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  روش ساده براى عالقه مند کردن فرزند به مطالعه 50
  

  زاهلر .کتى اى :نویسنده
  سارا رئیسى :مترجم

  
  
  
  

 اسالمی شبکۀ االمامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

الزم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  سخن ناشر
امروزه در جامعه اى ما والدین نقش ویژه اى در آموزش فرزنـدان خـود بـه    

این امر از یک سو به احساس مسئولیت و نگرانى آنها نسبت به . عهده گرفته اند
، و از سوى دیگر ناشى از سهمى است که نظام آینده عزیزانشان مربوط مى شود

  . آموزشى کشور و مدارس به عهده آنها گذاشته اند
اغلب پدران و مادران در برابر این مسئولیت خطیر از اطالعات و  ،به هر حال

  . دانش کافى برخوردار نیستند و مشتاق اند که بدانند چه باید بکنند
کـه یـک جلـد از آن را در    ) وانانکلیدهاى آموزشى کودکان و نوج(مجموعه 

دست دارید، هدفش ارائه اى راهکارهاى عملى و شیوه هاى مؤ ثرى اسـت کـه   
مى تواند به والدین کمک کند تا فرزندانشان را در راه رشـد علمـى و آموزشـى    

  . یارى کنند
مثال ها و جایگزین  ،در ترجمه کتاب هاى این مجموعه و در موارد محدودى

اننده ى ایرانى آشناتر و قابل استفاده تر باشد، بـه کـار گرفتـه    هایى که براى خو
   .شده است

  نشر صابرین 
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  مقدمه
  سخنى با والدین 

خانـه اى کـه در آن بـزرگ     .فکر مى کنم یکى از آدم هاى خوش اقبال بودم
خوانـدن را  . شدم پر از کتاب بود و والدینم هر دو به مطالعه عشق مى ورزیدنـد 

هنوز هم تفریح مورد عالقـه   .و پس از آن همیشه مى خوانمخیلى زود آموختم 
   .ام خواندن است

در بغـل مـن    .دختر کوچکى دارم که به کتاب هاى تصویرى عالقه مند است
مى نشیند و صفحه هاى کتاب خود را ورق مى زند، گاهى نیز روى صـفحه هـا   

ه خـوب مـى   مطمئنم او نیز در آیند. خم مى شود و اداى خواندن را در مى آورد
  تواند بخواند، اما این اطمینان را از کجا مى توان به دست آورد؟

توانایى خواندن فرزند خود را نمى توانم با قطعیت پیش بینى کنم اما بهتـرین  
کارى که مى توانم انجام بدهم این است که راه او را همـوار کـنم تـا بتوانـد بـه      

استفاده مى کنم که در این کتاب  از همان ابزارى. ادبیات و متاب عالقه مند شود
قصه تعریـف کـردن و فـراهم     ،به کتابخانه رفتن ،با هم خواندن :پیشنهاد کرده ام

   .آوردن محیطى مناسب براى مطالعه در خانه
این که دخترم در امتحانات استاندارد نمره خوبى کسب کند یا از نظـر سـطح   

مـى   .راى من کـافى نیسـت  توانایى خواندن جزو بهترین بچه هاى کالس باشد، ب
در  ،خواهم به خواندن عشق بورزد، در داستان ها گم شود و در پایان هر داستان

امـا هـر    .حالى آن را کنار بگذارد که تحت تاءثیر آن قرار گرفته تغیر کرده است
 .پدر و مادرى مى داند که انتقال عالیق خود به فرزنـدان کـار سـاده اى نیسـت    

آیا او نیز به همان کتاب هـاى عالقـه   . از خود اراده دارد دخترم از هم اکنون نیز
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 ؟آیا مى توانم با این موضع کنـار بیـایم   .احتماال نه ؟خواهد داشت که من داشتم
  .امیدوارم

  بخـش  . فعالیت ها و پیشنهادهاى این کتاب به چهار بخش تقسیم مـى شـود  
با این مسـئله موافـق    کارشناسان مطالعه .است) مطالعه را با هم تجربه کنید(اول 

اما همه بـر   .اند که مطالع والدین براى موفقیت بچه ها در خواندن ضرورى است
همانطور که خواهید دید، خواندن را مـى تـوان بـه    . سر این موضع توافق ندارند

روشهاى مختلف در زندگى روزمره به کار برد و الزم نیست که حتما مانند یـک  
   .درس رسمى به آن پرداخت

، ممکن است غیر معقول )مطالب خواندنى در دسترس قرار دهید( ،بخش دوم
به نظر رسد اما من خانه هایى را دیده ام که افراد آن کامال هوشمند بوده اند امـا  

یـک   ،تنها مطلب خواندنى که در آنجا یافت مى شد یکى دو تـا کتـاب آشـپزى   
درست کـردن   .ه استمجله الکترونیک یا نوشته هاى پشت جعبه کیک آماده بود

روش آن را به شما خواهم  .یک کتابخانه در منزل نه مشکل و نه پر هزینه است
   .گفت

. دو بخش آخر به رفتارهاى فرزندتان و به برخورد خودتان مربوط مى شـود 
چند روش استاندارد براى خواندن نقادانه ارائه ) رفتار بچه ها را اصالح کنید(در 

رفتار خود را اصـالح  (در . توانید در خانه به کار گیرید داده ام که به راحتى مى
نشان داده ام که چگونه مى توانید با تغییر فکر و رفتار خود توانایى هـاى  ) کنید

تغییـرات  : نمى گویم خودتان را از پایه عـوض کنیـد  . فرزندتان را افزایش دهید
  . ساده ى شما وضعیت فرزندتان را بهبود خواهد بخشید

از آن کتاب هاى نیست که از صفحه اول نا آخر بخوانید و دوبـاره  این کتاب 
در قفسه بگذارید، بلکه مجموعه اى است از پیشنهادها که مى توانید هنگام نیـاز  
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در ابتداى هر فصل یک حکایت آورده ام کـه ممکـن اسـت    . از آن استفاده کنید
چنین تجربـه اى  من هم ! آها(. احساس آشنایى را در شما نیز زنده کند و بگوید

چگونه براى تابسـتان   :دستورالعمل هاى زیادى نیز در کتاب آورده ام) !داشته ام
برنامه مطالعه شخصى خود را تنظیم کنید، چگونه در خانه نمـایش اجـرا کنیـد،    
چگونه هنگام تعمیر خانه تمرین خواندن کنیـد، چگونـه از روى تصـاویر قصـه     

  داستان هایى ،رىفهرست کتاب هاى س. بگویید و الى آخر
کتاب هاى مربوط به مناسـبت هـاى    ،که کارتون یا فیلم آن ساخته شده است

این فهرسـت   .نوارهاى قصه و مجله هاى کودکان را نیز آورده ام ،ملى و مذهبى
ها به شما کمک مى کند کتابخانه منزل خـود را تاءسـیس یـا بـه آن چیزهـایى      

  . اضافه کنید
در بسیارى از اوقات دنبال  ،که از آن لذت برده اموقتى کتابى را تمام مى کنم 

کتاب هاى دیگرى درباره همان موضع یا از همان نویسنده مى گردم یـا دربـاره   
موضوعى که قبال برایم ناشناخته بود با دوستان یا خانواده بحث مى کنم و آنچـه  

انتخاب اگر این کتاب را  .را خوانده و آموخته ام در زندگى خود به کار مى گیرم
امـا  . کرده اید نشان مى دهد که دست دارید فرزندتان به خواندن عالقه مند شود

امیدوارم پیشنهادهایم به شما کمک کند تا افکار خود را  .این نقطه آغاز راه است
نیز پروش دهید و امیدوارم به این نتیجه برسید که در تالش خود براى پـرورش  

  . از منابع دیگر نیز کمک بگیرید ،تفرزندى که به خواندن عالقه مند اس
  زاهلر .کتى اى
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  مطالعه را با هم تجربه کنید: 1بخش 
  بگذارید فرزندتان ببیند که شما مى خوانید. 1

بیش از هز چیز مجـذوب   ،وقتى براندن براى اولین بار به خانه ى جک رفت
درون جعبه حیوانات یک الك پشت کلـه سـرخ و یـک    . جعبه ى حیوانات شد

کارت هاى بازى جک نیز براى براندن جالب . اغه بود که از برکه گرفته بودقورب
مادر جـک بـه بچـه هـا     : بود اما موضوع دیگرى نیز توجه براندن را جلب کرد

خوش آمد گفته بود، براى آنها نوشابه ریخته بود و برگشته بود سراغ کتـابى کـه   
  . مشغول خواندنش بود

  )کند؟ مادرت چه کار مى: (براندن پرسید
  ).البد دارد کتاب مى خواند( :جک سرش را باال مرد و گفت

مگر با این سن و سالش به مدرسـه مـى   : (براندن مکث کرد و باالخره پرسید
  )رود؟

بـراى ایـن کـه     .مطالعه در خانه است ،اولین نشانه موفقیت بچه ها در مدرسه
شـند کـه در خانـه    بچه ها در خانه مطالعه کنند باید یک الگوى رفتارى داشته با

اگر والدین کتاب بخوانند، احتماال فرزندانشان نیز اهـل خوانـدن   . مطالعه مى کند
اگر والدین اهل مطالعه نباشند، احتماال فرزندانشان نیـز اهـل مطالعـه    . مى شوند

نخواهند شد به نظر این بچه ها خواندن فعالیتى است که صرفا به مدرسه مربوط 
  . مى شود

اگر مى خواهید فرزندتان در مدرسه موفق باشد و اگر  :ستپس خیلى ساده ا
مى خواهید به مطالعه عشق بورزد، اگر مى خواهید فرزندتان را کتاب خوان بـار  

  . بیاورید، خودتان باید مطالعه کنید
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اگر روزنامه صبح را هنگام صرف صبحانه تورق مى کنید خوب است اما بـه  
ب آنچه فرزندتان ن .هیچ وجه کافى نیست یاز دارد این است که ببیند به طور مرتّ

  . براى خواندن کتاب وقت زیادى مى گذارید
  :اگر اهل مطالعه نیستید مقدارى کار مى برد

  . باید ببینید که به خواندن چه مطالبى عالقه دارید
  ).مراجعه کنید 25و  16به روش هاى (. باید در خانه کتاب داشته باشید

  ).مراجعه کنید 46به روش (. کنیدباید تلویزیون را خاموش 
. باید کارى در نظر بگیرید که فرزندانتان در زمان مطالعه شما به آن بپردازنـد 

  )چطور است به آنها هم کتاب بدهید؟(
هر چقدر هم که کتاب خواندن برنامه زمانى شما را تحت فشار قرار دهد و از 

طوالنى مدت بـا ارزش   نتیجه آن در. وقت شما براى انجام کارهاى دیگر بکاهد
چطور مى توانید انتظار داشته . اگر خودتان از مطالعه کردن لذت نمى برید .است

باشید فرزندتان لذت ببرد؟ اگر فکر مى کنید فرزندتان باید صرف ایـن کـه بچـه    
است کارى را انجام بدهد که خود شما انجام نمى دهید، کارتان از روى دورویى 

کتاب بخوانید به طور غیر مستقیم بـه فرزنـدتان مـى     اگر وقت بگذارید و .است
سخنرانى کنید و او را پنـد و انـدرز     اما اگر برایش  .گویید که خواندن مهم است

  . دهید و برایش موعظه کنید، هرگز نمى توانید این پیام را به او منتقل کنید

  اطالعاتى را که از مطالعه به دست مى آورید، تقسیم کنید. 2
تنهـا  ) امروز در مدرسه چه آموختى: (که جرامایا از فرزندش پرسیدهر وقت 

این بار تصمیم گرفت که ) چیز خواصى یاد نگرفتم: (جوابى که مى شنید این بود
  :سر میز شام سر صحبت را جور دیگرى باز کند و گفت
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امروز در روزنامه خواندم که افرادى که کلسترول طبیعـى دارنـد مـى توانـد     (
  ).با مشکلى رو به رو شوند روزانه دو تا تخم مرغ بخورند بدون این که

هر چـه  ( :پسر نوجوانش بهتندى گفت. همه بالفاصله شروع به صحبت کردند
  ).راجع به کلسترول مى گویند چرت است

اصال این طـور نیسـت کلسـترول خـون عمویـت      ( :همسرش با تعجب گفت
  ).باالست و به همین دلیل در خطر بیمارى قلبى است

ولى اگر واقعا راست مى گویند چراهر چند ماه یک بـار،   ،بله( :دخترش گفت
نظرشان عوض مى شود؟ کتاب بهداشت ما پنج سال پیش چاپ شده و مطـالبى  

  ).که در آن نوشته اند با آنچه امروز مى گویند کامال تفاوت دارد
لیـغ  تب. آگهى این مجله را نگاه کنیـد  :پسر جرامایا از جایش بلند شد و گفت

مـى  . تخم مرغ است که مى گوید حاال دیگر همه مى توانند تخم مـرغ بخورنـد  
! بینید، هنوز نتیجه تحقیقات منتشر نشده است که تبلیغ در مجله چاپ مـى شـود  

  )؟فکر نمى کنید مسئله کمى مشکوك است
او از واکنش خانواده نسبت به سخنى . جرامایا به پشتى صندلى خود تکیه داد

  . و غرض به زبان آورده بود، جا خورده بودکه بدون قصد 
پس چرا آن را بـا  . شما از مطلبى که مى خوانید، روزانه چیزهایى مى آموزید
شـایعه اى کـه در    ،خانواده خود در میان نگذارید؟ خبـر کوتـاه یـک روزنامـه    

خبرنامه شرکتتان چاپ شده یا آمارى که در گزارش ساالنه چاپ مى شود مـى  
  . حث یا گفت وگو را بزندتواند جرقه یک ب

بعضى از بچه ها بیشتر به هدف سرگرمى کتاب مى خوانند و گاهى از این که 
گرچه از کتاب هاى . مى توان با هدف کسب اطالعات نیز مطالعه کرد، بى خبرند

درسى خود در مدرسه اطالعاتى به دست مى آوردند اما اگـر آنهـا را بـه حـال     
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اما بزرگساالن بیشتر بـه هـدف   . تخاب نمى کنندخود بگذاریم مطالب علمى را ان
اطالعات مطالعه مى کنند نه به این دلیل که دوست دارند، بلکه چون این مطالـب  

  . بخش عمده اى از کار روزانه ى آنها را تشکیل مى دهد
اگر اطالعاتى را که از مطالعه خود به دست مى آورید با فرزندانتان در میـان  

بـا  . نها را براى خواندن به قصد کسب اطالعات آماده کنیـد بگذارید، مى توانید آ
این کار به بچه ها مى فهمانید که به آنچه مى خوانید عالقه دارید و دوست دارید 

وقتى بچه ها مى بینند که چگونه از اطالعاتى که . آنها نیز به آن عالقه مند شوند
ن بـه قصـد کسـب    به دست آورده اید استفاده مى کنیـد، دیگـر کمتـر از خوانـد    

  . اطالعات خواهند ترسید
حتى مى توانید فرزندانتان را تشویق کنید اطالعاتى را که از خواندن به دست 

در کتـاب علـوم شـما دربـاره     :)مى آوردند با شما در میان بگذارند، اگر بپرسید
امـروز در  :)جالب تـر از آن اسـت کـه بپرسـید    ) کلسترول چه چیزى نوشته اند؟

  )؟یاد گرفتى مدرسه چه چیزى
 ،حتى یک هفته بعد از صحبت کلسترول در خانواده جرامایـا سـر میـز شـام    

دختر جرامایا یک بخش از کتاب بهداشت خـودرا بـراى   . بحث همچنان داغ بود
  . همه خوانده بود و همسر او نیز جزوه اى را زا مطب دکتر به خانه آورده بود

رول مى تواند مسئله آفرین پسرش با خواندن جزوه متقاعد شده بود که کلست
از  .باشد اما همچنان اعتقاد داشت که کلکى در کار صنایع تولید تخم مرغ هست

طرفى جرامایا نیز از این که دیگر مجبور نیست عبـارت کلیشـه اى از بچـه هـا     
بپرسد، تا آنها نیز از سر بى حوصلگى جواب دهند، سرشار از شادى بود چـون  

  . رتباط کالمى برقرار کرده بودندخانواده اش واقعا با هم ا
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  با صداى بلند بخوانید. 3
که تازه خواندن یاد گرفته بود، هنگام خواندن کتاب داشتان خود، سـر  ) لوك(

او همـه کلمـات را مـى     ).دادش روبـاه  ،آن را به مـن بـده  : (این جمله گیر کرد
باید ایـن  فکر مى کرد شاید جمله . توانست بخواند اما معنى جمله را نمى فهمید

آن را به دادش روباه من (یا  ).روباه ،آن را به دادش من بده: (طور نوشته مى شد
لوك هنوز عالئم نقطه گذارى را خوب نمى فهمید و کلمات را تک تک و با ) بده

لحن یکسان مى خواند و به همین دلیل نمى توانست معنى این جملـه خـاص را   
  . بفهمد

  پـدرش  . استان را با صداى بلنـد بخوانـد  لوك بعدها از پدرش خواست که د
قصه را با لحن مناسب خواند تا به جمله اسرار آمیز رسید و سپس قصه را تمـام  

  . لوك تک تک کلمات داستان را فهمید. کرد
به طور طبیعـى از توانـایى آنهـا هنگـام      ،درك مطلب بچه ها هنگام خواندن

که مدرسه را شروع مى کننـد   بچه ها هنگامى .برقرارى ارتباط کالمى کمتر است
. صدها کلمه را مى فهمند اما فقط چند کلمه را مى توانند بخوانند یا بخش کننـد 

این اختالف زمانى از بین مى رود که بچه ها در خواندن مهارت به دست بیاورند 
و کلماتى را که قبال به صورت شفاهى استفاده مى کردنـد، بـه طـور مرتـب بـه      

  . دصورت نوشتارى ببینن
از سطح عالیق آنها نیز پـایین   ،عالوه بر آن سطح توانایى بچه ها در خواندن

بابـا آب  )بچه هاى کالس اول قادر به درك مطالبى بسیار پیچیده تـر از  .تر است
اما چون هنگام خواندن مهارت کافى بـراى درك مطلـب نوشـتارى    . هستند) داد

  . پیچیده ندارند، دچار محدودیت مى شوند
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مهم ترین کارهایى که مى توانید در طول عمرتان براى بچه ها انجـام  یکى از 
این کار را مـى توانیـد   . بدهید این است که با صداى بلند برایشان کتاب بخوانید

کمى بعد از تولد آنها شروع کنید و تا پیش دبستانى و سـال هـا بعـد نیـز ادامـه      
خوانید، فرصـت خـوبى   هنگامى که با صداى بلند براى بچه ها کتاب مى . بدهید

با این کـار فرزنـدانتان بـه زبـان     . پیدا مى کنید که نوشته ها را با هم تجربه کنید
توجه مى کنند و مهارت هاى ضرورى درك مطلب آنها که در مدرسه و در سال 

  . هاى بعد به آن نیاز دارند، پرورش مى یابد
ات و قـدرت  پرورش دایره ى لغ ،براى موفقیت تحصیلى بچه ها، درك مطلب

تشخیص لغات آنها با میزانى که والدین با صداى بلند برایشان کتاب مى خواننـد  
مهم تر از آن این که وقتى با صداى بلند کتاب مى خوانند . رابطه ى مستقیم دارد
مهم تر از آن این که وقتى با صداى بلند کتاب مى خوانید . رابطه ى مستقیم دارد

اى کتاب ارزش و اهمیـت قائلیـد و کتـاب خوانـدن     به بچه ها مى فهمانید که بر
  . بخش مهمى از تعامالت خانوادگى شما را تشکیل مى دهد

  چگونه با صداى بلند بخوانید
  . با حالت و لحن مناسب بخوانید

ت ها از یک صداى خـاص اسـتفاده کنیـد    از عالئـم  . براى هر یک از شخصی
  ض کنیـد یـا بـراى افـزایش     نقطه گذارى کمک بگیرید تا لحن خواندنتان را عو

  . تاءثیر خواندنتان مکث کنید
  . با عالقه بخوانید و با متن درگیر شوید

اگر به طرح داستان یا مشکالت شخصیت هاى آن عالقه مند شده اید به زبان 
اگر اتفاقات هیجان انگیز است با لحنى هیجـان زده  . بیاورید تا فرزندانتان بدانند

   .است  است با لحنى بخوانید که نشان ترس بخوانید، اگر ترسناك 
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  . از سؤ ال هاى جدید و هوشمندانه استفاده کنید
قبل از این که ورق بزنید، از بچه ها بپرسید که به نظرشان چه اتفاقى خواهـد  

از آنها بخواهید نام شخصیت هـایى را کـه در تصـاویر دیـده مـى شـوند،       . افتاد
خواندن جدى و هوشمندانه مراجعه کنیـد بـه    براى مطالب بیشتر درباره(. بگویند
  ).34روش 

  . تماس چشمى برقرار کنید
سرتان را باال بیاورید و بـه حالـت    .شما بازیگر هستید و فرزندتان تماشاچى

همراه او بخندید و بـراى اظهـار نظـر دربـاره رونـد      . چهره فرزندتان توجه کنید
  . داستان مکث کنید

دربـاره توانـایى تـان بـراى      ،هنگـام خوانـدن   اگر درباره مهارت یا صدایتان
انتخابِ کتاب یا میزان وقتى که مى توانید براى این کار بگذارید نگرانى دارد، آن 

خواندن با صداى بلند مهم تر از این است که بتوانید از آن چشم . را برطرف کنید
   .پوشى کنید و هیچ وقت براى شروع این کار دیر نیست

  وادگى بخوانیدروزنامه را خان. 4
پدرم همیشه اصرار دارد که قسمت طنزهاى کاریکاتورى روزنامه باعث شـد  

او  ،وقتى ما سه خواهر و برادر خیلـى کوچـک بـودیم    .تا ما خواندن یاد بگیریم
پدرم بنهانه  ،این قسمت ها را برایمان مى خواند و وقتى من به کالس اول رسیدم

انگیـزه ى خوانـدن    .رد خودمان بخوانیممى آورد که وقت ندارد و پیشنهاد مى ک
ما واقعا دلمان مى خواست بدانیم کـه در ایـن تصـاویر    : در درون ما تقویت شد

پس از مدتى من مـى توانسـتم بـراى خـواهر و     . خوش آب رنگ چه مى گذرد
برادر کوچک ترم بخوانم و باالخره نیز هر سه مى توانستیم بر سر این صـفحات  

   .ا جدا از هم بخوانیمبا هم بجنگیم و آنها ر
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اگر فرصت کمى دارید که با فرزندانتان و براى آنهـا بخوانیـد، روزنامـه مـى     
سطح بیشتر روزنامه ها طورى است که بچـه هـاى بـین    . تواند منجى شما باشد

کالس سوم دبستان و اول راهنمایى مى توانند آنها را بفهمند، و بیشتر روزنامه ها 
پس هر یک از اعضاى خانواده مى  .گوناگونى است شامل سبک ها و انواع ادبى

  . تواند مطلبى را که باب طبع خود باشد در آنها پیدا کنند
روزنامه هایى که صفحات ویژه ى کودکان و نوجوانان یا ویژه نامه کودکان و 
نوجوانان چاپ مى کنند از همه بهتر است چون مطالب آن هم مناسـب فرزنـدان   

پـس وقتـى از راه مـى رسـید      .اسب فرزند نوجوانتاندبستانى شماست و هم من
هدف شما مشـارکت خـانوادگى اسـت    . همین طور روزنامه را نیندازید و بروید

  . پس بگذارید فرزندانتان شما را در حال روزنامه خواندن ببینند
اگر مى توانید یک قدم جلوتر نیز بروید و برخى از مطالبى را که خواندید بـا  

از فرزند ده دوازده ساله تان بپرسید درباره ى فـیلم هـاى   . ذاریدآنها در میان بگ
جدید چه چیزى خوانده است و از فرزند نوجوانتان بخواهید مهـم تـرین اخبـار    

از فرزند دبستانى خود بپرسید کدام یک از مطالب . ورزشى را برایتان بازگو کند
به نامه هاى جـالبى   خودتان نیز مى توانید. طنز روزنامه از همه خنده دارتر بود

ضـرورتى  . که خوانندگان نوشته اند، یا به هر مطلب جالب دیگرى اشـاره کنیـد  
ندارد که هنگام مطالعه سکوت را رعایت کنیـد و خوانـدن روزنامـه مـى توانـد      

هنگامى که به صورت فردى مى خوانید، با صداى . فعالیت پر سر و صدایى باشد
تیب فرزنـدان خـود را تشـویق کنیـد کـه بـه       بلند نیز اظهار نظر کنید و بدین تر

، این مهارت به آنها کمک مـى  )34مراجعه کنید به روش (صورت جدى بخوانند 
  . کند که آنچه را مى خوانند به خاطر بسپارند و آن را خوب درك کنند
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  )خواندن بین نسلى(تشویق کنید که نسل هاى مختلف باهم بخوانند . 5
  پدربزرگ هایش . رده در بروکلین بزرگ شداستفان در یک خانواده اى گست

چند ایستگاه دورتر و خاله ها، عمه ها، دایى ها و عموهـایش همـه در فاصـله    
خانه آنها پر سر و صدا و پر رفـت و آمـد   . چند کوچه از آنها زندگى مى کردند

بود و همیشه پر بود از بچه ها، بزرگ ترها و از بوى غـذاى ایتالیـایى کـه روى    
استفان و خاله زاده ها و دایى زاده ها و عمـوزاده هـایش همـه     .پختاچاق مى 

خاطره شرین مهمانى هاى دوره اى بـزرگ را کـه بـه صـورت مـنظم در خانـه       
  . اعضاى فامیل برگزار مى شد، به یاد مى آوردند

همیشه بعد زا شام بچه ها را که خسته بودند و از نا رفته بودنـد بـه یکـى از    
فرستادند و آنها را به صورت ردیفى روى یک تخت بزرگ یـا روى  اتاق ها مى 

وقتى همه بچه دراز مى کشیدند، فرد مورد . تشک هایى روى زین مى خواباندند
بیشـتر اوقـات   . عالقه شان مى آمد و قصه قبل از خواب را برایشان مى خوانـد 

ـ     ى خاله کارولین مى آمد و با لباس هاى مد روز و عطر لطـیفش کنـار تخـت م
نشست و با لحن پر هیجان خود براى هر یک از شخصـیت هـاى داسـتان یـک     
جور حرف مى زد و بچه ها با اظهار نظرهاى خود دربـاره طـرح داسـتان مـى     

سال زندگى در  40البته محبوب ترین قصه گو پدر بزرگ بود که بعد از . خنداند
بـا   ،ترین قصـه آشـنا . بروکلین هنوز لهجه غلیظ ایتالیایى خود را حفظ کرده بود

پدر بزرگ کتـاب را از صـفحه   . لهجه پدربزرگ بیگانه و جدید به نظر مى رسید
اول مى گشود و صفحه عنوان را با همان عالقه و حیرتمى خواند که خود قصـه  

  . را
ت کودك در خواندن و زبان روابـط دوجانبـه    ،بین ساختار خانوادگى و موفقی

 .ا در حیطه ى تعامل با بزرگساالن اسـت اى وجود دارد که یکى از مهم ترین آنه
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بچه هایى که به خانواده هاى گسترده تعلق دارند و بـه طـور مرتـب بـه دیـدن      
اعضاى بزرگ تر فامیل مى روند و با بزرگساالن به گردش و مسافرت مى روند 
و به انجام فعالیت هاى مختلف مى پردازند، نسبت به بچه هایى که دسـت رسـى   

  . رگسال دارند، در خواندن پیشرفته ترندکمترى به افراد بز
توانـایى هـاى زبـانى     :این خبر براى والدین ناامید و خسته خبر خوبى است

اگر مى خواهیـد  . فرزندانتان و توانایى آنها در خواندن تنها به شما بستگى ندارد
بچه هایى بار بیاورید که هم عاشق خواندن و هم خواننده هـاى مـوفقى باشـند،    

تباط بین آنها و بزرگساالن دیگر مى تواند کمى از بـار را از دوش شـما   ایجاد ار
  . بردارد

اگر والدینتان مهمان شما هستند، از آنها بخواهید در آیین قصه خوانى شـبانه  
اغلب پدربزرگ ها و مادربزرگ ها دوست دارند که بـدین ترتیـب   . شرکت کنند

همسـایه هـاى مسـن ترتـان      گهگاهى از والدین یـا از . مرکز توجه قرار بگیرند
بخواهید هنگامى که از خانه بیرون مى روید از فرزندانتان مراقبت کنند، مطالـب  

  . خواندنى نیز در اختیارشان قرار دهید تا با بچه ها بخوانند
اگر بچه ها عادت کرده باشـند کـه فقـط والـدین خودشـان برایشـان کتـاب        

توانند از سبک کتاب خوانى بزرگسـاالن  بخوانند، ابتدا باید آنها را آماده کرد تا ب
به بچه ها بگویید که خوانندگان مختلف یک ترانه ى واحـد را  . دیگر لذت ببرند

به صورت هاى متفاوت مى خوانند و هنرپیشه هاى مختلف یک نقش واحـد را  
اگر کسى مى خواهد براى اولین بار براى . به صورت هاى متفاوت اجرا مى کنند

خواند، بهتر است کتاب جدیدى را در اختیار او قرار دهیـد، تـا   فرزندانتان قصه ب
این که کتابى را بخواند که مورد عالقه بچه هاسـت و داسـتان آن را از بـر مـى     

  . دانند
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شـده    استفان اکنون پدر دو نفر است و فامیل هایش در سراسر کشور پخـش  
ده است تجربه اند اما چون از قصه خوانى بین نسلى خاطره خوبى دارد سعى کر

آنها خانه مسـنى را کـه   . ى دوران کودکى خود را براى فرزندانش بازسازى کند
در همسایگى شان زندگى مى کند، به صورت منظم دعوت مى کنند تـا صـبحانه   

 ،همسـر اسـتفان  . را با آنها صرف کند و مجله هاى بچه هـا را بـا آنهـا بخوانـد    
. از هر سن و سـال کمـک مـى گیـرد    مارسیا، براى مراقبت از بچه ها از افرادى 

استفان و مارسیا از این که بچه هایشان شب را در منزل دوستانشان بگذرانند یـا  
دوستانشان شب را در منزل آنها بگذرانند استقبال مى کنند و قصه خـوانى را در  

  . برنامه چنین شب هایى مى گنجانند
طبیعت قدم مـى زنـد یـا    وقتى پدر مارسیا به خانه آنها مى آید، با بچه ها در 

آنها را به باغ وحش مى برد و وقتى بچه ها به خانه او مى رونـد، او آنهـا را بـه    
دفتر کار خود مى برد تا روز خـود را بـه تعامـل بـا بزرگسـاالن مشـغول کـار        

سال سن دارند، دایره ى لغات آنها و توانایى  8و  5گرچه بچه ها فقط . بگذرانند
   .امل با بزرگساالن به صورت واضحى پیش رفته استشان براى گفت و گو و تع

  )خواندن بین نسلى(تشویق کنید که بچه هاى یک نسل با هم بخوانند . 6
ساله آندریا اخیرا به نقش پرستار بچه هـاى خـانواده ارتقـا یافتـه      14دختر 

ه ثابت کرده است که مى توانند برادران دوقلوى خود را بـه خـوبى غـذا    ک .است
اما هنگامى که قصـه قبـل از خـواب را    . حمام ببرد و به موقع بخواباندبدهد، به 

از اول بایـد  : (آندریا مى گوید. براى بچه ها مى خواند، کارش واقعا مى درخشد
او واقعا هنر پیشه است و کارى مـى کنـد کـه    . از نرا مى خواستم قصه را بخواند

خانه هستم مى خواهند االن دوقلوها حتى وقتى من هم در ! قصه ها زنده بشوند
گرچه چندان احساس خوبى به من دست نمـى دهـد کـه    . که قصه را نرا بخواند
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بچه ها نرا را به من ترجیح دهند اما به هر حال وقت من شب ها آزاد مى شـود  
گاهى من هم پیش پسرها مى نشینم و به قصـه اى کـه نـرا مـى      .که عالى است

  )!خواند گوش مى دهم
که بگوید فقـط بزرگسـاالن بایـد بـراى بچـه هـا کتـاب         قانونى وجود ندارد

بخوانند، بچه هاى بزرگ تر مى توانند از این فرصت اسـتفاده کننـد و هنرهـاى    
ایـن کـار بـه نفـع     . خود را به رخ خواهرها و برادرهاى کوچک تر خود بکشند

   .شنونده و به نفع شماست ،خواننده
ایره لغات بچه ها را بهبود خواندن با صداى بلند، باعث فصاحت مى شود و د

جلـب  . مى بخشد و به آنها مى آموزد که چگونه با حالت و لحن مناسب بخوانند
رضایت شنوندگان کم سن و سال کار ساده اى نیست و کسـى کـه مـى خواهـد     
و با هوراى شنوندگان مواجه شود، باید با  قصه را با موفقیت بخواند و به جاىِ ه

اگر به طور موقت این نقـش  . ا لحن مناسب بخواندبا صدایى واضح و ب ،احساس
ل کنید تجربه خـوبى بـه دسـت مـى آورد و      خود را به فرزند بزرگ ترتان محو

  . ممکن است انگیزه پیدا کند که این نقش را به خوبى اجرا کند
بچه هاى کوچک تر از صرف وقت  ،هنگامى که روابطه نسبتا صلح آمیز است

وقتى کوچک ترها مى بیننـد  . گ تر خود سود مى برندبا خواهران و برادران بزر
خود . که خواندن چقدر مهم است مى بینند که بزرگ ترها با موفقیت مى خوانند

اگر فرزند بزرگ تر خود را تشـویق کنیـد   . نیز براى خواندن انگیزه پیدا مى کنند
ـ  .کتاب هاى مورد عالقه خود را با صداى بلند بخواند بسیار مؤ ثـر اسـت   ى وقت

بچه ها براى بچه ها یک کتاب مى خوانند، کمى بار از دوش شما برداشـته مـى   
شما همیشه فرصت ندارید که کارتان را کنار بگذارید و بـراى آنهـا کتـاب    . شود

بخوانید، شاید حتى فرصت نکنید مطالبى را که روى بسـته بنـدى مـواد غـذایى     
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ترتـان سـواد خوانـدن     اگر فرزند بـزرگ . نوشته شده است براى بچه ها بخوانید
دارد، مى تواند به شما کمک کند، دستور بازى ها را بخوانـد، معنـى لغتـى را در    
  . لغت نامه پیدا کند و قبل از خواب براى خواهر یا برادر کوچکش قصه بخواند

  با صداى بلند با همدیگر بخوانید. 7
 برنیس همیشه براى پسرش جروم با صداى بلند کتاب مى خوانـد و سـاعت  

  اکنون که جـروم در کـالس    .کتاب خوانى شاعت مورد عالقه هر دوى آنهاست
هنگـامى کـه مـادرش     :دوم دبستان است برنیس متوجه چیز جدیدى شده است

کلمات را با صداى بلند مى خواند، اغلب اوقات جروم نیـز لـب هـاى خـود را     
و گاهى نیز روى صفحه خم مـى شـود   . حرکت مى دهد و بدون صدا مى خواند

برنیس گـاهى مکـث مـى    . به بخشى جلوتر از آنچه برنیس مى خواند توجه کند
بخوانـد، امـا     کند واز جروم مى پرسد که آیا عالقه دارد کهخودش براى مادرش 

  . جرو همیشه مى گوید نه و از مادرش مى خواهد که خواندن را ادامه دهد
باید به کار خـود ادامـه   وقتى بچه ها یاد گرفتند که به تنهایى بخوانند، باز هم 

البته مى توانیم روال کار را تغییر  .بدهیم و براى آنها با صداى بلند کتاب بخوانیم
بـراى ایـن    .اکنون دیگر مى توانیم کار خواندن را با فرزندمان تقسیم کنیم .دهیم

اگـر   .کار روش هاى زیادى وجود دارد که برخى از آنها را توضـیح مـى دهـیم   
خواندن شعرها . بر این کار مقاومت کرد، از آن یک بازى بسازیدفرزندتان در برا

به صورت مشترك به طور طبیعى از هر چیز دیگرى راحت تر اسـت امـا انـواع    
  . دیگر قطعات ادبى را نیز مى توان به صورت مشترك خواند

  چگونه کار خواندن را تقسیم کنیم
  . نفرى یک خط
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روش دیگر این است که نفرى . و الى آخر ،شما خط اول را بخوانید، خط دوم
  . یک صفحه بخوانید

  یکى بود یکى نبود: شما
  زیر گنبد کبود :کودك
   .دیالوگ

شما روایت را بخوانید و فرزندتان دیالوگ را، یا هر یک از شـما مـتن گفتـه    
  . هاى یکى از شخصیت ها را بخوانید

  )هآقا گرگ( .بچه ها در را باز کنید، من مادرتونم: شما
  )شنگول( !دست هایت را نشان بده ،اگر تو راست مى گى :کودك

  )قصه شنگول و منگول(
رنا ،من لک لکم ،مرا آزاد کن :لک لک به مرد گفت: شما نه د .  
   .من ترا با درناها گرفتم و همراه درناها هم مى کشمت :کودك

  )1() مورچه و کبوتر(
  )بند برگردان(ترجیح بند 

  . هیچ نیست جز او که یکى هست و: شما
  وحده ال اله اال هو: هر دو

  )هاتف اصفهانى(

  ).هر دو با هم مى خوانید(با همدیگر 
  دویدم و دویدم: هر دو

  سر کویى رسیدم
   ...دوتا خاتونى دیدم
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وقتى با همدیگر با صداى بلند مى خوانید به فرزندتان مى گویید که خوانـدن  
کارى است که از آن لـذت مـى بریـد و    بلکه  ،با صداى بلند تنها کار شما نیست

یکى از محاسن آن این است که همیشـه  . فرزندتان نیز مى تواند از آن لذت ببرد
درك مطلـب و   ،یعنى میـزان روان بـودن   ،نسبت به توانایى فرزندتان در خواندن
فایده دیگر آن این اسـت کـه فرزنـدتان را     .دایره لغات او آگاهى خواهید یافت

، )6مراجعه کنید بـه روش  (براى هم نسل هاى خود آماده مى کند براى خواندن 
   .که اگر کودك خردسالى داشته باشید و وقتتان نیز کم باشد، کمک بزرگى است

  درباره مطالب مورد عالقه خود در خانواده صحبت کنید. 8
  )؟تازگى ها چیز جالبى خوانده اى(
  )!رمانى که من مى خوانم درباره مردم زادگاه توست(
  )در شماره ى این ماه مجله ى بهداشت مقاله اى هست که حتما باید بخوانى(

حتمـا از او خوشـت مـى     ؟تو تا به حال از قصر امین پور چیزى خوانـده اى 
  !)آید
  ).به محص این که کتاب هفته را بخوانم آن را به تو قرض مى دهم(

مقالـه   بسیارى از بزرگساالنى که من مى شناسم خیلـى راحـت کتـاب هـا و    
هایشان را با همدیگر عوض مى کنند، انگار که یک پیمانه شکر یا مته برقـى را  

با این کار مى توانید نویسندگان جدید و انواع سـبک  . مى خواهند قرض بگیرند
هاى ادبى جدید را کشـف کنیـد، عالیـق تـازه اى پیـدا کنیـد و در عـین حـال         

  . دوستانتان و سلیقه ى آنها را نیز بشناسید
  ا بسیارى از همین بزرگساالن که کتاب هاى خود را به دوستانشان قـرض  ام

مى دهند هرگز به این فکر نمى افتند که همین تبادل ساده را نیز در خانـه آغـاز   
اگر مى خواهید فرزندان خود را با آنچه مى خوانید آشنا کنید و خـود نیـز   . کنند
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ن روش ایـن اسـت کـه دربـاره     با آنچه فرزندانتان مى خوانند آشنا شوید، بهتری
  . مطالب مورد عالقه ى خود در خانواده صحبت کنید

ابى مى خوانیـد؟ دربـاره اش صـحبت کنیـد     اگـر فرزنـدانتان   ! آیا مطلب جذّ
کافیست بفهمید . کوچک تر از آنند که بتوانند آن مطلب را بخوانند اشکالى ندارد

رید و دوسـت داریـد کـه    که از آنچه مى خوانید لذت مى برید و به آن عالقه دا
  . عالقه ى خود را با آنها در میان بگذارید

فرزندان بزرگ ترتان را نیز تشویق کنیـد کـه دربـاره ى آنچـه مـى خواننـد       
مراجعـه کنیـد بـه    (صحبت کنند و بگویند که چه جنبه اى از آن را دوست دارند 

صداى بلند  آیا عالقه دارند که قسمت کوتاهى از آن را براى شما با ).38  روش 
بخوانند؟ آیا از همان نویسنده مطلبى هست که بـه درد بچـه هـاى کوچـک تـر      

  خانواده بخورد؟
به صورت خانوادگى به کتابخانه بروید و پس از بازگشت به خانه همیشه این 

این . کتاب ها را در یک قفسه ى مخصوص کتابخانه بگذارید: آیین را اجرا کنید
که کتاب هاى کتابخانه کمتر گم مـى شـوند و کمتـر     اول این: کار دو فایده دارد

اتفاق مى افتد که در بازگرداندن آنها تاءخیر کنید و دوم ایـن کـه همـه اعضـاى     
بچه ها به تدریج عالیق خـود را  . خانواده مى بینند که بقیه چه کتابى مى خوانند

. کننـد پیدا مـى   ،از غذا و لباس گرفته تا مطالب خواندنى ،در زمینه هاى مختلف
مالك هاى متفاوت انتخاب مى   اگر بتوانند ببینند که افراد دیگر چگونه براساس 

کنند، خود نیز مى توانند عالیق خود را در زمینه کتاب خوانى گسترش دهنـد و  
  . به سلیقه ى ناب ترى دست یابند



22 

 

  صحنه هاى مورد عالقه خود را در خانواده اجرا کنید. 9
پدر مى دانى بهترین ( :او با لذت گفت .ى گذاشتسارا کتابش را بست و کنار
  ؟کجاست)2(قسمت داستان شازده کوچولو 

 ،نـه ( :گفـت  ،پدرش در حالى که سرش را از روى روزنامـه بـر مـى داشـت    
  )؟کجاست

درست به هنگام میدن خورشید، خودنمـاى   ،وقتى که باالخره یک روز صبح(
  . کرده بود

گیسـوانم چقـدر    ...شما عذر مى خـواهم از  ...آه من هنوز خواب آلوده ام -
   ...آشفته است

  . آن وقت شازده کوچولو نتوانسته بود از تعجب و تحسین خود دارى کند
  )!تو چه زیبایى( :و پدرش همراه با سارا گفت

آخر من هـم بـا خورشـید در یـک دم     ! ؟مگر نیستم: گل به نرمى گفته بود -
  )...شکفته ام

  !رش شازده کوچولودر یک لحظه شده بود گل و پد
معلمینى که هنرهاى زبانى را آموزش مى دهند، فواید تئاتر را در ایـن زمینـه   

شخصـیت پـردازى و    ،تئاتر بچه ها را در متن دیـالوگ . به خوبى درك مى کنند
طرح قرار مى دهد و به آنها کمک مى کند آنچه را که مى خوانند بهتر درك کنند 

عالى نیز مى تونید بچه هایى را که به خوانـدن  با این روش . و به خاطر بسپارند
  . تمایل ندارند، ترغیب کنید که مهارت هاى خود را بیازمایند

همان طورى که در مثال قبل دیدید، الزم نیست صحنه اى را که مى خواهیـد  
مى توانید صحنه را با تعریـف داسـتان مـورد    . اجرا کنید، صحنه پیچیده اى باشد

هنگامى که بـه صـورت خـانوادگى کتـاب مـى      . ازى کنیدعالقه فرزندتان بازس
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خوانید، اگر پس از خواندن یک صحنه پرحادثه خوانـدن را قطـع کنیـد و آن را    
از توانایى فرزندانتان براى اجراى صحنه به راحتـى   .اجرا کنید، لذت بخش است

پى مى برید که چه مقدار از آن را به خاطر سپرده اند و پیچیدگى هاى شخصیت 
  . و طرح را تا چه حد درك مى کنند ها

  چگونه صحنه ها را در خانه اجرا کنیم
  . صحنه اى ساده را که آغاز و پایانى مشخص دارد انتخاب کنید. 1
نقش هر فرد را مشخص کنید یا اجازه بدهید بچه ها نقش دلخواه خـود را  . 2

  . انتخاب کنند
کنید و بعد آنهـا را بـه    ابتدا صحنه ها را مغشوش و به هم ریخته یادآورى. 3

  . ترتیب وقوع مشخص کنید
صحنه را اجرا کنید و در صورت امکان از دیالوگ و حرکت نیـز اسـتفاده   . 4
  . کنید
ت ها چه احساسى دارد؟ : در آخر درباره آن بحث کنید. 5 هر یک از شخصی

  در آینده چه اتفاقى ممکن است رخ بدهد؟ ؟علت رفتارهاى آنها چه بوده
تعداد فرزندانتان بیشتر باشد یا هر چه بچه هاى بیشترى را بتوانید بـه  هر چه 

در صورت تمایل مى توانیـد  . این کار مشغول کنید، تئاترتان پیشرفته تر مى شود
را براسـاس    از آنها بخواهید متن نمایش . همه بچه هاى محل را درگیر کار کنید

خود را درست کننـد، نقـش   داستان هاى مورد عالقه خود بنویسند، لباس بازى 
. هاى خود را تمرین کنند و نمایش را براى دوستان و والدین خـود اجـرا کننـد   

بعضى از بچه هایى که به هیچ وجه عالقه اى به خواندن نشان نمى دهند، کـامال  
مایل هستند متن گفت وگوهاى خود را حفظ کنند، آنها به خوبى از پس این کار 

. ه صورت عالى در برابر تماشاچیان اجـرا مـى کننـد   برمى آیند و نقش خود را ب
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نقش بازى کردن یکى از بهترین روش ها براى مشغول کردن بچه ها به خوانـدن  
  . است و به آنها انگیزه مى دهد که خود نیز به تنهایى کتاب بخوانند

  خواندن کتاب هاى مورد عالقه ى خود را به فرزندانتان توصیه کنید. 10
پدر و مادرم یک جعبه پر از کتاب است که اغلب کتاب هاى  در انبارى خانه

امروزه بسیارى از آن کتابها به سختى پیـدا مـى    .آن را من و خواهرم خوانده ایم
شود اما آنها همه کتاب هاى مورد عالقه مادرم بودند و او آنها را براى مـا نگـه   

ا نشـان مـى داد،   با دیدن عالقه اى که مادرمان نسبت به آن کتاب هـ . داشته بود
براى ما باز کردن کتاب هاى قدیمى با جلد اعالى . توجه ما نیز به آنها جلب شد

. خیلـى هیجـان انگیـز بـود     ،خاك آلود و صفه آرایى و حروفچینى قدیمى شان
بزرگسـاالن و مهـم     قدیمى بودن کتاب ها باعث مى شد فکر کنیم که مخصوص 

  . هستند
دوران کودکى چه بود؟ آیا آنها را در اختیـار  کتاب هاى مورد عالقه شما در 

فرزندتان قرار داده اید؟ اگـر خوانـدن کتـاب هـاى مـورد عالقـه خـود را بـه         
فرزندانتان توصیه کنید دو مطلب را به صورت ظریف و غیر مستقیم به آنها مـى  

اول این که خودتان به خواندن عالقه دارید و دوم این که فرزنـدانتان را  : فهمانید
  . قدر دوست دارید که مى خواهید عالقه خود را با آنها نیز در میان بگذاریدآن 

انجام داد، بـین مراحـل رشـد     1972در  )3(طبق تحقیقى که کارول چامسکى 
زبانشناختى بچه ها و تعداد کتاب هایى که مادران آنها با خاطره خوب از دوران 

انـد، رابطـه مهمـى وجـود     کودکى خود به یاد داشته و براى فرزندانشان خوانده 
وقتى مادران کتاب هاى گوناگون و مورد عالقه دوران کودکى خـود را بـه   . دارد

یاد مى آوردند، بچه ها نیز به ارزش این کار نزد مادرانشان پى مى برند و نسبت 
  . به بچه هاى دیگر براى کتاب خواندن ارزش بیشترى قائل مى شوند
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ورت لزوم به کتابخانـه سـرى بزنیـد تـا     پس به گذشته خود بیاندیشید، در ص
شاید ببینید کـه یکـى از نویسـندگان مـورد عالقـه دوران      . خطراتتان زنده شود

کودکى تان هنوز مى نویسد و کتاب هاى جدیـد بسـیارى وجـود دارد کـه مـى      
  . توانید همراه با فرزندتان براى اولین بار بخوانید
ى شـور و شـوق    اگر فرزندتان مانند شما نیست و به کتاب یا  نویسنده خاصـ

سلیقه هاى افراد با هم متفاوت است و بـراى ایـن   . نشان نمى دهد، ناامید نشوید
لوئیس عالقه مند شـود، شـاید    .اس .که کسى به کتاب هاى چارلز دیکنز یا سى

همـین کـه بـه طـور      .مهـم تـالش اسـت   . الزم باشد که سلیقه اش پرورش یابد
د که شما نیز زمانى کودك بودید و توانـایى هـا و   غیرمستقیم به فرزندتان بفهمانی

عالئق تان نیز در حد یک کودك بود، باب هاى ارتباط و گفت وگـو بـین شـما    
  . گشوده مى شود

  خرید: براى خواندن دلیل هاى عملى بیاورید. 11
از دسته مجله هایى کـه خالـه اش بـه او داده     ،ساله است 13ایوا که دخترى 

خاله اش کـه کالفـه   ) !حوصله ام سر رفته( :بود رو برگرداند و غرغر کنان گفت
باران مى بـارد و نمـى تـوانیم     ؟خوب مى خواهى چه کار کنى(شده بود پرسید، 
  )!تنها کارى که مى توانیم بکنیم خواندن است .ساحل برویم

اگر در خانـه خودمـان بـودم بـه      ،از خواندن متنفرم من( :ایوا ناله کنان گفت
  ).مرکز خرید مى رفتم

کیلومتر از اینجـا فاصـله    20مرکز خرید؟ باشد، نزدیک ترین مرکز خرید ( -
به آنجا مى رویم ولى باید براى خرید تابع قواعدى باشى که من تعین مـى  . دارد
  ).کنم

  )!قبول است( :ایوا گفت
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د، خاله ایوا از او خواست جاى پـارك را پیـدا   وقتى حب مرکز خرید رسیدن
کند و موقعیت آن را به خاطر بسپارد و سپس راهنماى مرکز خریـد را بـه ایـوا    

  :نشان داد و گفت
  ).سه تا از فروشگاه ها را انتخاب کن و راه رسیدن به هر کدام را نیز پیدا کن(

فروشـگاه کـه    ایوا دو تا از فروشگاه هاى زنجیره اى مورد عالقه خود و یک
دست خاله اش را گرفت و او را کشان کشـان در  . نام جالبى داشت انتخاب کرد

  . راهروهاى مرکز خرید برد تا تابلوى اولین فروشگاه را دید
حاال قسمتى را پیدا کن که لباسهاى اندازه تو را  ،خیلى خب( :خاله اش گفت

  ).رو کنىبه نمایش گذاشته اند، مى توانى سه تا از لباس ها را پ
یکـى از لبـاس هـا واقعـا     . ایوا به سرعت دستورهاى خاله اش را اجرا کـرد 
آیا  .به مارك لباس دقت کن( :افسانه اى بود اما خاله اش باز هم قواعدى داشت

  )؟است) در ماشین لباس شویى(قابل شست و شو 
متاءسفانه این طورى نبود و ایوا آن را سر جایش گذاشت و همراه خالـه اش  

فروشگاه دوم رفت و قبل از این که به فروشگاه سوم بروند ایـوا لبـاس هـاى    به 
 ،عدم شست و شـو یـا جـنس    ،زیادى را پرو کرده بود اما آنها را به علت قیمت

بـه سـمت    .در آخرین همان چیزى را پیدا کرد که مى خواست. کنار گذاشته بود
ببخشـید امـا مـن    ( :ماشین حرکت کردند و ایوا از خاله خود تشکر کرد و گفـت 

  ).واقعا نمى توانم وقت خود را با خواندن بگذرانم
از وقتى که براى خرید آمدیم تو قـدم بـه    ؟منظورت چیست( :خاله اش گفت

  )!قدم مشغول خواندن بوده اى
بچه ها به سختى مى توانند بین خواندن و فعالیت هاى روزمره خود ارتبـاط  

حتـى یـک   . صرفا فعالیتى درسى بدانندبرقرار کنند، به خصوص اگر خواندن را 
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خرید ساده نیز به خواندن نیاز دارد و اگر دستورالعمل ساده زیر را به کار گیرید، 
  . فرزندتان متوجه آن خواهد شد

  چگونه هنگام خرید تمرینِ خواندن کنیم
از فرزندانتان بخواهید اجناسى را که مى خواهید در راهنماى فروشـگاه پیـدا   

اندن عالئمى که از سقف آویـزان شـده اسـت محـل مـورد نظـر را       کنند و با خو
  . شناسایى کنند

 ،ماسـت  ،از فرزندانتان بخواهید مـارك هـاى مختلـف پـودر رخـت شـویى      
محتویات و اندازه بسته بندى آن با هم مقایسـه   ،حبوبات و غیره را از نظر قیمت

   .با همدیگر ببینید که کدام جنس براى خریدن بهتر است. کنند
عالئم تجارى اى را که فرزندتان مى شناسد بـه او نشـان بدهیـد و بـراى او     
توضیح بدهید که تولیدکنندگان از این عالئم تجارى استفاده مى کننـد تـا مـردم    

حتـى  . پیدا کننـد  ،بتوانند محصوالت آنها را در یک نگاه و بدون خواندن کلمات
عالقـه خـود را   فرزند پیش دبسـتانى شـما نیـز مـى توانـد محصـوالت مـورد        

  . عالمت تجارى آنها پیدا کند) خواندن)با
از فرزندانتان بخواهید براساس مالك هایى که بر ایشان ذکر مى کنید، مـارك  

مثال از آنها بخواهید بیسـکوئیتى را  . مشخصى را براى یک محصول انتخاب کنند
ـ     ار انتخاب کنند که نسبت به سایر بیسکوئیت ها شکر کمتـرى در تهیـه آن بـه ک

  . رفته باشد یا نوشابه اى را پیدا کنند که بدون کافئین باشد
هنگامى که اجناس خریدارى شده را در منزل جابه جا مى کنید با فرزندانتان 
صحبت کنید و بگویید که خواندن چگونه به شما کمک مى کند تا بتوانید خـوب  

ـ    . د برشـمرید خرید کنید و مواردى را که هنگام خرید از خوانـدن اسـتفاده کردی
 ،انتخاب کاال، پیدا کردن بخش مورد نظـر فروشـگاه   ،براى پیدا کردن مغازه: مثال
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از بچه ها بخواهید تعریـف کننـد کـه چـه     . انتخاب چک پول مناسب و الى آخر
چیزهایى را هنگام خرید خواندند و از آنها بخواهید تصور کننـد کـه اگـر نمـى     

شان سخت تر، گران تر و وقت گیرتـر  توانستند خوب بخوانند، چگونه خرید برای
  . مى شد

  آشپزى: براى خواندن دلیل هاى عملى بیاورید. 12
مونا هم از خاطره روزهایى که در منزل مادر بزرگش غذا مى خوردند لـذت  

  . مى برد
من با کتاب آشپزى روى چهارپایه بلندى مى نشستم و برادرم مایرون که در (

مـادر  . بند ببندد، پیش بندى به تن مى کـرد هیچ زمان دیگرى حاضر نبود پیش 
بعـد   ؟بعد چـى : بزرگ مثل سرهنگى که سربازانش را تمرین مى داد، داد مى زد

و من صورت مواد الزم را مى خواندم و مایرون و مادر بزرگ این طرف و  ؟چى
 :آن طرف مى رفتند تا همه چیز را پیدا کنند و بچینند، بعد مادر بزرگ مى گفـت 

و من مراحل تهیه غذا را به ترتیب مى خواندم و مـایرون داد   ؟عد چىب ؟بعد چى
همه چیز آشـفته بـه نظـر مـى     ) ؟نوشته یک پیمانه یا یک چهارم پیمانه: (مى زد

من هنوز هم از خوانـدن کتـاب هـاى آشـپزى     . رسید ولى واقعا لذت بخش بود
رون هـم در  البته مـای . همه آنها یک ساختار قابل پیش بینى دارند ،لذت مى برم

  . ارتش آشپز شده است و هر وعده براى صدها نفر غدا مى پزد
اما بعضى ) چرا باید خواند؟)بسیارى از بچه ها هرگز به این فکر نمى افتند که

  . از بچه ها نیاز دارند که رابطه بین خواندن و مسائل عملى را ببینند
خود اسـتفاده مـى   فرزندتان از دیدن این که هنگام آشپزى از مهارت خواندن 

حتى اگر براساس غریزه ى خود آشپزى مـى کنیـد و هرگـز    . کنید، سود مى برد
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کتاب آشپزى باز نمى کنید، باز هم هنگام آشپزى مى خوانیـد و فرزنـدتان مـى    
  . تواند در این کار به شما کمک کند

  چگونه هنگام پختن غذا تمرینِ خواندن کنیم
نیـد، از یکـى از فرزنـدانتان بخواهیـد     اگر از کتاب آشپزى استفاده مـى ک . 1

صورت مواد الزم را بخواند و از دیگرى بخواهید جاى هـر یـک از مـواد را در    
  . قفسه ها پیدا کند

ایـن  . از یکى از فرزندانتان بخواهید مراحل تهیه غذا را یکى یکى بخوانـد . 2
  . مراحل را در صورت امکان با کمک فرزندتان انجام دهید

عالوه بر دستور پخـت  . به هر چیزى که مى خوانید اشاره کنیدهنگام کار . 3
  :غذا چیزهاى دیگرى نیز هست که باید آنها را بخوانید

اگر مى خواهید فرزندتان تجربـه ى جـالبى از خوانـدن داشـته باشـد، از او      
بخواهید دستور غذاى مورد عالقه خود را انتخاب کند، از موادى که بایـد بـراى   

ورتى تهیه کند، به فروشگاه بـرود و آن مـواد را پیـدا کنـد و     پختن آن بخرد، ص
پخت غذا کارى اساسى و روزمـرّه اسـت   . سپس در پخت غذا به شما کمک کند

اما به خوبى نشان مى دهد که مردم چگونه در زندگى واقعـى خـود از خوانـدن    
  . استفاده مى کنند

  تعمیر خانه: براى خواندن دلیل هاى عملى بیاورید. 13
هرم بى صبرانه انتظار روزى را مى کشد که بچه هایمـان بـزرگ شـوند و    شو

  فکـر مـى کـنم پـیش خـودش      . بتوانند در انجام کارهاى خانه به او کمک کنند
تصور مى کند که با بچه ها به پشت بام رفته است تا آنتن جدید را نصب یا یکى 

من از تصـور  . ى دهنداز کاشى ها را تعمیر کند، و بچه ها ابزار کار به دشت او م
این که بچه هاى کوچک بخواهند از نردبان باال روند دچار نگرانـى و اضـطراب   
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) وردست هاى کوچلـوى بابـا  (اما با این فکر خودم را آرام مى کنم که  ،مى شوم
در خانه یا حیات دنبال چیزى مـى گردنـد تـا آن را تعمیـر کننـد، اگـر اتفـاقى        

  . هاى ارزشمندى مى آموزندبرایشان نیفتد، از این کار درس 
دنیاى عجیب تعمیرات خانگى موقعیت هاى فراوانى را براى خوانـدن فـراهم   

مطالـب   ،اگر شما مثل من باشید باید قبل از تعویض یک المپ سـوخته . مى کند
روى پاکت المپ جدید را حتما بخوانید و اگر مثل شوهر من باشـید اول مـورد   

ورت برخـوردن بـه یـک مشـکل دنبـال      نظر را شروع مى کنیـد و بعـد در صـ   
  . دستورالعمل مى گردید

بچه ها اغلب از سنین پایین به استفاده از ابزار عالقه نشان مى دهنـد و چـه   
  . بخواهید و چه نخواهید با چکش پالستیکى خود به اشیا مى کوبند

اگر بتوانید این انرژى بچه ها را در جهت کارى که به درد زندگى واقعى آنهـا  
با این کار به آنها نشان مى دهید  .ورد سمت و سو بدهید بسیار عالى استمى خ

  . که چگونه در زندگى خود به عنوان یک بزرگسال از خواندن استفاده مى کنید

  چگونه هنگام تعمیر خانه تمرین خواندن کنیم
کار و طرز کار هر یک  ،ابزارتان را با فرزندتان بررسى کنید و درباه ى نام. 1

حتما تاءکید کنید که بعضى از ابزارها فقط باید توسط بزرگسـاالن  . کنیدصحبت 
  . استفاده شود

از ابزارى که براى انجام یک کار خاص الزم دارید صورتى تهیه کنیـد، از  . 2
  . فرزندتان بخواهید آن را بخواند، ابزار را پیدا کنید و آنها را آماده کند

اگـر مـى خواهیـد ماشـین لبـاس      . ریدمسئولیت اشیا را به فرزندتان بسپا. 3
شویى را نصب کنید، ممکن است داخل بسته مخصوص لوازم آن یک صورت از 
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از فرزندتان بخواهید صورت را بخوانـد و اطمینـان   . لوازم نیز وجود داشته باشد
  .حاصل کند که همه لوازم ذکر شده در بسته مخصوص موجود است

عـالوه بـر دسـتورالعمل هـاى     . کنیـد به هر چیزى که مى خواهید اشـاره  . 4
  . موجود، چیزهاى دیگرى نیز هست که باید آنها را بخوانید

سن دارد، چـون بچـه هـا بـا      دخالت دادن بچه ها در کار تعمیرات خانگى ح
اگر لوله یـا اتصـاالتى کـه تـازه     . دیدن نتایج کار به اهمیت خواندن پى مى برند
ویى اى که پـدر تـازه نصـب کـرده     تعویض شده اند دچار مشکل شوند یا دستش

ایـن   .است از جا کنده شود و به زمین بیفتد، البد یک جاى کار ایراد داشته است
. جور فاجعه ها معموال زمانى رخ مى دهنـد کـه از دسـتورالعمل پیـروى نشـود     

گاهى نیز به این دلیل است که دستورالعمل درست نوشته نشده اسـت امـا ایـن    (
  ).ب خارج استدیگر از حوصله این کتا

  کارهاى دستى: براى خواندن دلیل هاى عملى بیاورید. 14
بسیارى از آشنایان ما براى خواندن رمان و زندگى نامه وقـت ندارنـد چـون    

یکى از این زنـان بـراى بچـه    . وقت آزاد خود را صرف کارهاى دستى مى کنند
ندلى هاى دوستانش لحاف هاى بسیار زیبایى مى دوزد، یکى براى سرگرمى صـ 

یکـى از  . هاى حصیرى مى بافد و شوهرش ساعت هاى قدیمى را تعمیر مى کند
زنان لباس همه اعضاى خانواده خود را مى دوزد و یکى دیگر مبلمان قدیمى را 

همه این افراد سرگرم کارهایى اند که خواند را نیـز بـه نـوعى    . بازسازى مى کند
پرداختن بـه ایـن کارهـا سـود      شامل مى شوند و بچه هاى آنها نیز مى توانند از

  . ببرند
 ،دادن اطالعـات : مطالب غیرادبى معموال اهداف زیر را پى گیـرى مـى کنـد   

ما از صبح تـا شـب چـه پشـت      .متقاعد کردن و دستور دادن یا راهنمایى کردن
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جعبه مایکروفر، چه در دفترچـه خـودرو و چـه در نقشـه راهنمـاى مسـیرهاى       
براى انجام کارهـاى دسـتى معمـوال     .مى خوانیمدستورالعمل یا راهنما  ،اتوبوس

وقتى در انجام کار خاصى مهـارت بـه    .باید از انواع دستورالعمل ها پیروى کنیم
دست مى آورید مى توانید از خواندن تمام دستورالعمل آن چشم پوشى کنید اما 
وقتى به یاد گیرى آن مشغول هستید، استعدادتان در خواندن و عمـل کـردن بـه    

  . ها، نقش اساسى ایفا مى کنددستور

  چگونه هنگام انجام کارهاى دستى تمرین خواندن کنیم
از . مدل ها، دستورالعمل ها و صورت لوازم مورد نیاز را دم دست بگذارید. 1

  . فرزندتان بخواهید به شما بگوید که براى انجام کار به چه چیزى نیاز دارید
د به فروشگاه ببرید تـا کاالهـاى   فرزندتان را همراه خو ،در صورت تمایل. 2

 ،الگـو یـا شـابلن    ،نـخ  ،تکه هاى چوب ،پارچه: مورد نیاز را پیدا کنید و بخرید
   .رنگ و غیره

بـه غیـر از   . ضمن انجام کار به هر چیـزى کـه مـى خوانیـد اشـاره کنیـد      . 3
  :دستورالعمل ها چیزهاى دیگرى نیز هست که باید بخوانید

هنگـام  . طبیعى به کارهاى دسـتى گـرایش دارنـد   بسیارى از بچه ها به طور 
انجام کارهاى دستى مجازند که دست و بال خود را کثیف کنند و نتیجـه ى کـار   

   .نیز برایشان کامال ملموس است
ها را به هم گره مى زننـد   وقتى براى اولین بار قالب بافى مى کنند و تمام نخ 

ارخورى تـان مـى چسـبانند،    و وقتى قطعات ماکت هواپیماى خود را به میز ناه
مهـارت  . مهارت هایى را مى آموزند که تا آخر عمر از آنها استفاده خواهند کرد

هاى بصرى اى که براى جور کردن قطعات یک ماکت یا بخش هاى یـک الگـو   
استفاده مى شود، پیش نیازى است که به فرزندتان کمک مـى کنـد بـه خـوبى و     
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در مدرسه یا در شغل خود کارآیى خـوبى   اگر فرزندتان بخواهد. راحتى بخواند
. داشته باشد، باید بتواند از دستورالعمل هاى دو، سه یا ده مرحله اى پیروى کنـد 

اگر براى سرگرمى به کارهاى دستى مى پردازید، به فرزندانتان اجازه بدهید آنها 
نیز در انجام این کارها دخالت داشته باشند و بدین ترتیب در حق آنهـا خـدمت   

  . زرگى بکنیدب

  شغل شما:براى خواندن دلیل هاى عملى بیاورید. 15
من و همسرم به خوبى روزهایى را به یاد مى آوریم کـه بـه طـور مرتـب در     

مـن بـوى مـواد     .به دیدن آنهـا مـى رفتـیم    ،آزمایشگاه هاى محل کار پدرانمان
صندلى هاى گردان و عالئم عجیبى را که با گچ رنگى روى تخته سیاه  ،شیمیایى

وقتى به ما اجازه مى دادند که با گچ رنگـى در   ...مى نوشتند، به خاطر مى آورم
گوشه اى از تخته سیاه عالئم خودمان را بنویسیم یا شکل دانشـجویان مشـغول   

  . چقدر هیجان انگیز بود ،کار را رسم کنیم
ر از محل کار پدر و مادر فقط سالى یک بار اتفاق بیفتد؟ محیط چرا باید دیدا

کار بهترین موقعیت را فراهم مى کند تا به صورت عملى بـه فرزنـدانمان نشـان    
معمار   چه مهندس . جمع و تفریق را بیاموزند ،نوشتن ،دهیم که چرا باید خواندن

ود مـى خوانیـد و   چه آرایشگر و چه نانوا، در محل کار خ ،باشید و چه هنرپیشه
  . فرزندانتان باید این را بدانند

قبل از این که فرزندتان را به محل کارتان دعوت کنید به پاسخ این سؤ ال ها 
  :بیاندیشید

آیا دفترچه راهنما مى خوانم  ؟در کار خود چگونه از خواندن استفاده مى کنم
برچسـب   ،جدول ،رىابزار اندازه گی ،دستورالعمل ،صفحه نمایشگر رایانه ،یا نامه

  ؟و یا نقشه ،تابلوى فرمان ،پوشه ى پرونده
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  این که بتوانم هنگام کار خود خوب و سریع بخوانم چه اهمیتى دارد؟
کدام یک از مهارت هایى را که در مدرسـه آموختـه ام در محـل کـار خـود      

آیا از مهارت هاى گفتارى  ؟آیا حساب مى کنم ؟آیا مى نویسم ؟استفاده مى کنم
  ؟چگونه ؟یدارى استفاده مى کنمو شن

اگر به این سؤ ال هاى خود پاسخ بدهید مى توانید هنگامى که فرزنـدانتان از  
محل کارتان بازدید مى کنند، روى این مسئله که چگونه مهارت هایى را که مـى  

  . آموزند در کار شما نقش پیدا مى کنند، بهتر تمرکز کنید
کارتان ببرید و قـدم بـه قـدم بـه او     فرزندتان را به بخش هاى مختلف محل 

ابزارهـایى را بـه او   . بگویید که در یک روز عادى چه کارهایى انجام مى دهیـد 
نشان دهید که کارتان را ساده تر مى کند و به او بگویید که چگونه آموختید کـه  

بیشتر بچه ها فکر مى کنند که یاد گیرى با خوردن زنـگ  . این کار را انجام دهید
  تمام مى شود و به سختى مى توان نظـر آنهـا را عـوض     ،شدن مدرسهو تعطیل 

اگر برایشان تعریف کنید که چگونه هنگام انجام کار چیزهایى مى آموزیـد،  . کرد
به آنها کمک مى کنید تا بهتر بتواننـد تجربیـات زنـدگى تحصـیلى خـود را بـه       

  . بزرگساالن ربط دهند) زندگى واقعى(
  :ا با کار بچه ها مقایسه کنیداگر مى توانید کار خود ر

اسـتفاده   Macیادت مى آید در مدرسه یاد گرفتى کـه چگونـه از دسـتگاه    (
  ).من دارم طرز استفاده از این دستگاه جدید را یاد مى گیرم ؟کنى
یادت مى آید هفته گذشته چطور با یک سطر از اعـداد مشـکل پیـدا کـرده     (
  )!عدد کار کنم حالل ببین من باید با یک صفحه پر از ؟بودى
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همان کارى را مى کـنم کـه تـو هنگـام      ،وقتى این قسمت را امتحان مى کنم(
اول همه کارهایى را انجام مى دهم که بلد هسـتم و   .امتحان دادن انجام مى دهى

  ).بعد برمى گردم و روى قسمت هایى کار مى کنم که خوب بلد نیستم
آمیزى باشد کـه بیشـتر روز   محل کار شما نباید براى فرزندانتان فضاى اسرار

اگر فرزندانتان بدانند که چه کارى انجام مـى دهیـد، و   . در آنجا ناپدید مى شوید
چرا و چگونه آن را انجام مى دهید، مـى تواننـد شـما را بهتـر درك کننـد و در      
ضمن مى فهمند که چرا مشغولیت فعلى آنها یعنى یـاد گیـرى در مدرسـه نقـش     

  . اهد کردمهمى را در آینده ایفا خو
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  مطالب خواندنى را در دسترس قرار دهید: 2بخش 
  در خانه مطالب خواندنى داشته باشید. 16

پدرم تعریف مى کند که یکى از همسایگان مهربانشان سالها پیش به خانه پدر 
و مادرم که در نزدیکى دانشگاه واشنگتن بـود سـر زد و وقتـى بـه درون اتـاق      

 :نفسش بند آمد، دور خـود چرخیـد و گفـت    ،تنشیمن آپارتمان آنها قدم گذاش
یک روز حتما باید بیـایم و یکـى از آنهـا را از شـما قـرض       !واى چقدر کتاب(

البد قبل از آن به ذهن والدینم خطور نکرده بود که نحوه ى تزیین خانـه   ).بگیرم
من هم که در جمع خانواده هـاى دانشـگاهى دیگـر     .شان کمى غیر عادى است

البته سالها بعد کـه شـوهر خـواهرم مـى     ( .چنین فکر نمى کردم بزرگ شده بودم
خواست قفسه هاى کتاب خانه شان را مانند کتابخانه موازى هم بچیند، ناراحتى 

 ).گاهى پیش مى آید که آدم هـا زیـاده روى بکننـد    .خواهرم را درك مى کردم
گرفتـه  خانواده ما از شهرى به شهر دیگر نقل مکان مى کرد و ما بچـه هـا یـاد    

بودیم که کتاب ها را چگونه در جعبه بچینـیم و از جعبـه در بیـاوریم و دوبـاره     
 ،روزهایى بارانى که از پرسه زدن در خانه کسـل مـى شـدیم    .روى قفسه بچینیم

کتاب هاى قدیمى را از قفسه ها بـر مـى داشـتیم و سـرگرم اسـاطیر یونـانى و       
   .ماجراهاى جنگ جهانى دوم مى شدیم

کتابهاى والدینمان هر کتابى را مى خواستیم قرض مى کـردیم و  از قفسه هاى 
   .به مجموعه کتاب هاى خودمان مى افزودیم

بچـه   ،تحقیقات نشان مى دهد که صرف نظر از وضعیت اقتصـادى اجتمـاعى  
  :هایى که در خواندن موفق اند چند خصوصیت مشترك دارند

  . والدینشان از آنها انتظار تحصیلى باالیى دارند
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والدین یا خواهر و برادر بزرگ تر در انجام تکالیف مدرسه به آنها کمک مـى  
  . کنند

  . والدین آنها با صداى بلند کتاب یا مطالب دیگر را برایشان مى خوانند
  . آنها در خانه کتاب دارند

وقتى صحبت از مطالب خواندنى براى بچه ها مى شود، هر چقدر بر اهمیـت  
بچـه هـا نبایـد فکـر کننـد       .ید کنیم باز هم کم استدر دسترس بودن کتاب تاءک

  . خواندن کارى است که فقط باید در مدرسه انجام داد
  شما چند بار با وضعیت زیر روبرو شده اید؟

جمعه شب . فرزندتان باید روز شنبه یک گزارش را به معلم خود تحویل دهد
  . است و شما نمى توانید او را به کتابخانه ببرید

سه هاى کتاب خود مطالب مرجع داشته باشید فرزندتان مـى توانـد   اگر در قف
الزم نیست براى درست کردن یک . بدون ترك خانه گزارش قابل قبولى بنویسد

دایـرة المعـارف هـا،    . کتابخانه مرجع در خانه خود متحمل هزینه سنگین بشوید
ـ    ه لغت نامه ها و مطالب مرجع دیگر در بعضى از جاها به صـورت دسـت دوم ب

سعى کنید کتاب هایى را تهیه کنید که خیلـى قـدیمى نباشـند و    . فروش مى رود
. آنها را در جایى نگهدارى کنید که به راحتى در دسترس شما و فرزندتان باشـد 

به خاطر داشته باشید که اگر در خانـه رایانـه و مـودم داریـد از منـابع مختلـف       
 !اده از اینترنـت مجـانى نیسـت   گرچـه اسـتف  . اینترنت نیز مى توانید استفاده کنید

  ).مراجع کنید 42براى اطالعات بیشتر درباره منابعِ مرجع به روش (
 .متقاعد کردن و سرگرم کـردن اسـت   ،انتقال اطالعات ،هدف اصلى از نوشتن

بیشتر مطالبى که بچه ها در مدرسه مى خوانند، به خصوص از کالس چهارم بـه  
اگر بچه ها متوجه جنبه ى سرگرمى بسـیارى   .بعد، براى دریافت اطالعات است
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از کتاب ها و مجالت موجود بشوند، به خواندن در خانه عالقه ى بیشترى پیـدا  
  . مى کنند

اگر در خانه مجموعه ى خوبى از کتاب هاى کودکان دارید، قبل از خواب که 
مى خواهید براى فرزندتان قصه بخوانید، براى پیدا کردن قصه دچار مشکل نمى 

باز هم مى توانید از فروشگاه هایى که کتاب هاى دست دوم مى فروشـند  . ویدش
مى توانید از دوستانتان بخواهید کتاب هایى را که دیگر براى گروه . استفاده کنید

ى فرزندانشان مناسب نیست به شما بدهند یا با دوستانى که فرزندانشـان هـم    سنّ
هایتـان را بـه همـدیگر قـرض      سن فرزندان شما هستند قرار بگذارید که کتاب

وقتى مى گویم کتاب ها باید در دسـترس باشـند، منظـورم دقیقـا همـین      . بدهید
بچه ها باید بتوانند به آنها دست پیدا کنند، به آنها دست بزنند، آنها را ورق  .است

اگر کتاب هاى جلد اعال را در قفسه هاى شیشـه اى نگهـدارى   . بزنند و بخوانند
از دور تحسین کنید هیچ فایده اى بـه حـال فرزنـدانتان نخواهـد     کنید و آنها را 

البته خوب است که از سن پایین به فرزندانمان بیـاموزیم کـه بـه کتـاب      .داشت
نصب کنیم یا با ) دست نزنید(احترام بگذارند اما اگر روى قفسه کتاب ها عالمت 

نـد، بـه جـاى    رفتار خود به بچه ها نشان بدهیم که نباید به کتاب هـا دسـت بزن  
   .بچه ها را از این رفتار منصرف مى کنیم ،تشویق کتاب خوانى

  چگونه احترام گذاشتن به کتاب را آموزش بدهیم
  . به بچه ها یادآورى کنید که با دست هاى تمیز به کتاب ها دست بزنند

  . از آنها بخواهید کتاب ها را پاره نکنند، صفحات کتاب را تا نکنند
  . خصوص کتاب هاى کتابخانه چیزى نکشند و ننویسنددر کتاب ها به 
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به آنهـا  . فرزندانتان را کمک کنید براى کتاب هاى خود نشان گر درست کنند
ر کـه بـه شـیرازه ى کتـاب      م بگویید که به جاى باز گذاشتن کتاب ها در حال د

  . فشار وارد مى آورد، از نشان گر استفاده کنند
ا شیرازه ى کتاب هایى که پاره شده اند را به همدیگر کمک کنید و صفحات ی

  . تعمیر کنید
اگـر فرزنـدتان   . با نام فرزندتان مهرى تهیه کنید تا در کتاب هاى خـود بزنـد  

بهتر مى تواند مسئولیت نگهدارى  ،احساس کند کتاب جزو اموال شخصى اوست
  . آن را به عهده بگیرد

  دبه هر جایى که مى روید همراه خود کتاب ببری. 17
هیچ کارى مثل این سخت نیست که دو تـا بچـه ى   ( :مالنى با عصبانیت گفت

کوچک را که از شدت گوش درد گریه مى کنند به درمانگاه ببرى و دو سـاعت  
   .تمام در یک اتاق انتظار که به هیچ وجه مناسب بچه ها نیست انتظار بکشى

ى حاملـه بـا   پیر مردهاى عصا به دست زیر لب مرا نفرین مى کردند و زن ها
وحشت به من زل مى زدند و مى ترسیدند از این که خودشان در آینده مثل مـن  

البته مطمئن هستم که همه فکر مى کردند بهتر از من مـى تواننـد از پـس    . بشوند
   ..این کار بربیایند، شاید هم حق داشتند

سـه تـا کتـاب     -دیگر هرگز بدون این که دو  :اما من یک چیز را یاد گرفتم
با خواندن مجلـه هـا و کتـاب     .وى کیف پسرم بگذارم از خانه خارج نمى شومت

هایى که در اتاق انتظار درمانگاه ها پیدا مى شود نمى شود سر بچه هـا را گـرم   
اگـر ماشـین خـراب شـود، اگـر صـف       . بچه ها از انتظار کشیدن متنفرنـد  ).کرد

د حتـى خـوش   فروشگاه بلند یا اگر مطب دندانپزشکى بیش از حد شـلوغ باشـ  
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لق ترین بچه نیز مى تواند رفتارى از خود نشان بدهد که والدین را بـه سـتوه    خُ
  . بیاورد

تنها عالج این است که خود را با سرگرمى هاى گوناگون براى موفقیت هـاى  
ز کنید هرجا مى روید ممکن اسـت موفقیـت اضـطرارى پـیش     . اضطرارى مجه  

و کتاب را بخشى از اثاثیه خود قـرار   بیاید، پس هرجا که مى روید اسباب بازى
  . دهید

قبل از این که از خانه خارج شوید از فرزندتان بخواهید که هر کدام کتاب یا 
مـى توانیـد آنهـا را در کولـه     . مجله مورد عالقه خود را براى بردن انتخاب کند

  . در کیف خود یا در کیف نوزادتان بگذارید ،پشتى فرزندتان
شد که بادوام ترین کتاب ها را با خود ببرید یـا کتابـه هـا و    شاید به نفعتان با

همـه  . مجالتى را ببرید که از گم شدن یا خراب شدن آنها ناراحـت نمـى شـوید   
والدین مى دانند که بردن کتاب و اسباب بازى به سفر خیلى از اوقات یعنى جـا  

یـا  اگـر بـه جـایى ماننـد سـاحل دریـا       . گذاشتن کتاب یا اسباب بازى در سفر
رستوران مى روید که ممکن است کتاب هاى خوب در آنجا آسیب ببینند یا اگر 

  . کتاب هاى کتابخانه را همراه خود نبرید ،فرزندتان حواس پرت است
اگر بتوانید بچه ها را در موقعیت پرتنش سرگرم نگه دارید هم براى اعصـاب  

هنگام انتظار  اگر. خودتان خوب است و هم پیش همه مردم دنیا عزیز مى شوید
کشیدن در صف براى دو کودك سرشار از شیفتگى و هوشـیار بـا صـداى بلنـد     
کتاب بخوانید خیلى بهتر از آن است که در راهروهاى فروشگاه دنبال یک بچـه  
نق نقو بدویه در حالى که بچه دیگر توى چرخِ دستى نشسته اسـت و جیـغ مـى    

چقدر پدرى کـه  . د و بیفتدکشد و هر آن ممکن است تعادل خود را از دست بده
بچه خود را در صندلى مخصوص در رستوران آرام و سرگرم نگـه مـى دارد در   
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نظرمان خوشایند است و چقدر پدرى که کودك نوپاى خود را ول مى کند تا در 
بـا کمـى   . رستوران پرسه بزند و مواد غذایى را روى زمـین بریـزد، ناخوشـایند   

همسایگان و  ،توانید روابط خود را دوستانبرنامه ریزى و چند کتابِ خوب مى 
  . غریبه ها بهبود بخشید

  کتاب و مجله قرار دهید ،در اختیار بچه هاى مریض. 18
مطمئنم که اعتیاد من به مجله هاى باطله ریشه در زمانى دارد که در کـودکى  

فقط وقتى حالـک خیلـى    .در رختخواب مى ماندم) ذات الریه(به علت پنومونى 
پدر و مادرم راضى مى شدند چنین مطالبى در اختیارم بگذارند اما به  بد مى شد

درد و بیمارى اش مى ارزید چون دست رسى به آنهـا بـرایم لطفـى افسـانه اى     
   .داشت و هر یک از آنها را بارها و بارها مى خواندم

شاید درست نباشد بگویم اما به نظر من خواندن مطالب سطح پـایین بهتـر از   
چرا باید بچه ى مریض با چشـم هـاى تـب دار    . ه آدم چیزى نخوانداین است ک

ل بزند حال آن که مى تواند مهارت هاى خواندن خود  خود به صفحه تلویزیون ز
آنهـا هـم ماننـد ادبیـات     . را تقویت کند؟ حتى کتاب هاى کارتونى هم باارزشند

اى مجلـه هـ  . شخصیت پردازى و گفـت و گوینـد   ،شامل طرح) واقعى(داستانى 
ت هاى ظاهرى شان براى بچه هاى ده دوازده ساله منبع لذت  نوجوانان با جذابی
اند و شامل انواع سبک هاى نوشتارى غیر داستانى نیز مى شوند که بسـیارى از  

با خواندن این مجله . بچه ها به قدر کافى فرصت آشنایى با آنها را پیدا نمى کنند
اگر . رگسالى بخوانند آمادگى پیدا مى کنندها، بچه ها براى مطالبى که باید در بز

 ،مثال بعد از آبله مرغـان (فرزندتان یک دوران طوالنى نقاهت در پیش رو دارد، 
اطمینان حاصل کنید که مطالب خواندنى کـافى در اختیـار   ) سرخک یا برونشیت
اگر بتوانید هر روز که از سر کار به منزل برمى گردید چیز . دارد تا سرگرم بماند
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وقتى بچـه هـا نـه آن قـدر      .اضافه کنید خیلى خوب است  دیدى به مطالبش ج
مریض اند که تمام روز را بخوابند و نه آن قدر سـالمتند کـه بـه فعالیـت هـاى      

ل مى شوند س وقتى بـه داروخانـه مـى رویـد تـا      . روزمرّه بپردازند، خیلى زود ک
و مجله اى را که بـه  شربت سینه بگیرید، به دکّه روزنامه فروشى هم سرى بزنید 

اگر جاده سالمتى را ادبیـات پـیش پـا افتـاده     . نظرتان جذاب است انتخاب کنید
هموار مى کند مى ارزد با پرداخت این بهـاى انـدك باعـث رضـایت فرزنـدتان      
شوید و به هر حال خواندن از بسیارى فعالیت هاى دیگر که فرزند بیمارتان مى 

   .تواند انتخاب کند، سالم تر است

  به عنوان پاداش به فرزندانتان کتاب یا مجله بدهید. 19
مسـئله   ،مسئله پاداش دادند به بچه ها براى رفتارهایى که از آنها انتظار داریم

زنى که من مى شناسم براى این که فرزندان خود را بـه خوانـدن    .پیچیده ایست
تدالل اسـ  .تشویق کند در صفحه دهم یا پانزدهم الى کتاب اسکناس مى گذاشت

او این بود که اگر تا آن صفحه مى خواندند جذب مى شدند و واقعا هم همینطور 
  . بود

من به شخصه طرفدار این نیستم که به خـاطر گـرفتن نمـره هـاى خـوب در      
اما  .مدرسه یا به خاطر تعداد کتاب هایى که مى خوانند، به بچه ها پاداش بدهیم

ق پاداشند و فکر مى کنم بـد نیسـت   قبول دارم که بعضى از اوقات بچه ها مستح
پاداش را به . چیزهایى را به آنها بدهیم که مى خواهیم برایش ارزش قائل شوید

آنهاسـت نـه بـه خـاطر     ) وراى وظیفـه (خاطر رفتارهایى باید به بچه ها داد که 
البتـه کـه نمـره هـاى      .رفتارهایى که در روند عادى زندگى از آنها انتظار داریـم 

اما نمره هاى خوب باید در طوالنى مدت و به خـودى   .ار استخوب مایه افتخ
بعضى از بچه ها  .خواندن هم همینطور است. خود پاداش کار فرد محسوب شود
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هنگام رقابت شکوفا مى شوند و به همـین دلیـل نیـز برنامـه مطالعـه تابسـتانى       
ـ  . )30مراجعه کنید به روش (کتابخانه ها مى تواند مفید باشد  ودك را البته اگـر ک

آیـا بـا   : با پاداش به خواندن تشویق کنید ممکن است اثر عکـس داشـته باشـد   
  برداشتن پاداش انگیزه ى خواندن از بین مى رود؟

مـثال باعـث    :فرض کنید فرزندتان یک کار واقعا قابل توجه انجام داده اسـت 
پیروزى تیم فوتبالشان شده است یا دو هفته پشت سـر هـم در تعطـیالت پایـان     

یا براى  ،از خواهر و برادر کوچک ترش بدون هیچ شکایتى نگهدارى کرده هفته
چطور است به او نشان بدهیـد کـه    .نظافت محله اهالى محل را بسیج کرده است

مى توانید به او یک رمان ورزشى یا کتابى : با موضوع کارش ارتباط داشته باشد
مجله مربوط به طبیعـت و  درباره ى نگهدارى از بچه بدهید یا او را مشترك یک 

  . محیط زیست کنید
اگر کارى که انجام داده است کوچک تر است مى توانیـد بـه او یـک کتـاب     

و اگر کارش خیلى بزرگ بـود مـى توانیـد    . مصور یا کتابِ جدول و معما بدهید
اگـر فرزنـدانتان را    .پاداش بزرگى به او بدهید، مثال یک دایرة المعارف کودکـان 

ه اید که به خواندن عالقه مند باشند از دریافت چنین پاداشى بـه  طورى بار آورد
اسـتفاده    عالوه بر آن وقتى از مطالب خواندنى به عنوان پاداش . هیجان مى آیند

مجله و حتـى مجلـه    ،مى کنید این مفهوم را نزد بچه ها تقویت مى کنید که کتاب
  . فى نفسه باارزش اند ،ى مصور کودکان

  اختراع کنید که به خواندن مربوط مى شودکارهایى را . 20
اولین کارى که در ازایش پول گرفتم سفارش دادن مقاله براى پدرم بود، کارم 

آدرس مقاله را از پایین صفحه کپى کنم و  ،این بود که کارت مخصوص را پر کنم
تلفـظ و  . پدرم براى هر کارت یک سکه به من مى داد .آدرس گیرنده را بنویسم
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کد  ،حتى امروز هم نمى دانم ،ارى از کلماتى را که آن روزها مى نوشتممعنى بسی
   .پستى تقریبا تمام شهرك هاى دانشگاهى ایاالت متحده را نیز حفظ شدم

حتما کارهاى زیادى در خانه دارید کـه حوصـله یـا فرصـت انجـام آنهـا را       
فرزنـدتان  کدام یک از این کارها شامل خواندن یا نوشتن مى شود؟ اگر . ندارید

آیا مى توانید او را به انجام آن کار ترغیب کنید؟ شاید  ،کسل و بى حوصله است
فکر کنید که اگر براى فرزندتان کار بسازید براى خودتان دردسر تراشیده اید اما 
وقتى تعطیالت طوالنى تابستانى فرا مى رسد و استخر به علت تعمیرات تعطیـل  

نهادهاى زیر فکـر کنیـد و     به پیش . متى باشداین جور کارها مى تواند نع ،است
  :خودتان نیز کارهایى را پیشنهاد کنید

از فرزندتان بخواهید یک صورت غذا براساس حروف الفبا برایتان تهیه کنـد  
یا دستور تهیه غذاهایى را که با عجله از تلویزیون یادداشت کـرده ایـد، برایتـان    

   .پاك نویس کند یا در کامپیوتر تایپ کند
از فرزندتان بخواهید از جشن ها و مراسم و سالگردهاى افـراد فامیـل یـک    

  . تقویم درست کند و آن را براى سایر اعضاى فامیل نیز ارسال کند
عکس هایى را که مى خواهید در آلبوم بچینید بـه فرزنـدتان بدهیـد و از او    

  . کند  بخواهید تاریخ و محل گرفتن هر عکس را روى یک برچسب مشخص 
هایتـان را بـه   CDاز فرزندتان بخواهید قفسه کتاب یـا مجموعـه نوارهـا و    

  . ترتیب حروف الفبا و براساس نام خانوادگى نویسنده یا خالق اثر مرتب کند
از فرزندتان بخواهید کارهایى را که هر یک از اعضاى خانواده باید در خانـه  

  . یخچال نصب کنیدانجام دهد، به صورت یک تقویم هفتگى بنویسد که روى در 
اگر مى خواهید همراه خانواده یا براى خانواده کارى انجام دهید که نیـاز بـه   
تحقیق و جمع آورى اطالعات دارد، از فرزندتان بخواهید بخش تحقیق و جمـع  



45 

 

انتخاب محل مناسب  ،مثال براى خرید ماشین. آورى اطالعات را به عهده بگیرد
   .براى مسافرت و غیره

رزندتان عاقالنه کار اختراع کنید، نه تنها مهارت هـاى خوانـدن و   اگر براى ف
نوشتن او را تقویت مى کنید بلکه ترتیب آن را مى دهید که او برخى از کارهاى 

کارى که براى شما تکـرارى اسـت و هـیچ ارزش    . شما را نیز برایتان انجام دهد
شـد، بـه خصـوص    ذهنى ندارد مى تواند براى فرزندتان واقعا جالب یا مشکل با

  . اگر طورى آن را نشان دهید که ضرورى و باارزش به نظر برسد

  مجالّت کودکان را مشترك شوید. 21
روزى که مجله خواننده هفتگى پخش مى شود، حتـى پـر سـر و صـداترین     

این مجله خبرى هفتگـى  . گروه بچه هاى کالس سوم نیز ساکت و آرام مى شوند
امـا  . هـا، داسـتان و معمـا و پـازل مـى شـود       شامل اخبار کوتاه مربوط به بچه

خود   بزرگترین حسن این مجله این است که هر یک از بچه ها نسخه مخصوص 
بچه ها مى توانند در آن بنویسند یا قسمتهایى از آن را ببرند . را دریافت مى کند

این که محتواى مجلـه چـه   . به خانه ببرند تا به سایر اعضاى خانواده نشان دهند
ضـمیرى کـه در    .فکرى که پشت آن خوابیده است عالى اسـت  ،مهم نیست باشد

در  .این مجله مال من است :عنوان مجله به کار رفته است گویاى همه چیز است
کالس درس کمتر چیزى پیدا مى شود که واقعا مال بچه ها باشد امـا ایـن چنـد    

   .ورق خبرنامه مال خود آنهاست
اند بى عالقه ترین خواننده را نسبت به احساس تملک نسبت به مطلب مى تو

به همین دلیل است که داستان هاى شخصى . ورق زدن و خواندن آن ترغیب کند
مراجعه کنیـد بـه   (بچه ها تا این حد براى خواننده ى کم سن و سال مؤ ثر است 

موفقیـت آمیـزى بـراى      و به همین دلیل است که نامه نگـارى روش  ) 23روش 
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مراجعه کنید بـه روش  (به استفاده از مهارت هاى زبانى است  وادار کردن بچه ها
اگر فرزندتان در میان محموله هاى پستى مجله اى پیدا کند کـه بـه نـام و    . )22

آدرس او فرستاده شده باشد، سن و سالش هر چه باشد، به خواندن آن ترغیـب  
  . مى شود

ى دسته بندى مى  شـوند و بـه   مجله هاى بچه ها براساس موضوع و گروه سنّ
فرزند شما بیشتر به چه مطالبى عالقـه دارد؟ بـه   . همین دلیل است که جالب اند

. چه فعالیت هایى عالقه دارد؟ براى هر سلیقه اى مى توانید مجله اى پیـدا کنیـد  
قبل از آن که سرمایه گذارى کنید و مجله را آبونمان شوید مى توانید چند شمار 

کتابدار نیـز  . عالقه ى فرزندتان را آزمایش کنید آن را از کتابخانه قرض کنید تا
  . شاید بتواند به شما در پیدا کردن عنوان مجالت مناسب کمک کند

صورت زیر عنوان بعضى از مجـالت   .آبونمان مجله یک هدیه ى عالى است
  . خوب را نشان مى دهد

  براى فرزندتان یک دوست مکاتبه اى پیدا کنید. 22
. براى یک اقامت دو سـاله از ژاپـن بـه شـیکاگو آمـد     تاکوئو با والدین خود 

  گرچه ابتدا هیچ انگلیسى بلد نبود اما عالقه او به بیس بال و رفتار دوستانه اش 
نالدو کـه هـم ورزشـکار    . باعث شد که نزد پسرهاى کالس محبوبیت کسب کند

   .خوبى بود و هم دلقک کالس بود تاکوئو را زیر پر و بال خود گرفت
ه سرعت یاد مى گرفت و به زودى توانست بـه انگلیسـى بخوانـد و    تاکوئو ب

گرچـه ابتـدا از نظـر    . بنویسد و داستان هایى را از سرزمین مادراش تعریف کند
خواندن هم سطح دوست خود نالدو بود، اما سرعت ارتقا پیدا کرد و بـه رده دوم  

  . کالس رسید
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نالـدو تـا   . دو نامه بنویسدهنگام بازگشت به ژاپن تاکوئو قول داد که براى نال
اما تاکوئو به قول خود وفـا کـرد و از   . آن زمان از کسى نامه دریافت نکرده بود

فرودگاه توکیو براى نالدو یک کارت پستال فرستاد و در آن از جریانات خنـده  
نالدو و تاکوئو از . دارى که در سفر طوالنى هوایى آنها رخ داده بود، تعریف کرد

تنها چیزى کـه نالـدو بیـرون از    . مرتب با هم مکاتبه کرده اند آن پس به صورت
کالس مى نویسد نامه است و بیشترین لـذت کـه از خوانـدن مـى بـرد، هنگـام       

   .خواندن نامه هاى تاکوئو است
بعضى از بچه ها براى خواندن به ترغیب زیادى نیاز ندارند، آنها مى دانند که 

ند، با شخصیت هاى تازه آشنا مى شوند و با خواندن وارد دنیاى تازه اى مى شو
وقتى در پست مطلبـى را   .چیز جدیدى مى آموزند، و همین برایشان کافى است

کمتـر   .دریافت مى کنیم که حامل نام ماست براى خواندن آن ترغیب مى شـویم 
بچه اى پیدا مى شود که نامه اى را نخوانده کنار بیاندازد تا تلویزیون تماشا کنـد  

حتى نامه هاى تبلیغاتى نیز براى کسى که نامه . زى هاى رایانه اى بپردازدتا به با
بهتـرین دوسـت   . هاى زیادى دریافت نمى کند، مى توانـد هیجـان انگیـز باشـد    

. مکاتبه اى براى فرزند شما کسى است که تقریبا هم سن و سال خـود او باشـد  
فرزند یکى از همکاران شما یـا یـک    ،دوست مکاتبه اى او مى تواند، پسر خاله

در بهترین حالت فرزند شـما مـى توانـد بـا دوسـت      . دانش آموز خارجى باشد
مکاتبه اى خود عالیق مشترکى داشته باشـد، امـا در بسـیارى از اوقـات حتـى      
کسانى که زمینه هاى زندگى شان با هم کامال متفاوت است مـى تواننـد بـا هـم     

  . ندمباحث مکتوب خوبى داشته باش
دریافت نامه از دوست مکاتبه اى مى تواند براى کسى که نسبت بـه خوانـدن   

این نامه ها به خواندن جدى نیـاز دارنـد   . انگیزه ى تازه اى باشد ،بى میل است
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، به خصوص اگـر گیرنـده قصـد پاسـخ دادن داشـته      )34مراجعه کنید به روش (
ا نگه دارد تا بعدا بخوانـد،  گیرنده ى نامه مى تواند مطابق میل خود نامه ر. باشد

نامـه دوسـت مکاتبـه اى جنبـه اى کـامال      . یا آن را به کسى دیگرى نشان دهد
براى کمک به فرزندتان  .شخصى دارد و به همین علت براى خواننده جالب است

نوشتن خوب با دوست مکاتبه اى خـود،  / در جهت حفظ یک رابطه ى خواندن 
  . نکات زیر را به او توصیه کنید

  چگونه دوستى مکاتبه اى را فعال نگه داریم
   .به مطالبى که دوستت مى گوید یا مى پرسد پاسخ بده. 1
  . آرزوها و اهداف بگو ،احساسات ،درباره ى زندگى. 2
آرزوها و اهداف دوست مکاتبه اى ات سـؤ   ،احساسات ،درباره ى زندگى. 3
   .ال کن
   .بنویس نقاط مشترکتان را پیدا کن و درباره ى آنها. 4
   .نقاط تمایزتان را پیدا کن و درباره ى آنها بنویس. 5
  . براى همدیگر عکس و یادگارى بفرستید. 6
   .طورى بنویس که انگار با دوستت مستقیما صحبت مى کنى. 7
اگـر  . اگر دوست مکاتبه اى ات اینترنتى است باهم قرار مالقات نگذاریـد . 8

آمیز شد و فرزنـدتان از نوشـتن و دریافـت    ارتباط مکاتبه اى فرزندتان موفقیت 
نامه لذت مى برد مى توانید موارد مشابه زیـر را بـراى برقـرارى ارتبـاط بـه او      

  :پیشنهاد کنید
   .به نویسنده مورد عالقه خود نامه بنویس و بگو که چرا از کتابش لذت بردى
  . دبراى اعضاى فامیل که دور از شما زندگى مى کنند یک خبرنامه درست کنی
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براى سردبیر روزنامه مورد عالقه و یا محلى خود نامه اى بنویس و نظر خود 
   .را درباره ى یک موضوع مهم بیان کن

  در خانواده داستان هاى تجربه ى زبانى خلق کنید. 23
در آموزش خوانـدن مفهـوم جدیـدى     ،وقتى دانشجوى کارشناسى ارشد بودم

 ،گفتـارى  ،مفهـوم توانـایى شـنیدارى   براسـاس ایـن    .تجربه ى زبانى: مطرح شد
بخشى از طیف تجربه ى ارتباطى فرد را تشکیل مى دهد و  ،نوشتارى و خواندن

  . نباید از خواندن جدا کرد ،گفتار، نقاشى و نوشتن را که وسیله بیانى افراد است
تاکنون برنامه ى درسى کامل و بى نقصى ارائه نشده است اما ایـن کـه بـراى    

و نوشتن از زبان شفاهى بچه ها شروع کنیم هنوز هم معقول به  یادگیرى خواندن
بیشتر اساتید آموزش نیز معتقدند که براى مطالعه هنرهـاى زبـانى   . نظر مى رسد
   .شنیدن و گفتن را به صورت یک پارچه در نظر گرفت ،نوشتن ،باید خواندن

ـ   ،براساس رویکرد تجربه ى زبانى دن نوشتن یعنى ثبت زبان شـفاهى و خوان
بـدین ترتیـب توانـایى اولیـه ى      .نوعى گفت و گو بین نویسنده و خواننده است

کودك براى حرف زدن و شنیدن به طور طبیعى با خواندن و نوشتن ترکیبى یک 
داسـتانى اسـت کـه کـودك     ) داسـتان تجربـه زبـانى   (. پارچه به وجود مى آورد

  . براساس تجربه خود و به زبان خود بیان مى کند
بچه ها که تازه خواندن مى آموزند براى خوانـدن مطلبـى دربـاره     بسیارى از

) داستان هاى تجربه ى زبانى(به همین دلیل . زندگى خود انگیزه ى زیادى دارند
سـن و سـال   . در سال هاى اولیه دبستان براى آموزش خوانـدن بسـیار مفیدنـد   

ـ    ه عنـوان  کودکتان هر چه باشد مى توانید از داستان هاى تجربـه ى زبـانى او ب
  . مطالب خواندنى جالب استفاده کنید
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  چگونه داستان تجربه ى زبانى را پدید آوریم
مطالبى را که به زبان مى آورد بنویسـید و   ،اگر فرزندتان کم سن و سال است

  . اگر بزرگ تر است بگذارید خودش داستان را بنویسد
  :موضوع هاى ساده انتخاب کنید
  ؟بزرگ ترین آرزوى تو چیست

  ناك ترین اتفاقى که برایت افتاد چه بود؟ترس
  ؟دوست دارى به کجا سفر کنى

  ؟بهترین دوست تو کیست و به چه دلیل
اجازه بدهید چند دقیقه فکر کند سپس چند جملـه  . مطلب را ساده نگه دارید

خیلى بازنویسى نکنید، سعى کنید داستان را بـه  . اى را براى داستان انتخاب کند
  . سیدزبان کودکتان بنوی

اگـر  . ضمن این که مى نویسید براى فرزندتان توضیح بدهید که چه مى کنیـد 
فرزندتان کم سن و سال است توضیح بدهید که هر چه مى گوید را مى توان بـا  

 ،و حتى افراد غریبه نیز مى توانند بعدا آنچه را که گفته است .حروف الفبا نوشت
  . بخوانند

نقاشى بکشـد و آن را در یـک پوشـه یـا      از فرزندتان بخواهید براى داستان
  . کالسور بگذارید

روز بعد از این که داستان تجربه ى زبانى را نوشتید از فرزندتان بخواهیـد آن  
حتى بچه هایى که سواد خواندن ندارند نیز مى توانند برخى از عناصر . را بخواند

استان سـاخته ى  چون د. داستان را به یاد بیاورند یا برخى از کلمات را بشناسند
   .مى خواهد بداند که هر کلمه چیست ،خود فرزندتان است
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تعدادى داستان جمع آورى کنید و از بچه ها بخواهید آنها آنها را بـا اعضـاى   
بد نیست خودتان نیز درباره ى موضوعى که به فرزندتان . دیگر خانواده بخوانند

داستان خود، داستانِ شـما را   داده اید، بنویسید و اجازه دهید فرزندتان عالوه بر
مـى کنیـد و بـه تجربیـات     ) منتشر(با این کار داستان فرزند خود را . نیز بخواند

شخصى او مشروعیت مى بخشید و وقتى خودتان مى نویسید بـه او نشـان مـى    
  . دهید که همه براى انتقال عقاید خود از زبان استفاده مى کنند

  ت کنیدبراى خانواده دفتر یادگارى درس. 24
سرگرمى مـورد عالقـه مـان در روزهـاى بـارانى ورق زدن       ،وقتى بچه بودم

مـادرم کـه در کـودکى صـداى     . دفترهاى یادگارى قدیمى پدر و مادرمـان بـود  
دفترهاى یادگارى بزرگى داشت که برنامه ى کنسرت ها، قطعات  ،قشنگى داشت

حـس  عکس ها و گل هاى خشک خود را در آن چسـبانده بـود کـه     ،موسیقى
پدرم از روزهایى . گنجکاوى ما را نسبت به آن دوره زندگى او تحریک مى کرد

که در نیروى دریایى گذرانده بود، یک آلبوم بزرگ عکس نگه داشته اسـت کـه   
با دیدن این آلبوم به حقـایق تـازه    .در باالى هر عکس عنوانى نوشته شده است

ر خوش تیـپ بـود، زمـانى    او در لباس نظامى بسیا :اى درباره پدرم دست یافتم
مدتى از عمر خود را در جاهاى بسیار عجیب سپرى کرده و بـه   ،پیپ مى کشیده

این دفترهـاى یادگـارى کـه     .کشیدن کاریکاتورهاى خنده دار عالقه داشته است
سالها قبل از تولد ما گرد آورى شده بودند بخشـى از تـاریخ خـانوادگى مـا را     

  . حفظ کرده بودند
یادگارى عالوه بر این که روشـى عـالى بـراى حفـظ تـاریخ      گردآورى دفتر 

کشوى عکـس  . خانواده است مى تواند یک تجربه آموزشى فوق العاده نیز باشد
بلـیط  . هایى را که با عکس فرزند قنداقى تان شروع مـى شـود بیـرون بریزیـد    
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برچسب هایى کـه هـیچ وقـت بـه      ،هواپیماى اولین سفر هوایى خود یا کودکتان
د نچسباندید، کارت تبریک هایى که از فامیل دریافت کرده اید و هـر  ماشین خو

چیزى که بخشى از فرهنگ خانواده ى شما را تشکیل مـى دهـد مـى توانـد در     
  . دفتر یادگارى قرار بگیرد

. بچه هاى سنین مختلف مى توانند در گردآورى این دفتر یادگارى کمک کنند
  . ى آید تقسیم بندى کنیدکارها را به روشى که به نظرتان معقول م

   ...بچه هاى کوچک تر مى توانند
  . عکس ها را به دسته هاى مختلف تقسیم کنند

  . عکس ها یا کارت پستال ها را روى صفحه تنظیم کنند
  . براى هر صفحه عنوانى جدى یا طنز پیشنهاد کنند

  . کاریکاتور یا طرح بکشند ،در صفحات دفتر، نقاشى

   ...توانندبچه هاى بزرگ تر مى 
  . مطالب را به ترتیب زمان مرتب کنند

  . براى عکس یا کارت پستال ها عنوان یا توضیح بنویسند
عکس ها یا مطالب یا یاد گارى ها را به صفحه ى دفتر بچسبانند یـا وصـل   

  . کنند
  . براى دفتر یادگارى نمایه تنظیم کنند

ان آن را رسـما بـه   وقتى دفتر یادگارى تان کامل شد اجازه بدهیـد فرزنـدانت  
حتى بچه هایى که سواد خواندن ندارند نیز . دوستان یا اعضاى فامیل نشان دهند

آنها مى توانند موضوع هر عکس ) بخوانند(مى توانند متنى را که خود آفریده اند 
بچه هاى بزرگ تر مى توانند عنوان ها یا توضیحات . یا یادگارى را تعریف کنند
دفتر یادگـارى را جـایى بگذاریـد کـه همـه اعضـاى       . ندرا با صداى بلند بخوان
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خانواده بتوانند آن را در روزى بارانى که مى خواهند در جـاده خـاطرات سـفر    
  . کنند، به راحتى پیدا کنند

  چند پیشنهاد براى دفترهاى یادگارى موضوعى
  . فعالیت هاى ورزشى فرزند خود را ثبت کنید

یا هر حادثه اى  ،ورود به دبیرستانجشن  ،جشن پایان دبستان ،جشن عبادت
  . را که تنها یک بار رخ مى دهد ثبت کنید

  . خاطرات یک سفر خانوادگى را گردآورى کنید
  . زندگى هر یک از فرزندان خود را در دفترى جداگانه ثبت کنید

عکس هایى را که فرزندتان در اردوهاى تابسـتانى یـا تشـکل هـاى دانـش      
  . تر نگهدارى کنیدآموزى گرفته است در یک دف

  . براى جشن هاى تولد اعضاى خانواده تان یک دفتر یادگارى درست کنید

  مراجعه به کتابخانه را در روال کارهاى جمعى خانواده قرار دهید. 25
بـود و مـا در    1963سـال   .من با بهترین دوست خود در کتابخانه آشنا شدم

 .ان با هم برخـورد کـردیم  در قسمت کودک) سرى زندگى نامه ها(مقابل قفسه ى 
هر دویمان مجذوب این سرى کتاب ها شده بودیم و عالقه ما به آنها بیشـتر بـه   
خاطر تعداد زیاد کتاب هاى موجود در سرى بود تا به خـاطر عالقـه قلبـى بـه     

ما هر دو اهل رقابت بودیم و مالك یـادگیرى بـراى    .زندگى قهرمانان آمریکایى
   .یت کتاب هایى بود که مى خواندیمما نه دانش کسب شده بلکه کم

خانواده هایمان نیز مى آمدنـد، در طـول    .ما به تنهایى به کتابخانه نمى رفتیم
شنبه صبح که مـى   .شنبه هر هفته با خانواده هایمان به آنجا مى رفتیم ،کودکیمان

و از  ،از روى میـز آشـپزخانه   ،پشت کوسن هاى مبل ،شد کتاب ها از زیر تخت
 ،آنها را در یک جعبه مـى چیـدیم   .الى قفسه کتاب اتاق نشیمن جمع مى کردیم
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 :مـى شـدیم    آنجـا پخـش    .سوار ماشین مى شدیم و بـه کتابخانـه مـى رفتـیم    
بزرگساالن به اتاق بزرگساالن مى رفتند، بچه هاى کوچک به سراغ کتاب هـاى  

   .و من دوستم به سراغ کتاب هاى سرى ،تصویرى
: معتقد است که خواندن سـه پـیش نیـاز دارد    ،کارشناس خواندن ،جین چال

مراجعه مکرر به کتابخانه هر سه پیش  .قابلیت خواندن و عالقه ،قابلیت دسترسى
والدین ما که رفتن به کتابخانه را روال خانوادگى قرار داده . نیاز را فراهم مى کند

  . بودند، به ما خدمت بزرگى کردند
قابلیـت  (. از مطالب خواندنى در اختیارمـان قـرار دادنـد    آنها منبع بى پایانى

  )دسترسى
آنها کارى کردند که بتوانیم مطالبى را پیدا کنیم که با سن و توانایى خواندنمان 

  )قابلیت خواندن(. هماهنگى داشته باشد
آنها ما را به جایى بردند که بتوانیم درباره ى هر موضوع یا در هر سبک ادبى 

  )عالقه( .ب پیدا کنیمقابل تصور مطل
  :و مهم تر از همه

آنها خواندن را به صورت یک عادت مشترك خانوادگى درآوردنـد و بـدین   
  . ترتیب باز هم بر اهمیت آن تاءکید کردند

یـا بـراى    ،ممکن است از فکر این که باید هر روز در معرض دید فرزنـدتان 
  . )3و  1ى مراجعه کنید به روش ها(فرزندتان بخوانید، حیران شوید 

مراجعه کنید (ممکن است بودجه تان اجازه ندهد خیلى کتاب یا مجله بخرید 
وقتى فرزندتان . پس مراجعه منظم به کتابخانه مى تواند کمک کند. )16به روش 

آموخت که نام خود را بنویسد مى توانید او را عضـو کتابخانـه کنیـد و بـرایش     
  . کتاب قرض کنید
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ممکن است تنها از یک اتاق تشکیل شده باشد و یـا  کتابخانه عمومى محلتان 
اما در هر کتابخانه اى کسى هست که بتواند شـما را  . یک ساختمان بزرگ باشد

  . با آنجا آشنا کند و قوانین کتابخانه را برایتان توضیح دهد
  :اطالعات زیر را حتما بدست بیاورید

  ؟زمان مجاز براى نگه داشتن هر کتاب چقدر است. 1
  ؟ریمه تاءخیر در باز گرداندن کتاب چیستج. 2
  آیا اتاق یا قسمت کودکان وجود دارد؟. 3
  آیا جلسات کتابخوانى با صداى بلند براى بچه ها برگزار مى شود؟. 4
  آیا برنامه ى مطالعه ى تابستانى برگزار مى شود؟. 5
  ؟ساعت کار کتابخانه چگونه است. 6
دوره هاى آموزشى یا جلسات سـخنرانى  آیا کتابخانه خدمات ویژه مانند . 7

  ارائه مى دهد؟
به فرزندانتان بفهمانید که باید در کتابخانه سکوت را رعایـت کـرد و بایـد از    

با رفتار خودتان بـه آنهـا نشـان    . اموال کتابخانه بادقت و مالحظه نگهدارى کرد
از  بدهید که کتابخانه جاى مخصوص و باارزشى است که تمام خانواده مى تواند

  . آن لذت ببرد
دیگر همراه خانواده به کتابخانه نمى  ،وقتى من و دوستم به سن بلوغ رسیدیم

بچه ها باالخره در یک زمان در مقابـل حرکـت هـاى جمعـى خـانواده      ( .رفتیم
به آنها بگویید که هر وقت مایل باشند با شما بیایند از همراهى . شورش مى کنند

گر ترجیح مى دهند به تنهایى بـه کتابخانـه برونـد،    آنها استقبال خواهید کرد اما ا
سال گذشته است و من و دوستم در  30اکنون که از آن زمان  ).باز هم مى توانند

هزار کیلومترى هم زندگى مى کنیم باز هم براى خواندن مطالب بیشتر،  5فاصله 
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درباره ى موضوعات بیشتر، با هم رقابـت مـى کنـیم و هنـوز هـم کتابخانـه ى       
   .ومى را بخشى از خانه ى خود به حساب مى آوریمعم

  به نمایشگاه هاى کتاب بروید. 26
سـالن بزرگـى را    ،وقتى براى اولین بار به نمایشگاه کتاب رفتم ده ساله بودم(

در گوشه اى از سـالن   .به یاد مى آورم که پر بود از غرفه ها و قفسه هاى کتاب
نقاشى مى کشیدند و در  ،ت در مسابقهبچه ها دور میز نشسته بودند و براى شرک

گوشه اى دیگر، روى میز دور نویسنده اى حلقه زده بودند که داشتان خود را با 
آن روز بادستى پر و با کلى کتاب و اسـباب  . صداى بلند براى بچه ها مى خواند

بازى فکرى به خانه برگشتم اما بهترن خاطره برایم این بود که در یکى از غرفـه  
بـا او صـحبت کـردم و او نیـز بـا کمـال        ،نویسنده محبوب خود آشنا شدمها با 

  ).مهربانى کتاب جدید خود را برایم امضاء کرد
فروشگاه هاى زنجیره اى کتاب جاى بسیار جالبى براى جلب عالقه کودکتان 

در بسیارى از آنها عالوه بر ارائه کتاب هاى کودکان  .به کتاب و کتابخوانى است
اجراى . دارد  تعبیه شده است که به فعالیت هاى جنبى اختصاص  بخش هایى نیز

 ،کارگـاه هـاى داسـتان نویسـى     ،گروه هاى قصه خوانى ،نمایش هاى عروسکى
همه فعالیت هایى اند کـه مـى تواننـد در شـکوفا      ،آشنایى با نویسندگان کودکان

  . کردن عالقه ى فرزندانتان نسبت به کتاب و کتابخوانى تاءثیر بگذارند
به آگهى ها و پوسترهایى که زمان و مکان برگزارى نمایشگاه هاى کتـاب را  
. تبلیغ مى کنند دقت و سعى کنید با خانواده در این نمایشگاه ها حضور پیدا کنید

شما مى توانید به غرفه هاى بزرگساالن سر بزنید و کتاب هاى مـورد عالقـه ى   
د که هـم زمـان در غرفـه هـاى     خود را بررسى کنید و به فرزندانتان اجازه بدهی

  . مخصوص کودکان گردش و در فعالیت هاى جنبى بخش کودکان شرکت کنند
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  !ارى از تخفیف ویژه خرید کتاب استحس دیگر این نمایشگاه ها، برخورد

  فرزند خود را با کتاب هاى سرى آشنا کنید. 27
مثل قصه هاى خوب براى بچه ( ،وقتى بچه بودم عاشق کتاب هاى سرى بودم

وقتى از یک کتـاب   .، و تا امروز هم عالقه ى خود را حفظ کرده ام)هاى خوب
لذت مى بریم و بعد مى فهمیم که همان نویسنده درباره ى همان شخصیت هـا و  

هیجـان زده مـى    ،شش یا ده جلد دیگر نیز کتاب نوشته اسـت  ،سه ،همان مکان
نسبت به موضوع کتاب هاى مورد عالقه کودکى ام امروزه گرچه سلیقه ام  .شویم

باید تک تک کتاب ها را بخوانم و بى  :تغییر کرده روشم هنوز همان روش است
   .صبرانه انتظار جلد بعدى را بکشم

گـاهى  . کتاب هاى سرى براى خواننده بهترین دوست بـه حسـاب مـى آیـد    
 .طر کمیـت آنهاسـت  محبوبیت این کتاب ها نه به خاطر کیفیت ادبى بلکه به خـا 

بچه ها آنها را یک جلد بعد از دیگرى با سرعت مى خواننـد و بـاز هـم منتظـر     
  . جلد بعدى اند

گاهى که بچه ها به سرى کتاب هاى مورد عالقه ى خود دست مى یابنـد بـه   
کلى از جلوى چشم غیب مى شوند و فقط هرچند گاه یک بار پدیدار مى شـوند  

  )؟بعدى کجاست: (تا بگویند
بته بسیارى از کتاب هاى سرى از ارزش ادبى نیز برخوردارند و بسیارى از ال

نویسندگان بزرگ و محبوب به مجموعه ى کتاب هاى کودکان سرى هاى سه یا 
  . چند جلدى افزوده اند

اگر مى خواهید فرزندانتان به خواندن عالقه مند شوند و اگر مى خواهیـد از  
لذت ببرید، مى توانید کمى هـم از کیفیـت   دیدن این که غرق یک کتابى شده اند 

فرصت براى خواندن آثـار کالسـیک در آینـده بسـیار     . کتاب چشم پوشى کنید



58 

 

کیپلینگ و  ،در واقع اگر زرنگ باشید مى توانید نویسندگانى مانند آلکوت .است
  . )4(شکسپیر را نیز به عنوان سرى نویس معرفى کنید 

  لم یا کارتون آن نیز ساخته شده است داستان هایى را پیدا کنید که فی. 28
  ساخته والت دیزنى تطابق معمول نظرهـاى متنـاقض    ،کارتن گوژپشت نتردام

بخـش هـاى    ،به هیچ وجه امانت را رعایت نکرده اسـت  :منتقدین را برانگیخت
شخصیت ها و اتفاقاتى را به داستان اضافه و داسـتان را از   ،مهمى را حذف کرده
درباره سفید برفى و هفت کوتوله و بامبى  .طیف تر کرده استاصل آن زیباتر و ل

این داستان ها در شکل اصلى خـود چنـدان بـراى    . هم مردم همین را مى گفتند
  . بچه ها خوشایند نبودند بلکه در واقع تا حدى ترسناك و سیاه هم بودند

ن پینوکیو و بقیه را به صـورت کـارتو   ،اگر دیزنى سفیدبرفى: (مادرم مى گوید
وقتى مـن بچـه بـودم     .در نیاورده بود، من هرگز با آن داستان ها آشنا نمى شدم

مادر و پدرم بـراى مـن داسـتان هـاى     . کسى آن داستان ها را برایم نخوانده بود
نروژى مى خواندند اما از برادران گرین و هانس گریستین آندرسن چیزى برایم 

از ظهرهاى شنبه در سـینما مـى    من این فیلم هاى کارتونى را بعد. نمى خواندند
  ).دیدم

  به نظر شما چند خواننده مانند مادر من وجود دارد؟
مـا    صحبت مى کنند منظورشان دانـش  ) سواد فرهنگى(وقتى مردم درباره ى 

از مجموعه ى فرهنگ است که مردم جامعه به صورت مشترك از آنهـا اسـتفاده   
دانش مشترك مردم آمریکایى را داستان هاى پریان اروپایى بخشى از . مى کنند

ت داستان زیباى هفتـه . تشکیل مى دهد سـندرال و بسـیارى از    ،بچه ها باید کلی
اگر این داستان ها را در خانه نخوانند ممکن اسـت  . داستان هاى دیگر را بدانند
  ؟اگر نه چه. در مدرسه با آنها آشنا شوند
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روزمرّه خود به این داستان آیا باید از شنیدن اشاره هایى که مردم در زندگى 
ها مى کنند، یا مثال هایى که از این داستان ها مى زنند، گیج شوند؟ فلـیم هـاى   

به رغم تمام ضعف هایى که دارند، خدمت بزرگى کرده اند و این داسـتان   ،دیزنى
گرچه ممکن است برادران گـریم خـود   . ها را براى عموم قابل دسترس کرده اند

صیت هاى گرم و مهربانى را که دیزنى آفریده است به عنوان نتوانند بعضى از شخ
شخصیت ترسناك و تلخ اصلى خود بشناسند، اما این فیلم هـا شخصـیت هـاى    

گوژپشـت   .مهم ادبى را به صورت تصویرى براى چندین نسل ارائه کـرده اسـت  
   .نُتردام هم با اضافاتى که دارد یکى از همین هاست

وان و خوبى وجـود دارد کـه فـیلم یـا سـریال      کتاب هاى فرا ،براى خواندن
بسیارى از کتاب هایى که هرگـز تجدیـد    .تلویزیونى آن ها نیز ساخته شده است

چاپ نمى شدند، با بسته شدن قرارداد تولید فـیلم آن بـا جلـدى خـوش آب و     
بسیارى از کتـاب هـاى کالسـیک کودکـان ماننـد      . رنگ تجدید چاپ مى شوند
با جلدى تازه و مخاطبینى جدید، دوباره متولـد   ،وچکشازده کوچولو یا زنان ک

  . مى شوند
براى این که از این داستان ها و فیلم ها بهترین استفاده را بکنیـد بهتـر اسـت    

بدین ترتیب بچه ها ابتدا فرصـت  . کتاب را قبل از دیدن فیلم به فرزندتان بدهید
نهـا را بـا   مى کنند شخصیت ها و حوادث را پیش خود تصـور کننـد و سـپس آ   

بعضى از بچه ها داستان را بیشتر به این دلیـل مـى   . تصور فیلم ساز مقایسه کنند
 ،خوانند که مى خواهند بدانند آخر چه مى شود، دیدن فیلم از خوانـدن داسـتان  

البته دیدن فیلم براسـاس داسـتان   . کتاب را براى چنین بچه هایى خراب مى کند
ا بـه خوانـدن داسـتان هـاى دیگـر آن      نویسنده اى بزرگ ممکن است بچه ها ر

بعضى از بچه ها نیز دوست دارند کتاب متعلق به خـود  . نویسنده نیز ترغیب کند
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آنها باشد و ممکن است از این که صاحب کتابى اند که دوستانشان تنها فـیلم آن  
در جدول زیر چند داستان آن ساخته شده است و بـراى  . را دیده اند، لذت ببرند

شاید بد نباشد قبل از ایـن   .ن مختلف مناسب است پیشنهاد کرده امبچه هاى سنی
که فرزندتان فیلم را ببیند، خودتان آن را تماشا کنید تا ببینید آیا بـراى دیـدنش   

   .آمادگى دارد یا نه

  )کارتون(چند داستان کالسیک کودکان 
  )فیلم(چند داستان کالسیک کودکان 

   .ا کتاب و فیلم هاى فارسىبراساس عناوین ترجمه شده به فارسى ی

از کتاب هایى که موضوع آن جشن هاى ملى و مناسـبت هـاى مـذهبى    . 29
  استفادهکنید ،است

در کتابخانه عمومى محله ما، کتاب هاى کودکان در یک سمت سـالن اصـلى   
یک فقسه ى کامـل   :اولین بارى که به آن قسمت سر زدم تعجب کردم. قرار دارد

ایى اختصاص داده شده بود که موضـوع آن جشـن هـاى    از کتابخانه به کتاب ه
چـه کتـاب هـاى غیـر      ،ملى و مناسبت هاى مذهبى بود، چه دابیـات داسـتانى  

ظاهرا میزان درخواست این کتـاب هـا   . چه شعر و چه انواع ادبى دیگر ،داستانى
از طرف والدین و معلم ها آنقدر زیاد است که کتابدارها مجبور شده اند آنهـا را  

اگر در قفسه جدایى باشند راحت تر مى شـود بـه آنهـا    . سایر کتابها جدا کننداز 
از آن پس دقت کردم و دیدم در کتابخانه ها و کتاب فروشـى  . دسترسى پیدا کرد

هاى دیگر نیز قفسه مشابهى وجود دارد که به کتاب هاى مربوط به جشن هـاى  
  . دارد  ملى و مناسبت هاى مذهبى اختصاص 

ارید که ادبیات الهام گرفته از مناسبت هاى ملى و مذهبى تا چـه  اگر تردید د
حد نزد مردم محبوب است یک لحظه به فیل هاى آهنگ برنـادت و کریسـمسِ   
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اهمیتى ندارد که شما یا فرزندانتان چند بار این فیلم ها . چارلى براوان بیاندیشید
  . تنیده شده اندرا دیده باشید، آنها در تار و پود مناسبت هاى ملى و مذهبى 

معلمین همیشه . برقرار کردن رابطه بین ادبیات و زمان معقول به نظر مى رسد
همین کار را مى کنند و مناسبت هاى ملى و مذهبى را هر سال با دانش آمـوزان  

تا سالگرد انقـالب و پیـروزى و    ،خود مرور مى کنند، از روز دانش آموز گرفته
   ...روز استقالل و اعیاد مذهبى و

کتابدار مى تواند به شما کمک کند تا کتاب هایى را پیـدا کنیـد کـه بـه ایـن      
بعضى از آنها را مى توانید هنگام خواب براى بچـه  . مناسبت ها مربوط مى شود

  . )5(ها بخوانید و بعضى را مى توانید به آنها بدهید تا به تنهایى بخوانند 

  یم کنیدبراى تابستان یک برنامه مطالعه ى آزاد تنظ. 30
دبستان ترگود مارشال که در گذشته بر اساس نظام آموزشى معمول داره مـى  
شد، اخیرا تغییر کرده است و در حال حاضر هر معلم به مدت دو سال به دانـش  

معلم ها  .سوم و چهارم یا پنجم و ششم ،اول و دوم: آموزان خود درس مى دهد
در این طرح جدید لذت مى برند و دانش آموزان از ارتباط ادامه دار خود با هم 

اما با الجراى این طرح مشکلى که قبال هم وجود داشته اسـت اکنـون بیشـتر بـه     
  :چشم مى آید

از نظـر تئوریـک بایـد    : (آداکوهن که معلم کالس سوم و چهارم است گویـد 
از آخرین مطالبى که در سال پیش خوانـدیم شـروع    ،بتوانیم در ابتداى سال دوم

امـا متاءسـفانه    .پیش برویم و به برنامه درسى جدید بپـردازیم  کنیم و با سرعت
بچه هایى که در طول تابستان مطالعه نمى کنند خیلـى عقـب تـر از بچـه هـاى      
دیگرند و مدتى طول مى کشد تا بتوانند دوباره به توانایى هایى که سال پیش بـه  

  ).رسندبعضى از بچه ها هم انگار هیچ وقت نمى . دست آورده بودند، برسند
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مهارت خواندن در بچه هایى که در خانه مطالعه نمى کننـد ممکـن اسـت در    
خوانـدن  . طول تابستان به اندازه ى یک سال تحصیلى یا بیشتر، پس رفـت کنـد  

اگر از آن استفاده نکنید آن را از دسـت   :هم مانند اغلب مهارت هاى دیگر است
چه هایى که در طول تابسـتان  ب. معلمان به خوبى نتیجه آن را مى بینند. مى دهید

مطالعه مى کنند، در ابتداى هر سال تحصیلى بسیار جلوتر از پایان سال تحصیلى 
بچه هایى که کمى مطالعه مى کنند معموال سطح مهارت هاى خود را . گذشته اند

حفظ مى کنند و بچه هایى که اصال مطالعه نمى کنند عقـب مـى افتنـد و ممکـن     
  . س پیشرفت مى کند، باز هم عقب بماننداست هنگامى که بقیه کال

بسیارى از کتابخانه ها با برنامه مطالعه تابستانى در مقابله با این مشکل کمک 
این برنامه هاى مطالعاتى بین طیفى از برنامه هـاى پـر زرق و بـرق و    . مى کنند

در برنامـه هـاى نـوع    . رقابت آمیز و برنامه هاى آموزشىِ صرف قرار گرفته اند
بچه ها درباره ى موضوع هاى خاصى مطالعه مى کنند، مطالب خـالق مـى    اول

نویسند و به ازاى خواندن تعداد مشخصى کتاب جایزه مى گیرنـد، امـا در نـوع    
دوم کتابدار با بچه ها به طور منظم در تماس است و گاهى مى خواهد کـه بچـه   

  . ها از کتاب هایى که خوانده اند گزارش شفاهى ارائه دهند
ر فرزندانتان اجتماعى و اهل رقابتند، شاید برنامه مطالعاتى کتابخانه همـان  اگ

. چیزى باشد که بتواند خواندن آنها را در سراسر تعطیالت مدرسـه تضـمین کنـد   
قبل از پایان سال تحصیلى با کتابخانه ى محله تان تماس بگیرید و ببینید بـراى  

قصه خوانى گروهى هم مى توانـد   حتى برنامه. ایام تابستان چه برنامه اى دارند
مفید باشد چون به هر حال باعث مى شود که بچه ها به داخل محـیط کتابخانـه   

  . بیایند و آنها را تشویق مى کند کتابى را انتخاب کنند و به خانه ببرند
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اگر کتابخانه محله تان چنین برنامه هایى ارائه مى دهـد یـا اگـر فرزنـدانتان     
هدفمند و در رقابت با بچه هاى دیگر مطالعه کنند، مـى   عالقه ندارند به صورت

به اهدافى که فرزندانتان بیان مى کننـد  . توانید برنامه شخصى خود را تنظیم کنید
  . و پاداش هایى که به دریافت آن عالقه مندند توجه کنید

  چگونه براى تابستان برنامه مطالعه ى شخصى خود را تنظیم کنید
آیا مـى خواهنـد   . رسید براى تابستان چه آرزوهایى دارنداز فرزندانتان بپ. 1

سفر کنند، به بازى هاى ورزشى بپردازند، باغبانى کنند؟ در کتابخانه کتاب هـایى  
  . پیدا کنند که به این موضوع ها ربط داشته باشد

با فرزندتان هدفى معقول براى مطالعه تعیین کنید، آیا فرزندتان مـى توانـد   . 2
آیا باید براى رسیدن به هدف پـاداش   ؟اب بخواند؟ دو کتاب چهدر هفته یک کت

  بگیرد؟
هر بار که فرزندتان کتـابى  . براى ماه هاى تابستان یک تقویم درست کنید. 3

  . را تمام کرد از او بخواهید روى تقویم یک برچسب بچسباند
طـرح داسـتان و    ،یعنى موضوع ،فرزندتان را تشویق کنید درباره ى کتاب. 4
از او بپرسید که چـه جنبـه هـایى از کتـاب     . یت هایش برایتان تعریف کندشخص

  . براى او خوشایند یا ناخوشایند بود
وقتى فرزندتان کتابى را تمـام کـرد   . به صورت منظم به کتابخانه سر بزنید. 5

  . حتما کتاب دیگرى در دسترس داشته باشید
ن بپرسید و برنامه مطالعـه  سؤ ال هاى زیر را از فرزندتا ،در پایان تابستان. 6

  . ى او را ارزیابى کنید
  ؟آیا به هدف مطالعاتى اولیه خود دست یافتى

  ؟آیا چیز جدیدى یاد گرفتى
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  آیا در میان آنچه خواندى مطلب خیلى جالب هم بود؟
  ؟آیا مهارت هاى خواندنت پیشرفت کرده است

  در سفرهاى طوالنى با ماشین کتاب بخوانید. 31
هر تابستان همراه سه فرزندشان با ماشـین چبـپ خـود بـه     کیت و شوهرش 

بیشتر دوستان کیت . کوه هاى نیومکزیکو ،منتانا، کبک: مقصدى تازه فر مى کنند
که حتى مى ترسند سه بچه را با ماشین از خانه تا بازار ببرند تعجب مى کنند که 

اشـین  ده و دوازده سـاله در م  ،کیت چگونه مى تواند خود را با سه بچـه شـش  
  . کیلومتر سفر کند 500 - 600حبس کند و چندین روز 

کیت مى گوید در صندلى عقب همیشه فقط دو نفر مـى نشـینند پـس اولـین     
بیشتر روزها  .کارى که باید بکنم این است که جاى نشستن هر کس را تعیین کنم

گرگ با چمدان ها در عقب ماشین مى نشیند تـا امبـر و اشـلى جـاى بیشـترى      
بچـه هـا    .شنا کردن و دیدن مناظر زیاد مى ایسـتیم  ،براى خوردن. اشندداشته ب

وقتـى  . کتاب مصور و داستان هـاى مـاجرایى همـراه دارنـد     ،کلى کتاب نقاشى
) بیـرون را تماشـاکن  (حوصله بچه ها سر مى رود و با هم دعوا مى کنند با هـم  

اختـراع کـرده   ما همه در طول تابستان هاى گذشته بازى هـایى   .بازى مى کنیم
هـر کـس تعـداد    : حتى اشلى هم تابستان گذشته یکى بـازى اختـراع کـرد    .ایم

این جورى  .بیشترى جیپ مانند جیپ ما مى دید یک نوشیدنى جایزه مى گرفت
   .وقتمان مى گذرد و از شدت خشم نیز دیوانه نمى شویم

پـا  سفرهاى طوالنى با ماشین مى تواند حتى صبورترین پدر و مادرهـا را از  
البته مـى  . دربیاورد و دادن داروى خواب آور به بچه ها چندان تجویز نمى شود

توانید راه هایى پیدا کنید تا بچه ها در سفرهاى طوالنى از سر و کـول هـم بـاال    
  :حتى بعضى از این روش ها تا حدودى کارکرد آموزشى نیز دارند. نروند
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 ،ند، بسته به سن خود، نقشهبچه ها مى توان: بچه ها را مسئول مسیریابى کنید
تابلوهاى خیابان ها، عالمت خروجى جاده ها یا عالمـت ابنیـه    ،تابلوهاى جاده

اگر مى خواهید براى صـرف ناهـار بایسـتید از فرزنـدانتان     . تاریخى را بخوانند
  . بخواهید تابلو رستوران مورد عالقه شان را پیدا کنند

. از پـالك خودروهـا شـروع کنیـد     بد نیست: بازى کنید) بیرون را تماشا کن(
ببینید کدام یک از بچه ها مى تواند زودتر از بقیه ده پالك از ده اسـتان مختلـف   

از بچه ها بخواهیـد خنـده دارتـرین    . ببیند، یا از استان مجاور ده پالك پیدا کند
تابلوى تبلیغاتى یا عجیب ترین نام براى شهرهاى سر راه یا تابلوى جالب تـرین  

  . نى توریستى را پیدا کنندمکان دید
کتابچـه ى   ،منطقى ترین مطلـب بـراى خوانـدن   : با صداى بلند کتاب بخوانید

از یکى از بچه ها بخواهید . راهنماى جدید است که همان روز به آنجا مى رسید
اگر خـانواده تـان خیلـى    . تمام اطالعات مربوط به آنجا را با صداى بلند بخواند

یـا رسـتورانى    ،محل اقامت ،ید حتى براى اماکن دیدنىدموکراتیک باشد مى توان
کار دیگرى که مى توانیـد بکنیـد   . که مى خواهید امتحان کنید، راءى گیرى کنید

بروشور مربوط به آن را بردارید و وقتى  ،این است که هنگام دیدار از یک مکان
  . به ماشین برگشتید آن را با صداى بلند بخوانید

وى بکن غَ یک حیوان نام  .یک موضوع پیدا کنید، مثال حیوانات: یدبازى هاى لُ
یعنـى   ،شیر نفر بعد باید حیوانى را نام ببرد که با حرف آخر حیوان قبلـى : ببرید

آن قدر ادامه بدهید تا همه خسته شوند سپس موضوع را عوض . شروع شود) ر(
فرزنـدانتان  یا نام شهر، استان یا منطقه اى را که از آن عبور مـى کنیـد بـه    . کنید

بگویید و از آنها بخواهید با استفاده از حروف آن هر چند لغـت کـه مـى تواننـد     
  . روى کاغذ یادداشت کنند
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همه ى استان هـاى   ،سعى کنید به کمک خانواده: بازى هاى جغرافیایى بکنید
کشور را به ترتیب الفبا نام ببرید، مراکز استان ها یا استان هاى مجاور استانى که 

به اطلس مراجعه کنید تا جـواب خـود را کنتـرل    . قرار دارید را نام ببرید در آن
  . کنید

به بچه ها پنج دقیقه فرصت دهید تا بـا  : از بچه ها بخواهید بازى اختراع کنند
با گـذر  . هم قوانین یک بازى را تنظیم کنند و بتوانید با هم در ماشین بازى کنید

شـاید تعجـب کنیـد    . کنید و بهبود بخشید زمان مى توانید قوانین بازى را اصالح
بسیارى از این بازى ها نزد خانواده تان یک بازى محبوب مى شود و مى توانـد  

  . همه را کیلومترها سرگرم کند

  به نوار قصه گوش کنید. 32
یکى از آشنایان من هر روز براى رفتن به محل کار یک ساعت نیم راننـدگى  

حتما  ،اگر من مجبور مى شدم چنین کارى کنم. مى کرد تا به لوس آنجلس برسد
زمـان  (اما او مى گفت که این کار را دوست دارد و این زمان را  .دیوانه مى شدم
او . مى نامید که مى توانست دور از خانواده و کـار خـود باشـد   ) خصوصى خود

این مسیر را در ماشین کوچک خود طى مى کرد و هر هفتـه نوارهـاى داسـتان    
ضبط صوت ماشین خود مى گذاشت و این اولین بارى بود که من  جدیدى را در

البته از آن موقع به بعد نوارهاى  .درباره این شکل شنیدارى ادبیات چیزى شنیدم
داستان هم نزد کسانى که باید از خانه تا محل کار مسیرى طوالنى طـى کننـد و   

وى گـوش هـاى   هم نزد کسانى که وقت مطالعه ندارند اما مى توانند گوشى را ر
   .خود بگذارند، بسیار محبوبیت پیدا کرده است

  . نوار قصه هم براى بزرگساالن وجود دارد و هم براى بچه ها
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بعضى از نوارهاى قصه هاى کودکان نیز در بسته هـایى همـراه کتـاب قصـه     
فروخته مى شود تا کودك بتواند ضمن گوش کردن به قصـه مـتن آن را نیـز در    

ین روش براى تقویت مهارت هایى که به تـازگى در خوانـدن   ا. کتاب دنبال کند
روش مؤ ثرى است و قابل درك است که چرا والدینِ نگران نیز از آن  ،پیدا شده

البته این روش هرگز نباید جاى خواندنِ والـدین یـا خوانـدن    . استقبال مى کنند
  . براى والدین را بگیرد
ى خوب مى خواندنـد، تـرجیح   على رغم این که در کودک ،بعضى از نوجوانان

مى دهند درِ اتاق را روى خود ببندند و گوشى واکمن را روى گوش هاى خـود  
نوارهاى قصـه  . نوار قصه براى چنین نوجوانانى نیز مى تواند مفید باشد. بگذارند

صورت زیر برخى از . در بسیارى از کتابخانه ها و کتابفروشى ها یافت مى شود
  . ر را ذکر مى کندنوارهاى موجود در بازا

  حسن کچل
  ترانه هاى کودکان

  لچک قلى
  حسن و خانم حنا
  اتل متل توتوله

  بزبزقندى
   ...و
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  رفتار بچه ها را اصالح کنید: 3بخش 
  اطمینان حاصل کنید که فرزندتان براى خواندن آمادگى دارد. 33

جنیفر که متولد ماه آوریل است هنگام ورود به کـالس اول در مـاه سـپتامبر    
نسبت به سن خود قو بلند بود، خیلى خوب صحبت مـى   .شش سال تمام داشت

کرد، عاشق رنگ آمیزى بود و بالفاصله از نظـر توانـایى خوانـدن در بـاالترین     
. گروه کالس خود قرار گرفت و تا پایان سال تحصیلى نیز در آن گروه درخشید

و ده مـاه سـن    او پنج سال ،دو سال بعد که برادرش جاستین به کالس اول رفت
معلـم  . داشت او یکى از کوچک ترین و کوتاه قدترین بچه هایى کالس خود بود

او به زودى متوجه شد که جاستین نمى تواند بـراى مـدت زیـادى روى موضـع     
واحدى تمرکز کند، هماهنگى بین چشمان و دستان او ضعیف است و هیچ عالقه 

نظر خواندن در پایین تر سطح جاستین از . اى به خواندن از خود نشان نمى دهد
سوم جاستین به طور ناگهانى انرژى زیادى   در کالس . کالس خود قرار داده شد

را از خود نشان داد، از دانش آموزان دیگر جلو زد و جایگـاه حقیقـى خـود را    
  . به دست آورد  بین بهترین هاى کالس 

ـ   ى شـود کـه   وقتى فرزندتان به کالس اول مى رود با بچه هایى همکـالس م
ى در این  ممکن است حدود یک سال با هم اختالف سن داشته باشند، تفاوت سنّ

البته سن تقویمى کودك نسبت  .عاطفى و ذهنى ،مرحله یعنى تفاوت رشد جسمى
توانـایى   ،سالمت جسـمى  ،درك تصویرى و شنیدارى ،به عواملى چون جنسیت
  . در آمادگى او براى خواندن تاءثیر کمترى دارد ،زبانى و عالقه به خواندن

آمـادگىِ  . دخترها معموال زودتر از پسرها براى خواندن آمادگى پیدا مى کنند
بیشتر دخترها به این واقعیت ها ربط دارد که دخترهـا اغلـب زودتـر از پسـرها     
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زبان باز مى کنند و هنگام ورود بـه دبسـتان از دایـره ى لغـات گسـترده تـرى       
  . ردارندبرخو

اطالعات زمینه اى بچه ها، یعنى تجربیاتى که با خود به مدرسه مـى آورنـد،   
به عنوان نمونه یکى از بچه هایى . در آمادگى آنها براى خواندن عامل کلیدى اند

سـاده    آزمـایش   ،که من امتحان مى کردم در مرکز شهر بزرگ شده بود، امتحان
تصویر، تصویر . ربوط به خود ربط مى داداى بود و او باید کلمات را با تصویر م

کـودك کلمـه گـاو را     .گاو، پـرچم و گـوزن   :یک حیوان شاخدار بود و کلمات
معلوم شد که هرگز نه  ).خوب این گاو است( :برگزید و وقتى از او پرسیدم گفت

معلوم شـد وقتـى بایـد بـه      .گوزن دیده است و نه درباره آن چیزى شنیده است
   .مى خواند، از موقعیت خوبى برخوردار نبوده استکمک قدرت درك خود 

بچـه  . درك تصویرى در بچه هاى مختلف با سرعت متفاوتى رشـد مـى کنـد   
را با هم اشتباه بگیرند چون نـوك هـر    Aو  Mهاى خیلى کوچک ممکن است 

 mیا  b ،pو  dدو رو به باال است و وقتى کمى بزرگ تر مى شوند ممکن است 
  . بگیرند را با هم اشتباه wو 

  به توانایى کودك بـراى تشـخیص    ،درك شنیدارى در آمادگى براى خواندن
کودکانى کـه  . تفاوت صداى حروف یا تشخیص کلمات هم صدا مربوط مى شود

ممکـن   ،مهارت آنها براى تشخیص تفاوت صداها به قدر کافى رشد نکرده است
را با هم اشتباه  است نتوانند کلمات هم وزن را تشخیص بدهند یا صداى ب و پ

  . بگیرند
مشکالتى جسمى از قبیل ضعف بینایى یـا شـنوایى و ضـعف مهـارت هـاى      

و گاهى نـاتوانى در تمرکـز، بـه    . حرکتى مى تواند بچه ها را از خواندن باز دارد
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کمبود خواب و سوء تغذیه برمـى گـردد و نـه     ،مشکالت جسمى مانند کم خونى
   .مشکالت عاطفى

س اول وارد مى شود احتماال معنى چند هـزار لغـت را   وقتى فرزندتان به کال
مى داند و البته دایره لغاتى که به زبان مى آورد و مى شنود بر آمـادگى او بـراى   

عامل مؤ ثر دیگـر درك درونـى او از سـاختار و    . خواندن تاءثیر به سزایى دارد
مـى  اگر این درك درونـى را داشـته باشـید مسـلما آنچـه را       .دستور زبان است

با این درك درونى مى توانید حدس بزنید کـه کلمـه اى   . خوانید، بهتر مى فهمید
که بعد از اسم آمده است و نمى توانیـد آن را بخوانیـد صـفت اسـت و اسـم را      
. توصیف مى کند و مى توانید حدس بزنید که بعد از فاعل باالخره فعل مى آیـد 

ا چیزى که الزم اسـت بدانیـد   الزم نیست این واژگان دستورى را بلد باشید، تنه
  . این است که یک زبان چگونه عمل مى کند

رشد عاطفى او و برخوردهایى  :تمایل کودك براى خواندن تابع دو چیز است
اگر با صداى بلند براى کودکتان مى خوانید و بـه او نشـان   . که در خانه مى بیند

بـراى یـاد گیـرى بـه     کودکتان با عالقـه   ،داده اید که خواندن کار باارزشى است
  . کالس مى آید

هم بچه هایى پیدا مى شـوند کـه مـى     ،در هر گروهى از بچه هاى کالس اول
خواندن  ،توانند کمى بخوانند، هم بچه هایى که با کمى تالش براى کسب آمادگى

را مى آموزند و هم بچه هایى که تا یکى دو سال بعد آمادگى واقعى را به دست 
ناکامى والدینى   علم سخت است و سخت تر از آن احساس کار م. نخواهند آورد

است که فرزندانشان در گروه سوم قرار مى گیرند، ممکن است فرزندتان در سال 
دوم دبستان مهارت و عالقه ى الزم را به دست آورد تا به همکالسى هاى خود 

 شاید از این بترسید کـه فرزنـدتان هـیچ    .برسد و این خود تجربه ى خوبى است
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وقت به سطح همکالسى هاى خود نرسد اما مهارت هاى او ناگهان شکوفا شود 
  . و شما را به تعجب وا دارد

  تشـخیص  . )49مراجعه کنید به روش (هر بچه با بچه هاى دیگر تفاوت دارد 
این تفاوت ها به شما کمک مى کند با فرزندتان که با سرعت خاص خود بـراى  

کارهایى هست که مـى توانیـد بـراى آمـاده     . اییدخواندن آماده مى شود، کنار بی
اما به خاطر داشته باشید که بـه زودى  . کردن فرزندتان براى خواندن انجام دهید

اگر قبل از این که آمادگى پیـدا کنـد او را بـه    . نمى توان او را وادار به رشد کرد
ن لـذت  خواندن وادار کنید ممکن است توانایى خواندن داشته باشد اما از خواند

  . نبرد

  . چگونه فرزند خود را براى خواندن آماده کنید
  تجربه

  . از جاهاى جدید دیدن کنید و درباره ى آنها صحبت کنید
  . براى معرفى مفاهیم تازه از برنامه هاى آموزشى تلویزیون استفاده کنید
  . درباره ى تجربیات مختلف زندگى براى او صداى بلند قصه بخوانید

  درك بینایى
  . سم شکل و نقاشى را از روى سرمشق تمرین کنیدر

  . با همدیگر پازل درست کنید
  . با خمیر بازى و آجرهاى خانه سازى کار کنید

  درك شنیدارى
مراجعه (. )6(با هم با صداى بلند شعر و ترانه بخوانید و بازى هاى زبانى بکنید 

  . )43کنید به روش 
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ى مى شود که مانند هم شـروع یـا   بازهاى لغوى کنید که شامل ذکر کلمه های
  . تمام مى شوند

  مشکالت جسمى
قبل از ورود به دبستان بخواهید که چشم ها و گوش هاى فرزنـدتان توسـط   

  . متخصص معاینه شود
  توانایى گفتارى

  . فرزندتان را تشویق کنید جمله ها را به صورت کامل بیان کند
تعریـف کنیـد و بـه حـرف     وقت بگذارید و از تجربیات خود براى همدیگر . 

  . یکدیگر گوش کنید
  تمایل براى خواندن

  . به صورت منظم به کتابخانه سر بزنید
به بچه هایى که سواد خواندن ندارند کتاب هایى بدهید کـه ظـاهرى جـذاب    

  . دارند
  . در هر فرصت ممکن با صداى بلند کتاب بخوانید

  خواندن فعال را تشویق کنید. 34
ت یک سال تابستان داوطلب شد تا براى بچـه هـا در   سال داش 16جادى که 

روز اول وقتى بعد از اتمام کار خود بـه خانـه   . کتابخانه قصه هاى پریان بخواند
  :چهره اش حالت متحیر داشت ،برگشت

من این همه صـداى ترسـناك از خـود در مـى آورم و      ،خیلى عجیب است(
ار که به آخـر صـفحه   صداى شخصیت هاى وحشتناك را تقلید مى کنم اما هر ب

حاال چه مى شود؟ یا به نظرتان چطور بود؟ هـیچ پاسـخى    :مى رسم و مى رسم
دیو  :آخرش فقط یکى از دخترها گفت. بچه ها همین طور مى نشینند .نمى گیرم
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و بعد سرخ شد، انگار کسى اجـازه نـدارد در کتابخانـه حـرف     ! آنها را مى گیرد
  !بزند
با یکى دو تا از بچـه هـا حـرف زدم و از     به خاطر همین بعد از یک جلسه(

خوششان آمد، قصه خوب  ،گفتند، بله. آنها پرسیدم که آیا از قصه خوششان آمد
پرسیدم از خواندن من خوشتان آمد؟ گفتند صداى ترسناکى کـه تقلیـد مـى    . بود

گفتند چون معموال وقتى براى . پرسیدم چرا خوابم را نمى دادند. کردم خوب بود
مى آیند، کسى که قصه را مى خواند، فقط کتاب را بر مـى دارد و از   شنیدن قصه

آنها باید فقط مى نشستند و گوش مى کردند و به همـین  . اول تا آخر مى خواند
  ).دلیل نمى دانستند باید چه کار کنند

خوانندگان و شنوندگان فعال نسبت به خوانندگان و شنوندگان منفعل مطلـب  
وقتى هوشیار هستید، سؤ ال مى کنیـد  : ودتان فکر کنیدخ. را بهتر درك مى کنند

و درباره ى روایت شخص مقابل اظهار نظر مـى کنیـد، گفـت و گـو را بهتـر از      
حالتى که فقط سخنان گوینده را مى شنوید، دنبال مـى کنیـد و بـه خـاطر مـى      

به همین دلیل است که بیشتر افراد با شرکت در سمینار بهتر مى آموزند تا . آورید
احتماال سقراط اولین کسى بود که فواید یـاد گیـرى    .با گوش کردن به سخنرانى

در روش سـقراطى بــا پرسـیدن یــک سـرى ســؤ ال از    . فعـال را تشــخیص داد 
دانشجویان و بررسى عمیق پاسخ آنها، دانش را از زبان خود دانشجویان بیـرون  

د را در بدین ترتیب دانشجویان تشویق مى شـوند دانسـته هـاى خـو    . مى کشند
  . ارتباط با آنچه نمى دانند به کار بگیرند

 .اصلى که خواندن جدى براساس آن نهاده شده است نیز شبیه به همین اسـت 
. گاهى قبل از شروع به خواندن از دانشجویان یک سرى سؤ ال پرسیده مى شود

ممکن است در طول داستان چند بار مکث کنند تا آینده ى داستان را پیشـگویى  
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در . به سؤ االت پاسخ دهند یا درباره ى اتفاقات داستان اظهـار نظـر کننـد    کنند،
  . دانشجویان آنچه را که آموخته اند دوره مى کنند ،پایان داستان

ما بزرگساالن بدون این که کسى برایمان سؤ ال فراهم کند به صـورت فعـال   
چـه   از خودمان مى پرسیم که چـه چیزهـایى برایمـان خوشـایند و     .مى خوانیم

در دانشـمان چـه خالءهـایى وجـود      ،چیزهایى ناخوشاینداند، عالیقمان چیست
هنگـامى کـه مـى     .دارد و بدین ترتیب انتخاب مى کنیم که چه چیـزى بخـوانیم  

خوانیم به طور پیوسته آینده را پیشـگویى مـى کنـیم و پـیش خودمـان دربـاره       
مطلب اظهار نظر  انگیزه ى شخصیت ها یا عالقه مان نسبت به ،تعصبات نویسنده

ما به صورت خودکار دانسته هاى خود را در ارتباط با متنـى کـه مـى     .مى کنیم
عقاید خود را تغییر داده و پاالیش مى  ،خوانیم به کار مى گیریم و ضمن خواندن

بـراى  : فعال ترین خوانندگان بعد از خواندن به عمـل واداشـته مـى شـوند     .کنیم
وستانشان درباره ى آنچه آموخته انـد بحـث مـى    ویراستار نامه مى نویسند، با د

  . کنند یا به جست وجوى کتاب هاى دیگر از همان نویسنده مى پردازند
یاد گیرى فعال یک مهارت است و بچه ها لزوما به صورت خود به خـود بـه   

اگر هنگامى که با صداى بلند بـراى فرزنـدانتان کتـاب مـى     . آن دست نمى یابند
وش هاى زیر استفاده کنید مى توانید به آنهـا کمـک کنیـد    خوانید از برخى از ر

  . خواندن و گوش دادن فعال را بیاموزند

  خواندن جدى و هوشمندانه را چگونه تشویق کنیم
  قبل از خواندن

جلد کتاب را باال نگه دارید و از بچـه هـا بخواهیـد موضـوع داسـتان را      . 1
  . بزنند  حدس 
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اگر داستان مشابهى براى بچه هـا  . ذکر کنیدعنوان کتاب و نام نویسنده را . 2
خوانده اید برایشان یادآورى کنید یا اگر از همان نویسنده چیزى دیگـر خوانـده   

  . اید ذکر کنید
  در ضمن خواندن

تصاویر را به بچه ها نشان دهید و از آنها بخواهید شخصیت هاى داسـتان  . 3
  . و کارهاى آنها را مشخص کنند

سـؤ االتـى ماننـد سـؤ االت زیـر       ،ها و وقایع داستاندرباره ى شخصیت . 4
  :بپرسید

  آیا چنین اتفاقى واقعا مى تواند بیفتد؟
  چرا چنین کرد؟

  ؟اگر تو بودى همین کار را مى کردى
  ؟مشکلش چیست

  چگونه مى تواند مشکلش را حل کند؟
  بعدا چه اتفاقى مى افتد؟

ارد هنگـام رسـیدن بـه    اگر داستان به نظم نوشته شده است یا ترجیع بند د. 5
  . بندهاى تکرارى مکث کنید و به بچه ها اجازه بدهید آنها را به زبان بیاورند

  بعد از خواندن
به بچه ها یادآورى کنید که درباره ى داستان چه چیزهایى پیش گویى مى . 6

   .کردند و از آنها بپرسید که داستان با پیشگویى آنها چه تفاوتى داشت
سبک نگارش و طرح  ،درباره ى تصاویر، شخصیت پردازى نظر بچه ها را. 7

  . داستان بپرسید
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  اجازه بدهید بچه ها به موضوعى عالقه مند شوند و آن رادنبال کنند. 35
اگـر چیـزى حتـى شـکل     . آرون مثل همه بچه ها بـه مهـد کـودك مـى رود    

سبزیجات باشد، آن را نمى خورد، فقط لباس قرمز و آبى مى پوشید و چند مـاه  
نود نه درصد از نقاشى هاى . است که تنها به کتاب هاى دایناسورها نگاه مى کند

در اتاق خواب خود پوستر دایناسـورها را   .که مى کشد نقاشى دایناسورها است
و روى هر سطح ممکن نیز دایناسورهاى کوچک پالسـتیکى و   .نصب کرده است

ره دایناسورها چیزهـاى  از محاسنش این که واقعا دربا .الستیکى قرار داده است
وقتـى مهمـان داریـم     .نام ها، زیستگاه ها، عالیق غذایى و غیره: زیادى مى داند

على رغم میل خود چند لحظه اى بازى با دایناسورها را قطع مى کند و کمـى از  
پدرش مى گویـد کـه   . این اطالعات را با بى میلى با مهمانان در کیان مى گذارد

ه اى را با عشق دایناسورها نگذرانـده اسـت امـا در    در کودکى هرگز چنین دور
خاطرات مهمش به یاد مى آورد که در یک دوره تنهـا چیـزى کـه تـوجهش را     

  . جلب مى کرد آمار بازى هاى بیس بال بود
 

چرا دایناسورها مشکل است بگویم که چه چیزى پسـرها را بـه سـمت ایـن     
کوچک را در یـک   خزندگان منقرض شده جلب مى کند و چه چیزى دخترهاى

پـدر و مادرهـاى هوشـمند از ایـن     . سن خاص به اسب ها عالقه مند مـى کنـد  
وسواس هاى زودگذر حسن استفاده را به عمل مى آورند و از آنهـا بـه عنـوان    

  . انگیزه اى براى ایجاد عالقه به خواندن کمک مى گیرند
ـ  وز یادگیرى براساس پرسش نوعى آموزش است که در آن معلم به دانش آم

اجازه مى دهد که به موضوع خاص خود عالقه مند شـود و تـا جـایى کـه مـى      
دانـش آمـوز اسـت     30این کار براى معلمى که مسئول . خواهد آن را دنبال کند

 .دو یا سه فرزند داشته باشید خیلى ساده تـر اسـت   ،پرزحمت است اما اگر یک
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ل هـایى  در یاد گیرى براساس پرسش تمام یـاد گیـرى کـودك براسـاس سـؤ ا     
ایـن روش یـاد گیـرى    . صورت مى گیرد که نسبت به دنیاى اطـراف خـود دارد  

روشى طبیعى است که مشابه روش یاد گیرى او درباره ى دنیا، هنگام خردسالى 
   .مزه اش عجیب است. چه بوى خوبى دارد .آها، چقدر نرم است ؟این چیه .است

ما وقتـى مجبـور مـى    بچه ها نسبت به دنیاى خود به طور طبیعى کنجکاوند ا
نقطـه نظـر، عالیـق و توانـایى هـاى       ،نفر دیگر که هر کدام گذشـته  29شوند با 

متفاوتى دارند، در یک کالس بنشیند، اغلب اوقات این کنجکاوى طبیعى تضعیف 
   .گاهى بهترین جا براى پرورش این کنجکاوى خانه است. مى شود

امریکاى جنـوبى  : (سدفرض کنید که جاى یک روز به خانه مى آید و مى پر
امروز یک شاگرد جدید به کالسمان اضافه شد که از امریکاى جنـوبى   ؟کجاست

  )؟مگر امریکاى کشور ما نیست .آمده است
حاال شما فرصت دارید که کره ى جغرافیایى را گردگیرى کنید و قاره هـا را  

کتابخانـه  هنوز وقت آن نرسیده است که بـا عجلـه بـه    . به فرزندتان نشان دهید
بروید و با یک بغل کتـاب دربـاره ى پوشـش گیـاهى و جـانورى و تولیـدات       

شـاید درسـى کـه بـا کـره ى      . ناخالص ملى برزیل و اکوادور به خانه برگردیـد 
جغرافیایى به فرزندتان داده اید کامال او را راضى کرده باشد و به موضوع پایـان  

است که اجازه بدهید کـودك   نکته این ،در یاد گیرى براساس پرسش. داده باشد
عالیق خود را تا جایى که ادامه دارند دنبال کند و بدین ترتیب سـبب شـود تـا    

  . چیزى یاد بگیرد
ممکن است قسمتى از امریکاى جنوبى که نزدیک قطب جنـوب اسـت بـراى    

در این مرحله مى توانیـد دایـرة المعـارف را بیاوریـد و او را     . جان جالب باشد
. آرژانتین و قطب جنوب را بخواند ،که مقاله هاى مربوط به شیلىراهنمایى کنید 
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اگر در آن مقاله ها موضوع جالبى پیدا کرد شاید الزم باشد سـرى بـه کتابخانـه    
  . بزنید یا براى کسب اطالعات بیشتر در اینترنت سیر کنید

هنگام گفت و گـو بـا یـک     ،هنگام گردش علمى با همکالسى ها یا خانواده
ا دیدن کلمه اى ناشناخته در روزنامه ممکن است فرصتى بـراى یـاد   دوست یا ب

هدف این نیست که شما پاسخ سـؤ االت فرزنـدتان را بدهیـد،    . گیرى پدید آید
بلکه نقش کتابدار کتاب هاى مرجع را باز کنیـد و منـابع اطالعـاتى مـورد نیـاز      

  . فرزندتان را در اختیار او قرار دهید
طر نمى آورند که وسواس او نسبت بـه دایناسـورها   والدین آرون دقیقا به خا

چگونه آغاز شد اما فکر مى کنند به زمانى برمى گردد که نزد داندانپزشـک مـى   
رفتند و او هر بار که دندانهاى پسرشان را تمیز مى کرد به آرون یـک دایناسـور   

ــدینش یــک پوســتر از  . الســتیکى مــى داد ــود کــه آرون از وال در آن زمــان ب
ها خواست و بعد خواست هنگام خواب اطالعـاتى را کـه دربـاره هـر     دایناسور

بعـد مـادر آرون کـه از    . دایناسور روى پوستر نوشته شده است براى او بخوانند
خواندن عناوین و اعداد و ارقام روى پوستر خسته شده بود ابتکار عمل به خرج 

ر هنگام خواب براى داد و درباره دایناسورها کتاب داستانى پیدا کرد تا آنها را د
از اینجا بود که آرون تصویر دایناسورها را از کتاب هـا کپـى مـى    . آرون بخواند

کرد و در اطراف آنها مناظر خیالى مى کشید و بعد از آن هم بر اساس ذهن خود 
  . از دایناسورها تصاویرى خالق رسم مى کرد

و بـه   آرون اکنون صاحب دوازده جلد کتـاب دربـاره ى دایناسـورها اسـت    
تازگى یک مجله کودکان خریده است که روى جلد آن تصویر دایناسـور چـاپ   

در همى مجله نیز یک مقاله درباره ى نهنگ ها بـود، و بعـد ناگهـان     .شده است
هفته گذشته که بـه کتابخانـه   . عکس نهنگ آبى روى دیوار اتاق آرون نصب شد
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مى توانند چند نوع از  اکنون. رفتند، دو جلد کتاب درباره ى نهنگ ها قرض کرد
تصور کنید که وقتى آرون واقعا خواندن بیـاموزد چـه   . نهنگ ها را شناسایى کند

  !توانایى هایى به دست مى آورد

به بچه هایى که نمـى تواننـد بخواننـد اجـازه بدهیـد قصـه را از روى       . 36
  تصاویرتعریف کنند

گوى تلفنى بـا  خواهر زاده ام که چهار ساله است دوست دارد هنگام گفت و 
او بدون این که از نظم خاصى تبعیت کند و بدون هیچ منطق ) اتاق را بخواند(من 

  :قابل درکى به تک گویى مى پردازد
و بلوز بافتنى مامـان روى صـندلى    ،مى دانى یک کاسه سیب آنجاست ،خب(

به اسب هاى کوچولوى روى میز نگاه مى کرد و بیـرون پنجـره یـک    . افتاده بود
  ).ست و ماشین هاى اسباب بازى روى زمین اندماشین ا

اگر غریبه اى رهگذرى این سخنان را بشنود شاید به نظرش دیوانه وار بیایـد  
گوشـى را   ،اما من مى توانم خواهرزاده ام را تصور کنم که در اتاق ایستاده است

مى (به اطرافش نگاه مى کند و آنچه را مى بیند،  ،در یک دست خود گرفته است
  . )ندخوا

او اجسام فیزیکى را به زبان تبدیل مى کند و به شکلى روایت گونه پشت سر 
روایت او مانند روایت هایى است که از زبـان بزرگسـاالن هنگـام    . هم بیان کند

  . گفت و گو مى شنود یا شبیه آنچه از کتاب هاى داستان که براى او مى خوانند
ب فضایى و از حروف ربط نیز ترتی ،یعنى توصیف ،او از برخى عناصر روایت

خواهر زاده ام هنوز از نظر رشدى در مرحلـه قبـل از خوانـدن    . استفاده مى کند
اگر یک کتاب . قرار دارد اما به سرعت مفهوم خواندن در ذهن او شکل مى گیرد

تصویرى به او بدهیم مى توانـد صـفحات آن را ورق بزنـد و مـاجرا را برایتـان      
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کتاب را بارها شنیده باشد و بر اثر تکرار مطلب آنهـا را  اگر داستان . تعریف کند
همـین  . حفظ کرده باشد مى توانند آنها را مانند کسى که مى خواند از بر بگویـد 

  . روزهاست که جهش کند و خواندن بیاموزد
هر مادرى یا پدرى که کتاب را براى صدمین مرتبه خوانده باشد حاضر است 

حوصـه ى مـادر بـزرگ    . داى بلند صرف نظر کندبراى ابد از خواندن قصه با ص
ترها از تکرار سر مى رود اما همـین تکـرار در رشـد فرزنـدانمان نقشـى بـاور       

  تکرار و کار یکنواخت بچه ها را آرام مى کند و به آنها احسـاس  . نکردنى دارد
با این تکرار . وقتى بچه ها قصه اى را بارها و بارها مى شنوند. امنیت مى بخشد

در میـان تکـرار   . را حفظ مى کنند و سپس یکدفعه خواندن را مـى آموزنـد  آن 
کودك متوجه مى شود که بین کلماتى که به زبان مى آورید و  ،یکنواخت داستان

عالئم پیچ در پیچ و بى معنـى  . کلماتى که نوشته شده است رابطه اى وجود دارد
   .صفحه معنى پیدا مى کند و یک انسان دیگر باسواد مى شود

  خواندن= حفظ کردن = تکرار 
بعد از شنیدن داستان و قبل از این که فرزندتان بتواند کلمـات آن را بخوانـد،   

مرحله ى مهمى  ،این مرحله. مى توانید داستان را از روى تصاویر آن تعریف کند
کودك با هجى کردن صداى کلمات قادر به خواندن نمى  .در مسیر خواندن است

بتواند مسلط و روان بخواند باید بتواند ساختار یک داستان را براى این که . شود
  . درك کند و آن را درونى کند

شخصیت ها و موقعیت مکانى  ،کتاب هاى مصور با به تصویر کشیدن اتفاقات
  . دهند  داستان به بچه ها کمک مى کنند که این مهارت را در خود پرورش 
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  مچگونه داستان را از روى تصویر تعریف کنی
از ابتدا شروع کنید از فرزندتان بخواهید بگوید که چه کسانى در داستان نقش 

  . دارند و داستان در کجا اتفاق مى افتد
در هـر  . صفحات را ورق بزنید یا از فرزندتان بخواهید این کار را انجام بدهد

اگر نمى تواند یا نمى خواهـد  . صفحه از فرزندتان بپرسید که چه اتفاقى مى افتد
در صورت تمایل از فرزندتان بخواهید پیشگویى کنـد  . بگوید، صفحه را بخوانید
  . که چه اتفاقى مى افتد

 ؟آیا پایان خـوش داشـت  . در آخر از فرزندتان بپرسید قصه چگونه تمام شد
  آیا قابل فهم و قابل قبول بود؟

اصرار نکنید فرزنـدتان طـرح    :و چند توصیه هنگام به کار گیرى این مراحل
یق داستان را توصیف کند یا از همان کلماتى استفاده کند که در کتـاب نوشـته   دق

اگـر خیلـى از   . اجازه بدهید تا حد امکان از تخیل خود استفاده کنـد  .شده است
تـو از   ؟در تصویر چه اتفاقى افتاده اسـت : (موضوع پرت شده مى توانید بپرسید

از پاسـخ خـالق     تنها یـک پاسـخ درسـت وجـود نـدارد پـس       ) ؟کجا فهمیدى
اگـر هنگـامى کـه قصـه را از روى     . فرزندتان با آغوش باز از او استقبال کنیـد 

تصاویر آن مى خوانید از خود شور و هیجان نشان دهید براى خوانـدن از روى  
کلمات تشویق مى شود و شاید ضرورت پیدا نکند در طول چند ماه آینده یـک  

  !نیدداستان را بیش از چند صدبار براى او بخوا

  از بچه ها بخواهید پس از شنیدن داستان آن را دوباره تعریف کنند. 37
چند روز پیش که به کتابخانه رفته بودم کودك پنج ساله اى را دیدم که قصـه  

ایـن دختـر کوچـک    . )مى خوانـد (سه بزغاله کوچم را براى کودك سه ساله اى 
صفحه هاى کتاب را روق مى زد و با صـداى آهنگـین خـود داسـتان آشـنا را      
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یـک  ! مى خواستند خونـه بسـازند  ! سه تا بزغاله کوچولو بودند: تعریف مى کرد
، فـوت کـرد و آن   !هـوف  ،اما گرگه ،بزغاله کوچولو خونه اش را، از کاه ساخت

ا از چوب ساخت و گرگـه  یک بزغاله کوچولو خونه اش ر. خانه هم خراب شد
آن وقت بزغاله کوچولوى زرنـگ کـه   . فوت کرد آن خانه هم خراب شد !هوف

 ،خالصـه  !خونه اش اجرى است و با هوف و فوت اما این خونه خواب نمى شه
همـه بزغالـه هـا از     #گرگه مى ره روى شیروونى و مى افته توى دیگ آب جو

  . تموم شد. خوشحالى مى رقصند
تان اصلى در قصه اى که دختر کوچک تعریـف کـرد وجـود    تمام عناصر داس

بـه  ) کـاه (داشت البته چند تغییر کوچک هم رخ داده بود، مثال جـایگزینى کلمـه   
کاه را از تصویر حدس زده بود و کلمه ى پوشـال کمـى بـرایش    ) (پوشال(جاى 

داستان را درونى کـرده اسـت و بـا کمـى     ) خواننده(روشن است که . )ناآشنا بود
  . نایى توسط تصاویر مى تواند آن را دوباره تعریف کندراهم

ممکن است سـاده   .تعریف کردن یکى از مهارت هاى مهم تفکر انتقادى است
کودکى که مى خواهد یک قصه ى پریان را  .به نظر برسد ولى واقعا پیچیده است

  . طرح و درونمایه را درك کند ،شخصیت پردازى ،تعریف کند باید اصول ترتیب
ر صاحب کودکى باشید حتما با داستان هاى بى سـر و تهـى کـه از وقـایع     اگ

آنها وقتى خرابکارى مى کنند و دسته گل . روزمرّه تعریف مى کند آشنایى دارید
 ،به آب مى دهند و مى آیند تا به ما نشان بدهند و بگویند چه اتفاقى افتاده است

ما نیز به آنها التمـاس مـى   . داستانشان نامفهوم است و ما را به کلى گیج مى کند
لش شروع کن(کنیم  از او!(  
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بچه هایى که مى توانند داستانى را بـه ترتیـب از اول تـا آخـر و بـا حـذف       
جزئیات زاید اما با حفظ مفاهیم اصلى تعریف کنند، از مهارتى مفید و کـاربردى  

  . برخوردارند
بیاوریـد او را   اگر مى خواهید به فرزندتان کمک کنید این مهارت را به دست

ر تعریف کند هفته اى یک بـار بـه   . تشویق کنید داستان هاى آشناى خود را از ب
جاى این که داستان هاى تکرارى را با صـداى بلنـد بخوانیـد، از فرزنـد پـیش      

با استفاده یـا   ،دبستانى تان بخواهید قصه ى کتاب مورد عالقه ى خود را برایتان
اگر فرزندتان کمى بزرگ تر . راهنما، تعریف کند بدون استفاده از کتاب به عنوان

است از او بخواهید طرح داستان هاى آشناى خود را براى بچه هاى کوچک تـر  
  . تعریف کند

شما مى توانید مهارت فرزند خود را براى تعریف وقایع زنـدگى واقعـى نیـز    
ایى هنگام صرف غذا از فرزندتان بخواهید خالصه ى یکى از کاره. بهبود بخشید

تشویق اش کنید کـه بـراى روایـت خـود،     . که در مدرسه انجام داده را بیان کند
: براى این که گـیج نشـود از او بپرسـید   . و پایانى قائل شود ،قسمت آغاز، میانى

بـراى ایـن کـه از روش    ) اول چه اتفاقى افتاد؟ بعد چه شد؟ چگونه تمام شـد؟ (
او قرار دهیـد، آنچـه را در    صحیح بیان خالصه ى یک جریان الگویى در اختیار

بـد  . محل کار، در فروشگاه یا در مسیر خانه برایتان اتفاق افتـاده تعریـف کنیـد   
شـغل جدیـد   : (نیست براى اتفاقات واقعى زندگى تان یک تیتر خبرى بگذاریـد 

ت خانواده مى شود  مادر از فروشگاه میـوه اى عجیـب مـى    )،(پدر باعث معروفی
مى کند ضمن این که جزئیات را بـه ترتیـب وقـوع     این کار به شما کمک ).خرد

  . بیان مى کنید موضوع اصلى را نیز در خاطر داشته باشید
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  چگونه اتفاقات زندگى واقعى خود را تعریف کنیم
مهم ترین اتفاقى کـه افتـاد چـه بـود؟ بـراى      . به موضوع اصلى بیاندیشید. 1

  داستان چه تیترى مى توانید بگذارید؟
افرادى را که نقش داشـتند و محـل وقـوع جریـان را     . شروع کنیداز ابتدا . 2

  . توضیح دهید
سعى کنید از بیـان جزئیـات   . جزئیات طرح را به ترتیب وقوع اضافه کنید. 3

  . که به مفهوم اصلى ربط ندارند یا موضوع را مبهم مى کنند، اجتناب کنید
هیجـانى قـرار    در صورت امکان براى داستان خود پایانى پر سر و صدا و. 4
  . دهید

  از بچه ها بخواهید داستان ها را ارزیابى کنند. 38
گزارش هاى را که دربـاره ى کودکـان مـى     ،کالفه شده ام: (کاترین مى گوید

نویسند مى خوانم و کتاب هایى که براى بچه هاى هم سن بچه هاى من توصـیه  
کتاب هـا  . ى آیندمى کنند تهیه مى کنم ولى هیچ وقت موفقیت آمیز از آب در نم

 .یا بیش از حد غم انگیز، یا فاقد جذابیت یا مبهم یا زیـادى بزرگسـاالنه اسـت   
بچه هاى من ترجیح مى دهند به جاى این که از این کتاب هاى به اصـطالح داغ  
تازه را آزمایش کنند، خواندن همان کتاب هاى قدیمى و مورد عالقه ى خود را 

  ).باز هم تکرار کنند
م سباستا درباره ى عالیق بچه ها نسبت به انواع مختلف داستان سا 1979در 

  :تحقیقى انجام داد و به این نتیجه رسید که
  . بچه ها طرح هایى را دوست دارند که سریع پیش مى رود

  . دوست دارند جزئیات محل وقوع داستان ذکر شود
  . در بسیارى از اوقات از داستان هاى پند آمیز لذت مى برند
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   .هاى غم انگیز براى آنها ناخوشایند است داستان
  . شخصیت هاى مهربان را دوست دارند

داستان هایى که بچه ها معموال در سال هاى اول دبستان انتخـاب مـى کننـد    
قصه هاى طنز، و داستان هاى واقع گرایانه درباره ى  ،شامل قصه هاى حیوانات

   .دوستان و مدرسه است ،خانواده
تاب هایى را مى پسندند که موضوع آن فشارهاى گـروه  بچه هاى بزرگ تر ک

عقاید سفت و سخت و تعصـب آمیـز و مشـکالت خـانوادگى      ،هم سن و ساالنه
   .است

تعجبى ندارد که منتقدان همیشه همان کتاب هایى را که کودکان انتخـاب مـى   
بچه هاى شما درباره ى ادبیات نظر خاص خود را دارند اما . کنند، انتخاب نکنند

همانطور کـه تجربـه   . مکن است براى بیان این نظرها به کمک نیاز داشته باشندم
  :خیلى خوب به شما نشان داده است

  هر کتابى ارزش خواندن ندارد
نباید انتظار داشته باشید فرزندتان به هر کتابى که به او توصـیه مـى کنیـد بـا     

مـورد عالقـه   تمام وجود عالقه نشان دهد، حتى اگر این کتاب ها، کتـاب هـاى   
بهتر است به آنها اجازه بدهید از کتاب هایى که به نظر . دوران کودکى شما باشند

آنها بعد است بدگویى کنند و از کتاب هایى که لذت مى برند تمجیـد کننـد، امـا    
کسى که خوانـدن  . آنها را تشویق کنید براى دفاع از عقیده ى خود دلیل بیاورند

نمى آید؛ او با نگـاهى    از هر مطلبى خوشش  را دوست دارد به صورت خودکار
انتقادى مى خواند، ارزش ادبى را درك مى کند، سبک و نقطه نظـر نویسـنده را   
دقیقا بررسى مى کند و به تدریج و به مرور زمان عالیق شخصـى خـود را پیـدا    

  . مى کند
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  :این سؤ ال ها به فرزند شما کمک مى کنند تا کتاب ها را ارزیابى کند
  کتاب خوبى بود؟ ،این کتابآیا 

  آیا چنین داستانى مى تواند واقعا اتفاق بیفتد؟
  آیا رفتارها و گفته هاى شخصیتها مانند افراد واقعى بود؟

  ؟آیا مى توانیم محل وقوع داستان را تصور کنیم
  ؟شدم) غرق(آیا هنگام خواندن داستان در آن 

  آیا پایان داستان معقول بود؟
  قول بود؟آیا پیام نویسنده مع

  آیا کتاب هیجان انگیز بود؟ جالب بود؟ ناراحت کننده بود؟
  ؟آیا وقتى کتاب را بستم باز هم دوست داشتم بخواندن ادامه بدهم

آیا عالقه دارم درباره ى این موضوع یـا از همـین نویسـنده کتـاب دیگـرى      
  ؟بخوانم

  بین داستانها و زندگى بچه ها ارتباط برقرار کنید. 39
س سوم برایم تعریف مى کرد که داستانى واقعى را براى دانـش  یک معلم کال
محل وقوع داستان جامعه اى روستایى بود که بـراى بچـه هـاى    . آموزان خواند

بعد از خواندن داستان که معلم درباره ى آن با بچه هـا بحـث   . کالس بیگانه بود
  . دارد کرد، متوجه شد که در درك بچه ها نسبت به داستان یک دوگانگى وجود

بعضى از بچه ها که در شهر زندگى کرده بودند فکر مـى کردنـد کـه داسـتان     
سالها پیش رخ داده است چون همه ى شخصیت هاى آن لباس هاى قدیمى بـه  

بیشـتر بچـه   . تن داشتند و با اسب و گارى به این طرف و آن طرف مـى رفتنـد  
ـ    ین برداشـتى  هایى که در نواحى کشاورزى اطراف شهر زندگى کـرده بودنـد چن
چند تـا از  . نداشتند چون در تجربه ى خود به دیدن اسب و گارى عادت داشتند
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بچه ها فکر مى کردند که داستان در کشور خارجى رخ داده است چون هیچ گاه 
نام هاى خانوادگى شخصیت هاى اصـلى را کـه بـه نظرشـان از کتـاب مقـدس       

ى کـه همـه بچـه هـا در آن     تنها چیـز . مسیحیان برگرفته شده بود، نشنیده بودند
ماجراى ساده اى بود که براى یـک   ،اتفاق نظر داشتند طرح داستان بود؛ داستان

   .پسر و گربه اش اتفاق افتاد و واقع گرایانه بود نه تخیلى
. دانسته هاى بچه ها بر کوچک ترین متنى که مى خوانند تـاءثیر مـى گـذارد   

کنند باید بین دانش خود از جهـان   براى این که بتوانند آنچه را مى خوانند درك
  . و آنچه که در صفحه چاپ شده است ارتباط برقرار کنند

  درك متن= محتواى داستان + دانش پیش زمینه 
شما مى توانید به بچه ها کمک کنید بین داستان ها و زندگى واقعـى ارتبـاط   

آنچه مى داننـد  براى این کار به آنها بیاموزید آنچه را مى خوانند با . برقرار کنند
هنگامى که با صداى بلند براى بچه ها قصه مى خوانید، از آنها سؤ . مقایسه کنند
محتواى سؤ ال ها متغییر است اما آنچه در زیر آمده است مى توانـد  . ال بپرسید

  :شما را راهنمایى کند

سؤ ال هایى براى کمک به فرزندتان براى برقرارى رابطـه بـین داسـتان هـا     
  عىوزندگى واق

آیا ماننـد مزرعـه ى ایـن داسـتان      ؟یادت مى آید که از مزرعه بازدید کردیم
  بود؟

بیابانى که در قصه وجود دارد با جایى که مـا در آن زنـدگى مـى کنـیم چـه      
  تفاوتى دارد؟

  ؟آیا بچه هاى این قصه در زمان ما زندگى مى کنند؟ از کجا مى فهمى
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  طرح
  ؟افتاده استآیا چنین اتفاقى براى آشنایان ما 

  ؟اگر چنین اتفاقى براى تو مى افتاد چه مى کردى

  شخصیت پردازى
  ؟این شخصیت چه احساسى دارد؟ از کجا مى فهمى

  ؟اگر تو بودى این شاهزاده خانم را چگونه توصیف مى کردى
براى اطالعات بیشتر درباره ى ایجاد ارتباط با شخصیت ها مراجعه کنید بـه  (

  ).40روش 

  تشویق کنید با شخصیت ها همانند سازى کنند بچه ها را. 40
  )نظرت راج به نمایش چه بود؟: (لیندا پرسید
جز این کـه   .تحمل هیچ یک از شخصیت هایش را ندارم. بدم آمد( :من گفتم

زبانمان مشترك است هیچ وجه اشـتراك دیگـرى بـا هـیچ یـک از آن آدم هـا       
  ).ندارم

ـ  اءثیر قـرار دهنـد کـه بتـوانیم بـا      داستان هایى مى توانند ما را عمیقا تحت ت
لى باشد و چه واقعـى  ،شخصیت هاى آنها ارتباط برقرار کنیم در  .چه داستان تخی

ادبیات داستانى شخصیتى که خوب پرداخته شده باشد نقاط ضعف و نقاط قوتى 
دارد که از طریق اندیشه ها، رفتارها، گفت وگوها، روایت مستقیم یـا اندیشـه و   

 ،در سـاختار سـنّتى داسـتان   . دیگر داستان آشکار مى شـود کالم شخصیت هاى 
. شخصیت اصلى با مشکلى روبه رو مى شود که تغییـرى در او ایجـاد مـى کنـد    

داستان . وقایع داستان را معموال برخورد شخصیت اصلى با مشکل تعیین مى کند
اگر با شخصـیت هـا هماننـد    . هاى خوب انواع مختلف رفتار را نشان مى دهند

کنیم مى توانیم احساس آنها را درك کنیم و عکس العمـل آنهـا را پـیش    سازى 
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اگر رفتار و اندیشه ى آنها غلط باشد، ایـن را نیـز درك مـى کنـیم و      .بینى کنیم
  . آرزو مى کنیم که روش خود را تغییر دهند

حمایت شود، مى گویند شخصـیت  ) آموزش شخصیت(برخى معتقدند باید از 
در ارائه ى الگوى رفتارى خوب براى بچه ها نقش مـؤ   هاى داستانى مى توانند

همان طور که در قصه هاى سنتى نمونه هاى اخالقـى فـراوان   . ثرى داشته باشند
در قصـه اى کـه   . است و مثال مى تواند آنها را در حکایت هاى سعدى پیدا کنید

 خوب پرداخته شده باشد هم نمونه هایى از رفتار خوب و هم رفتار بد دیده مى
داستان خوب به جاى این کـه یـک درس اخالقـى را بـه زور در حلقـوم      . شود

به نظرم بنا به ایـن دالیـل   : خواننده فرو کند، به او اجازه مى دهد که انتخاب کند
  . این شخصیت درست رفتار کرد و این شخصیت غلط

پیاژه مى گوید که توانایى کودك براى گذاشتن خود در جاى دیگران یکى از 
خواندن داستان هاى خوب که شخصـیت هـاى آنهـا     .ى مهم رشد اوستقدم ها

خوب پرداخته شده اند و رشد و تغییر مى کنند، به بچه ها کمک مى کند این قدم 
  . مهم را بردارند و به سوى بزرگسالى حرکت کنند

شما مى توانید حتى به خردساالن نیز کمک کنید از شخصیت پردازى درکـى  
با صداى بلند برایشان مـى خوانیـد، از آنهـا بپرسـید کـه      وقتى . به دست آورند

آیا تـو هـم چنـین احساسـى را     . شخصیت یا قهرمان داستان چه احساسى دارد
شخصیت هـا بـا چـه     ؟آیا تو هم در موقعیت مشابهى قرار گرفته اى ؟داشته اى

مشکلى روبه رو شده اند؟ شخصیت ها باید چه کارى انجام دهند؟ شخصیت هـا  
  از چه نظر تغییر کرده اند؟

: با بچه هاى بزرگ تر مى توانید درباره ى داستان هاى واقعى صـحبت کنیـد  
رفتارها و احساسات آنها و این که آیا رفتارشان درست بود یـا   ،درباره ى مردم
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کمى شخصـیت پـردازى تزریـق کنیـد و ببینیـد       ،درس خشک تاریخبه یک  .نه
چه چیزى کاشفان را وادار کرد به جست وجـو راهـى بـه    ! چقدر جان مى گیرد
آیا کارشان درست بود که دریانوردان ناآگاه را با خـود بـه   . سوى شرق بپردازند

  هر کجا مى کشیدند تا به هدف خود برسند؟
؟ وقتى نماینده ى فتحعلى شـاه معاهـده ى   آیا هدف وسیله را توجیه مى کند

آیـا   ؟امضا مى کرد چه احساسـى داشـت  ) ق .ه 1243در سال (ترکمن چاى را 
  ؟تمام احساس هایش مثبت بود؟ اگر تو بودى چه احساسى داشتى

وقتى بچه ها را تشویق مى کنید احساس و رفتار شخصیت ها را با احسـاس  
مى کنند احساسات و رفتارهایى را کـه   و رفتار خود مقایسه کنند، به آنها کمک
بچـه هـا از طریـق ادبیـات نسـبت بـه       . جنبه ى جهانى دارند، تشـخیص دهنـد  

احساسات و اعمال دیگران آگاهى بیشترى پیـدا مـى کننـد و بـدین ترتیـب در      
  . زندگى واقعى خود مى توانند با دیگران بهتر رابطه برقرار کنند

  بین کتاب ها رابطه برقرار کنید. 41
سرشـار  . وانسا که خواندن کتاب تار عنکبوت شارلوت را تازه تمام کرده بود

طرح داستان را با دقت و با آب و تاب تعریف کرد کـه  . از هیجان به کالس آمد
چقدر شخصیت ها جالب بودند، بعضى از قسمت هاى آن . چه داستان خوبى بود

  . چقدر غم انگیز بود و بعضى از قسمت ها چقدر خنده دار
آیـا اسـتوارت کوچولـو و    (وقتى صحبتهاى وانسا تمام شد معلم از او پرسید 

یعنـى   ،وایـت  .بـى  .این کتاب ها هم اثر ایى: (و افزود) ؟شیپور قو را خوانده اى
  ).همان کسى است که تار عنکبوت شارلوت را نوشته است

چشمان وانسا گرد شد و با صداى که از شدت هیجـان بـه زور در مـى آمـد     
  )؟یعنى جز آن هم چیزى نوشته( :گفت



91 

 

بچه ها در سن و سال خاصى هیچ وقت به ایـن موضـوع نمـى اندیشـند کـه      
آنها به دنیاى یک کتاب وارد مى شوند، رقـص کنـان از   . کتاب نویسنده هم دارد

اگـر از آن کتـاب   . آن عبور مى کنند و با بستن کتاب از آن دنیا خارج مى شوند
  . ارها و بارها بخوانندخوششان آمد ممکن است آن را ب

اگر درباره ى کتاب مورد عالقه ى بچه ها با آنها صحبت کنید، به جـاى ایـن   
که به خاطر عشقشان همان صفحات ثابت را بارها و بارها بخوانند، مـى تواننـد   

از بچـه هـا بپرسـید کـه چـه چیـز       . این عشق را با خود به دنیاى بیرون بیاورند
 ،یـا نـوع آن   ؟آیا موضوع کتاب خـاص اسـت   خاصى در آن کتاب وجود دارد؟

  ؟تصاویر، یا شخصیت هایش
  ؟س کلى را داشتى که کتاب عالى استآیا از ابتدا تا انتهاى کتاب همین احسا

اگر کتاب از نظر فرزندتان واقعا عالى بود به او کمک کنید از همان نویسـنده  
نویسنده ممکن اسـت  به خاطر داشته باشید که یک . کتاب هاى دیگرى پیدا کند

ى گوناگون بنویسد کتابدار مـى توانـد بـه شـما در انتخـاب      . براى گروه هاى سنّ
اگر نویسنده یک سرى کتاب نوشته باشـد برنامـه ى   . عناوین مناسب کمک کند

  ).27  مراجعه کنید به روش (. مطالعاتى فرزندتان تا مدتى پر مى شود
پیـدا کنیـد کـه موضـوع     اگر موضوع کتاب جالب بود، کتاب هـاى دیگـرى   

بـراى  ) یـا داسـتان پلیسـى    ،مثال نمایشـنامه (اگر نوع ادبى کتاب . مشابهى دارند
. فرزندتان جالب بود به او کمک کنید کتاب هاى دیگرى از همان نوع پیـدا کنـد  

براى این که مهارت هاى انتقادى فرزندتان را برانگیزد از او بخواهید کتاب هایى 
از او . دارند با هم مقایسه کند ...شخصیت هایى مشابه یارا که موضوعى واحد یا 

  . بپرسید کدام یک را ترجیح مى دهد و چرا
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اگر خودتان هم اهل مطالعه هستید احتماال با استفاده از همین روش ها کتاب 
موضوع خاصى توجهتان را جلب مى کند و دنبال . هاى خود را انتخاب مى کنید
نویسنده اى که تازه با کار او آشنا شده اید نظرتان . کارهاى مشابه آن مى گردید

عالیـق   .را مى گیرد و برمى گردید که ببینید چه چیزهاى دیگرى نوشـته اسـت  
بچه ها تازه در حال شکل گیرى است و آنها براى این که کشف کنند که چگونـه  

  . تمایل خود را نسبت به خواندن ارضا کنند، به کمک نیاز دارند

  ا تشویق کنید پاسخ خود را از کتاب بگیرند نه از شمابچه ها ر. 42
کسانى که من و خواهر و برادرانم را از کودکى مى شناختند مى گوینـد روى  

اگر کسى بـدون قصـد و   . میز غذاخورى ما اغلب کتاب هاى مرجع دیده مى شد
ناگهـان  ) آیا اهرام نزدیک قاهره اند؟: (غرض سؤ الى مى پرسید، مثال مى پرسید

ف هاى غذا عقب رانده مى شد و سطح میز از اطلس هاى جغرافیایى و دایرة ظر
 ؟دیکتـه اسـتقالل چیسـت   ( :اگـر مـى پرسـیدیم   . المعارف ها پوشانده مـى شـد  

جـواب  ) ساکسیفون را چه کسى اختراع کرد، کبک النه خود را کجا مى سـازند؟ 
  . )خودتان پیدا کنید: (پدرم همیشه این بود

بـه سـؤ االت فرزنـدان    . جع اطالعاتى فرزندان خودانـد پدر و مادر اولین مر
خود، به خصوص سؤ االتى که هنگام خواندن به ذهن آنها خطور مى کند، حتمـا  

البته مى توانید آنها را در جهت مستقل شـدن کمـک کنیـد و منـابع     . پاسخ دهید
بـه   وقتى روند کلى سؤ ال کردن آنها تغییر مى کند و. دیگر را به آنها معرفى کنید

افه چیست: (جاى این که بپرسند شکارچى زرافـه در  (مهم ترین : مى پرسند) ؟زر
بـه  . معرفى منابع جدید اهمیت بیشترى پیدا مى کند) ؟طبیعت چه موجودى است

همـین  . هر حال شما که پاسخ همه چیز را نمى دانید و نباید و نباید هـم بدانیـد  
  . پیدا کرد قدر کافى است که بدانید پاسخ را کجا مى توان
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یک لغت نامه خوب و یک دایرة  ،در خانه ى شما باید یک اطلس جغرافیایى
  . پیدا شود) دایرة المعارف تک جلدى کافیست(المعارف 

. چاپ هاى کمى قدیمى تر آنها را مى توانید به صورت دست دوم تهیه کنیـد 
خود اگر چاپ آن به بیش از پنج سال پیش برمى گردد زحمت خریدن آن را به 

لغت هاى جدیـد   ،ندهید با گذر زمان مرز کشورها تغییر مى کند، به واژگان زبان
 Romاگـر رایانـه اى بـا    . افزوده مى شود و واقعیت هاى علمى تغییر مى کند

CD  دارید مى توانید یکCD  اگـر  . تهیه کنید که تمام این منابع را شامل شـود
  . بسیارى از آنها دست پیدا کنیدمودم داشته باشید مى توانید در اینترنت به 

بـراى  . منابع مرجع را در جایى قرار دهید که به راحتى قابل دسترسى باشـند 
آموزشِ روشِ استفاده از این منابع به فرزندان خود، الزم نیسـت وقـت زیـادى    

 .اگر به صورت عملى به آنها نشان بدهید مفیدتر و معنى دارتر است. صرف کنید
  :کنیدبه مثال زیر توجه 

اما در این متن  ،انگار یک جور حیوان است ؟یعنى چه dingbatپدر، : پسر
  . خطاب مى کنند dingbatانگلیسى که من مى خوانم آدم ها همدیگر را 

اگر معنى یک کلمه را ندانیم آن را در کجا مـى   .بیا معنى آن را پیدا کنیم: پدر
  ؟توانیم پیدا کنیم

   .البد در فرهنگ لغت: پسر
  ؟کدام حرف را بگردیم ،درست است :پدر
   .dingbat، اول D: پسر
حاال از واژه اى راهنما که در باالى صفحه نوشـته   ،باز هم درست گفتى: پدر

در آن نوشـته شـده اسـت     dingbatمى شود براى پیدا کـردن صـفحه اى کـه    
تمـام مـى    dinghyشروع مى شـود و بـا    dietاین صفحه با  .استفاده مى کنیم
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مى  .همین جاست ،هم باید همین جا باشد، بله dingbatفکر مى کنم شود پس 
  ؟خواهى آن را بخوانى

سنگ یا آجرى که براى  :معنى دوم .آدم کم عقل :معنى اول. dingbat: (پسر
شـى ء کـوچکى کـه نـام آن را نداننـد یـا        :پرتاب استفاده مى شود معنى سـوم 

فکر مى کنم آنى که در ) یکى از عالئم چاپگر :معنى چهارم. فراموش کرده باشند
   .متن من استفاده شده است معنى اول است

بعد از چند تمرین مانند تمرین فوق بچه ها مى توانند به تنهایى معنـى لغـاتى   
را که نمى دانند در لغت نامه پیدا کنند و بدین ترتیب به جاى این که به صـورت  

  . را به صورت فعال جست وجو کنند منفعل اطالعات را دریافت کنند، آن
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  رفتار خوب را تغییر دهید: 4بخش 
  از واژه ها لذت ببرید و این لذت را نشان بدهید. 43

داینا و تیم از مدت ها قبل از این که پسرشان بن به دنیا بیاید براى سـرگرمى  
هنگامى که به دیـدن  . هنگام سفرهاى طوالنى با هم شعر مى ساختند ،در ماشین

میل خود مى رفتند، یکى از آن دو به طور ناگهان عبارتى را به زبان مى آورد فا
سپس دیگرى خط . آنها را تشکیل مى داد) شعر ماشینى(و این عبارت خط اول 

گاهى شـعر آن  . بعدى را مى افزود و شعر آنها کیلومتر به کیلومتر بلندتر مى شد
پشـت فرمـان نبـود آن را    قدر جذاب و پیچیده مى شد که در آن لحظه کسى که 

  . براى ادامه ى بازى روى کاغذ ثبت مى کرد
اخیرا در سفر به ویرجینیا طبق معمول داینا و تیم مشغول ساختن شعر بودنـد  
که ناگهان صداى ظریفى از صندلى عقب ماشین بلند شد و یـک خـط بـه شـعر     

 هـم متعجـب شـدند و هـم     ،او بن بود، پدر و مـادر بـن پـنج سـاله    ! اضافه شد
بن هم مفهوم اساسى شعر را درك کرده بود و هم خطى به آن اضـافه   .خوشحال

اکنون بـن در بسـیارى از اوقـات در بـازى     . کرده بود که هم قافیه خط قبل بود
 ،والدین خود شرکت مى کند و خطهاى پیشنهادى او روز به روز عالوه بر قافیـه 

  . از نظر وزن معنا نیز بهتر مى شوند
ندگى مى کنید مى توانیـد واژه اى سـخت و ناآشـنا را بـراى     در حالى که ران

فرزندانتان بخوانید، یا هنگام روزنامه خواندن واژه اى پرطمطراق و دهن پر کـن  
بـه  . به ریتم ها و قافیه هاى ناهماهنگ در گفتار توجه کنید. را، بلند خوانى کنید

ششان مـى آیـد و   بازى هاى زبانى اهمیت بدهید چون فرزندانتان از این کار خو
  . کم کم متوجه مى شوند زبان ارزش کشف را دارد
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  افق هاى فرزندتان و افق هاى خود را گسترش دهید. 44
کودك با پیشنه هاى نژادى و سنین مختلـف نشسـته ام و    15در مقابل حدود 

از شما مى خـواهم   .مى خواهم قسمتى از این کتاب را برایتان بخوانم( :مى گویم
  . )اى را شنیدید که معنى آن را نمى دانید، دست خود را بلند کنیدهر وقت کلمه 

بچه ها دور برم جمع مى شوند و من براى آنها دربـاره ى الك پشـت هـا و    
. دست ها باال مى رونـد، اول یکـى دو تـا و بعـد بیشـتر      .قورباغه ها مى خوانم

مـرداب   بعضى با شـنیدن کلمـه  . بسیارى از بچه ها معنى دوزیست را نمى دانند
  . دست خود با باال مى برند

چندتایى کلمه خونسرد را نمى فهمند و هیچ یک از آنها نیز معنى شـکارچى  
  . را نمى داند
چرا بچه هاى ضـعیف   .کارشناس خواندن در کتاب بحران خواندن ،جین چل

و پیشـرفت در  ) بسامد بیرون رفتن با بزرگساالن(عقب مى افتند به رابطه ى بین 
دانشى که بچه ها با خود به متن مـى آورنـد، بـر    . واندن اشاره مى کندتوانایى خ

گسترش دادن تجربیات بچه هـا  . آنچه از متن درك مى کنند تاءثیر مستقیم دارد
  . در زندگى مى تواند عالیق و توانایى هاى آنها را در خواندن افزایش دهد

مى دانـیم کـه چگونـه کلمـه اى ناآشـنا را از       ،ما بزرگساالن هنگام خواندن
کلمات اطراف آن درك کنیم و معموال مى توانیم براساس متن دربـاره ى معنـى   

اما تصور کنید که هر سه یا چهار کلمه یک  .کلمه ى ناآشنا حدسى عالمانه بزنیم
کـودکى کـه بـا متنـى دربـاره ى الك پشـت هـا و        . بار به کلمه ى ناآشنا برسد

ا روبه رو مى شود، همان قدر گیج مى شود که اگـر متنـى دربـاره ى    قورباغه ه
  . فیزیک نجومى به شما بدهند
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با خارج کردن فرزندتان از محـدوده ى کوچـک زنـدگى او، یعنـى خانـه و      
مى توانید افق هاى او را گسترش دهید و بدین ترتیب توانایى خوانـدن   ،مدرسه

کنید، بیرون رفـتن بـا خـانواده مـى      اگر از طرح زیر پیروى. او را افزایش دهید
  . تواند بالقوه دایره ى لغات و مهارت هاى زبانى فرزندتان را افزایش دهد

کتاب هایى پیدا کنید = درباره ى جایى که رفتید صحبت کنید = بیرون بروید 
  . که موضوع را بسط دهد

ـ   ى براى بیرون رفتن الزم نیست که حتما به یک سفر دور و دراز برویـد، حت
مى توانید کارى ساده انجام بدهید، مثال براى خرید روپـوش مدرسـه بـه مرکـز     

هدف این است که از بیرون رفتن به عنوان وسیه اى براى آمـوختن  . خرید بروید
کلمات هنگام خواندن استفاده کنید تا بتوانیـد از ایـن مفـاهیم و کلمـات هنگـام      

  . نها را گسترش دهیدخواندن استفاده کنید و به وسیله ى خواندن نیز آ
رفتن به جاهاى زیر مى تواند به گسترش دایره ى لغـات و افـزایش مهـارت    

  :هاى زبانى فرزندتان کمک کند
  موزه سینمانمایش هاى خیابانى

  باغ وحش تئاتربازار
  راه پیمایى در طبیعت کنسرت نمایشگاه ها

  باغ هاى گیاه شناسى مسابقات ورزشى شهر بازى ها

  مناسبى براى خواندن فراهم کنیدمحیط . 45
از دوران کودکى ام کتاب داستانى را به خاطر مى آورم که در صـفحه ى اول  

این کـودك کنـاره   . آن تصویر یکى از شخصیت هاى اصلى داستان دیده مى شد
پنجره به درون مى تابید و پشت سر کودك بالش هایى بـود بـه رنـگ جـواهر،     
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هر وقت به مکـان بـى نقصـى    . ى خوابیده بودشاید هم بچه گربه اى در گوشه ا
  . همین تصویر به ذهنم مى آید ،براى مطالعه فکر مى کنم

در این کتاب وقت زیادى صرف کرده ام تا جنبه هاى مهم یک محیط مناسب 
 ،داشتن کتـاب و مطالـب خوانـدنى دیگـر در خانـه      :براى خواندن را ترسیم کنم

عـالوه بـر    .ربه کردن به صورت مشـترك بیرون رفتن و تج ،مطالعه کردن والدین
  . و پرنور باشد ،راحت ،محیط مناسب براى خواندن باید ساکت ،آن

نیاز به سکوت شاید امرى واضح به نظر برسد اما خانه خـود را ببینیـد و بـه    
آیـا   ؟آیا صداى تلویزیـون و رادیـو دائـم بلنـد اسـت     . صداهاى آن گوش دهید

نـدد تـا صـداى دعـواى خـواهر و بـرادرش را       فرزندتان مى تواند در اتاق را بب
نشنود؟ آیا همهمه صداى خیابان شنیده مى شود؟ براى این که هدفتان از مطالعه 

اگر صداهاى خارجى حواستان را به طور مکـرّر پـرت   . کامل در متن فرو بروید
صدا بـه خصـوص   . کند، غیرممکن است بتوانید تا حد مطلوب جذب متن بشوید

رت مى کند، آنها را گیج مى کند و آنها را از خواندن دلسـرد  حواس بچه ها را پ
  . مى کند

بچه هـا  . فرزندتان در مدرسه روى نیمکتى سفت و پشت میز، مطالعه مى کند
شـاید خوانـدن روى   . به صورت غریزى تمایل دارند که روى زمین دراز بکشند

خـود را   فرش براى آنها از خواندن پشت میز راحت تر باشد و شاید رختخواب
اگر امکان مالى آن را داشته باشید و فضاى . براى مطالعه به صندلى ترجیح دهند

کافى نیز در خانه تان باشد، بد نیست یک مبل راحتـى یـا متکّـاى ویـژه بـراى      
  . فرزندتان تهیه کنید چون بیشتر بچه ها از داشتن وسایل خصوصى لذت مى برند

اوقات تند است و بـه راحتـى نمـى    نورى که از باالى سر مى تابد در اغلب 
به خصوص چراغ هایى که مى تـوان   ،چراغ هاى مطالعه. تواند با آن مطالعه کرد
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جهت نور آن را تنظیم کرد، در ایجاد محیطى سـالم بـراى مطالعـه نقـش مهمـى      
  . دارند

راحت و روشن فراهم کرده اید باز هم کارتان کامال تمـام   ،اگر فضایى ساکت
یگرى که باید انجام دهید این است که زمـان کـافى را نیـز در    کار د .نشده است

فعالیت هاى دیگر و گفت  ،اختیار فرزندتان قرار دهید تا بتواند فارغ از کار خانه
بدون مزاحمت به مطالعه بپردازد و در بطن کتـاب فـرو    ،وگو با اعضاى خانواده

  . رود و با آن کامال درگیر شود

ئم روشن نگذارید، بلکـه از آن عاقالنـه اسـتفاده    تلویزیون را به طور دا. 46
  کنید

مادر و پدرش بهتـرین برنامـه هـا را     ،وقتى چیک به دنیا آمد، ملیسا و جاش
مى خواستند تلویزیون را در اتاق خواب خود نگه دارند و قبـل  . براى او داشتند

هـم   در آن موقع. از کالس اول دبستان به پسرشان اجازه ندهند آن را تماشا کند
فقط قصد داشتند برنامه هاى مستند طبیعت و برنامه هاى آموزشى را به او نشان 

  . دهند
اما بعد از مدت کوتاهى ملیسا به فواید ویدیو براى سرگرم کردن بچه هنگـام  

اگر هنگام صرف غذا یک کارتون موزیکـال در ویـدیو مـى    . صرف غذا پى برد
کمى بعد جیک به . ون تنش میل کنندگذاشتند مى توانستند غذا را با آرامش و بد

تعدادى از کارتون ها عالقه مند شده بود و اصرار داشت که آنها را بارها تماشـا  
از آنجا که هزینه کرایه اى فیلم ها زیاد شده بود ملیسـا و جـاش رضـایت    . کند

دادند که برنامه هاى کودك را از تلویزیون ضبط کنند و آنها را هنگام صرف غذا 
هر . البته تلویزیون نیز کانون اتاق نشیمن آنها شده بود. ک نمایش دهندبراى جی

ملیسـا  . وقت که جاش برنامه هاى ورزشى را تماشا مى کرد جیک هم آنجا بود
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متوجه شد که جیک صداى خنده اى را که هنگام نمایش بعضـى سـریال هـاى    
هـاى   تلویزیونى پخش مى شود، بسیار دوست دارد و نسبت بـه برخـى از پیـام   

وقتى خـواهر جیـک بـه    . بازرگانى با ذوق و شوش عکس العمل نشان مى دهد
  . دنیا آمد، دیگر نلویزیون بخش بزرگى از روز او را پر مى کرد

من نمى خواهم پیشنهاد کنم تلویزیون خود را بسوزانید چون معتقدم در خانه 
   .اى که به کتاب خوانى عشق مى ورزند براى تلویزیون نیز جا هست

درصد از بچه هایى که خواندن آنها پایین  75: البته بد نیست واقعیت را بدانید
تر از سطح متوسط است قبل از رفتن به مدرسه تلویزیون تماشـا مـى کردنـد و    
نسبت بچه هاى ضعیفى که بیش از چهار ساعت در روز تلویزیـون تماشـا مـى    

  . االتر از متوسطاندمتوسط یا ب ،کنند، دو برابر بچه هایى است که در خواندن
این در خانواده شما چه معنایى دارد؟ واضح است که وقتى فرزندتان مشـغول  

اگـر  . شما باید محدودیت تعیین کنیـد . کتاب نمى خواند ،تماشاى تلویزیون است
نمى خواهید برنامه هاى خاصى را شامل ایـن محـدودیت کنیـد، زمـانى را کـه      

  . د محدود کنیدفرزندتان صرف تماشاى تلویزیون مى کن
بـراى   .یکى از روشهاى انجام این کار برگزارى یک همایش خانوادگى است

فرزندانتان توضیح بدهید که مى خواهید همه ى اعضا خـانواده زمـان تماشـاى    
کارِ  ،مطالعه ،تلویزیون خود را محدود کنند تا بتوانند فعالیت هاى خارج از خانه

بچه ها اجـازه بدهیـد در جلسـه ى تصـمیم     سپس به . خانه و یادگیرى بپردازند
  :گیرى شرکت کنند و به سؤ االت زیر پاسخ دهند

  ؟هر هفته چند ساعت مى توانیم تلویزیون تماشا کنیم
  ؟کدم برنامه ها مورد عالقه ى ماست و مى خواهیم آنها را تماشا کنیم
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چگونه مى توانیم براى برنامه هاى خاص یـا برنامـه هـاى آموزشـى وقـت      
  ؟یمبگذار

اگر اعضاى مختلف خانواده براى انتخاب کانال نظر واحد نداشته باشـند چـه   
  ؟کنیم

اجازه بدهیـد هریـک از اعضـاى خـانواده از جـدول هفتگـى برنامـه هـاى         
به صورت . تلویزیون براى انتخاب برنامه هاى مجاز هفته آینده خود استفاده کند

ایى که به وجود مى آیـد  خانوادگى ساعت تماشا را محدود کنید و اختالف نظره
برنامه اى را که به دست آوردید بنویسید و روى دیوار نصـب کنیـد و   . حل کنید

. دقت کنید که افراد خانواده در طول یک هفته تا چه حد آن را رعایت مى کننـد 
  . در صورت لزوم در برنامه تغییراتى ایجاد کنید

واضـح  . ى مفید ببریـد شما مى توانید با روش هاى مختلف از تلویزیون بهره 
برنامـه   ،مانند مستندهاى طبیعـت ) آموزشى(ترین روش اى است که برنامه هاى 

اما از سطحى تـرین سـریال   . هایى درباره ى سفر، تاریخ و غیره را انتخاب کنید
تلویزیونى نیز مى توانبد براى افزایش مهارت هـاى زبـانى فرزنـدانتان اسـتفاده     

  . کنید
علمى از سریال ها و نمایش هاى تلویزیونى استفاده  چگونه براى بهبود درك

   .کنیم
قبل از تماشاى برنامه از فرزندانتان بخواهید با تماشاى آن پاسخ سؤ ال هاى 

  :زیر را پیدا کنند
  شخصیت هاى اصلى چه کسانى اند؟

  ؟فالن شخصیت با چه مشکلى روبروست
  چگونه مشکل را حل مى کند؟
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فرزندانتان را مرور کنید و سـؤ االت زیـر را نیـز    بعد از تماشاى برنامه پاسخ 
  :اضافه کنید

طنـز یـا    ،واقـع گرایانـه   ؟به نظر تو این برنامه در چه قالبى ساخته شده است
  چرا؟ ؟خیالى

  آیا این داستان جور دیگرى نیز مى توانست پایان یابد؟
دقت کنید که این سؤ االت مانند سؤ االتى است که مى توانیـد دربـاره یـک    

همان طور که با برنامه سؤ ال هاى خود مى توانید فرزندتان را به . تاب بپرسیدک
یک خواننده جدى تبدیل کنید، این گونه سؤ االت نیز مى توانـد او را بـه یـک    

بخشى از خطر تلویزیـون  . )34مراجعه کنید به روش (بیننده ى جدى تبدیل کند 
ـ     برخورد. انفعالى است که در بیننده ایجاد مى کند غیـر   اًانفعـالى بـا کتـاب واقع

) مثل چغنـدر (ممکن است اما جلوى تلویزیون به راحتى مى شود حالت گیاهى 
فرزندان خود را تشویق کنید هنگام تماشاى تلویزیون فکر کننـد   .به خود گرفت

تا از حالت منفعل خارج شوند و تلویزیون براى آنها به ابـزار آموزشـى تبـدیل    
  . شود

  دتان همکارى کنیدبا معلم فرزن. 47
دانش آموزان کالس : (یکى از آشنایان من که معلم کالس دوم است مى گوید

حـس مـى     من به طرز عجیبى نظر والدین خود را درباره ى آموزش و پرورش 
آنها توانایى هاى والدین خود را با حس ششم خود نمى فهمند و مى دانند . کنند

نمى توانـد در انجـام تکـالیف بـه آنهـا      که کدام یک بهتر مى خواند یا کدام یک 
آنها واقعا مى فهمند که والدینشان درباره ى مدرسـه و بـه خصـوص    . کمک کند

بعضى از والدین هیچ وقت در مدرسـه پـا نمـى     ...درباره ى من چه نظرى دارند
اما گـاهى  . حتى در روز مخصوص اولیا و مربیان نیز پیدایشان نمى شود. گذارند
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ل به پا مى کنند که چرا معلمتان فالن چیز را به شـما درس  جلوى بچه ها جنجا
از طرف دیگر والدین بسیارى از بچه ها به صورت داوطلبانه حضـور   .داده است

دارند و وقتى که دنبال فرزندان خود مى آیند با من صحبت و دربـاره ى برنامـه   
ترین بازده ى درسى بچه ها سؤ ال مى کنند، الزم به ذکر نیست که این بچه ها به

  ).را در کالس دارند، از انضباط گرفته تا مسائل درسى
تحقیقات گوناگونى که در کشورهاى مختلف انجام شده است نشان مى دهـد  
که بین موفقیت نوآمزوان در خواندن و نقش والـدین در امـور مدرسـه ى آنهـا     

ـ    . رابطه اى مهم وجود دارد ار منظور من این نیست که تمـام عالیـق خـود را کن
بگذارید تا به انجمن اولیا و مربیان بپیوندید، بلکه الزم اسـت درك کنیـد کـه در    

  . نقش مهمى دارید ،هم در مدرسه و هم در خانه ،یادگیرى فرزندتان
آیا با کتاب هاى درسى فرزندانتان آشنایى دارید؟ آیا وقت مـى گذاریـد تـا    

آیـا مـى توانیـد بـا     . کنیدکتاب هایى را که از کتابخانه به خانه مى آورند، تورق 
و  ،مطالـب غیرادبـى   ،اطمینان بگویید که فرزنـدانتان بـا شـعر، ادبیـات تخیلـى     

نمایشنامه روبه رود شده اند؟ شاید سطح توانایى فرزندتان را در خواندن بدانیـد  
  ؟اما آیا مى دانى که در حال حاضر مشغول خواندن چه کتابى است

بر مسائلى در آموزش خود تکیه کنند، هرگز دو معلم با سبک کار یکسان که 
شما اولین معلم فرزند خود هستید ممکن است با اخالق یا روش . پیدا نمى شود

شما حق دارید که معلم را زیر سـؤ ال ببریـد   . معلم هاى دیگر اختالف پیدا کنید
اگر در دل فرزندتان نسبت بـه  . اما این کار را در حضور فرزند خود انجام ندهید

که به او آموزش داده مى شود شک و تردید ایجاد کنید به طور قطع در  نحوه اى
وقتى بچه هاى حس مى کنند که کار معلمشـان  . کالس دچار مشکل خواهد شد

مورد تُیید شما نیست براى اطاعت از او و براى توجه به درس و کـالس دلیلـى   
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. مـى کنـد   احترام مانند چسبى است که سلسله مراتب کالس را حفظ. نمى بینند
اگر شما نسبت به معلمان فرزندتان بى احترامى کنید، فرزندانتان نیز احساس مى 

  . کنند که اجازه دارند خود نیز به آنها بى احترامى کنند
روش درست این است که رابطه اى با معلم فرزتان برقرار تا بتوانید به راحتى 

دفـاعى از سـوى شـما     معلم باید بتواند بدون گرفتن موضـع . با او صحبت کنید
شما بایـد بتوانیـد توصـیه معلـم را     . درباره ى ضعف هاى فرزندتان صحبت کند

خونسـردى   ،درباره ى مطالب خواندنى جویا شوید، هنگام اشاره بـه مشـکالت  
خود را حفظ کنید و در صورت لـزوم پیشـنهاد خـود را بـراى کارهـاى کمـک       

اگر شما و معلم بتوانیـد ماننـد    .آموزشى در خانه بیان یا به نظر معلم گوش کنید
  . یک تیم کار کنید به نفع شاگرد مشترکتان خواهد بود

  انتظار باالیى داشته باشید. 48
براى مدت کوتاهى با پسرى به نام جیمز کار کـردم کـه    ،در بیمارستان هارلم

بسیارى از دندان هاى جیمز روکـش طـالى داشـت و عمـده     . گلوله خورده بود
لباس هاى نوى تنش را پاره ) بى خودى(ین بود که چرا دکترها ترین مشکل او ا

. سال داشت یک فروشنده خرده پاى مواد مخـدر بـود   13جیمز که . کرده بودند
من به جیمز گفتم که به بچه ها در خواندن کمک مى کنم و او لحنى تمسخرآمیز 

و مادرش گفت بچه هاى زیادى را مى شناسد که اصال خواندن بلد نیستند اما او 
او . همان روز صبح سرود روحانى بیست سوم را از کتاب مقدس خوانده بودنـد 

 :جیمز مـى گفـت  . در واقع خیلى روان مى خواند اما از مدرسه دل زده شده بود
بعدا روشن شد که از زمـان تولـد جیمـز، مـادرش     . )معلم ها مرا دوست ندراند(

جیمز هـم ماننـد    .ى کرده استبراى هزینه تحصیل او را در دانشگاه پس انداز م
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مادرش واقعا انتظار داشت خود را از این وضع آشفته نجات دهـد، بـه دانشـگاه    
  . برود و یک زندگى خوب داشته باشد

درباره ى این که معلم ها خود کارى مـى کننـد کـه انتظاراتشـان در کـالس      
نـاموفق  دانش موزى که از نظـر معلـم   : برآورده شود چیزهاى بسیارى گفته اند

همیشه ناموفق مى شود و دانش آموزى که در نظر معلم موفق اسـت   اًاست تقریب
اگر با دقت به برخورد معلم . طبق پیش بینى او به موفقیت دست مى یابد معموالً

با این دانش آموزان توجه کنید، الگوهایى را با دقت به برخـورد معلـم بـا ایـن     
واهید دید که به طور قطع بـه نتیجـه ى   دانش اموزان توجه کنید، الگوهایى را خ

کمتـر درس مـى   ) نـاموفق (معلم از دانش آمـوز  . پیش بینى شده منتهى مى شود
پرسد و این دانش آموزان به تدریج تمایل خود را براى بلند کردن دستشـان یـا   

  . شرکت کردن در امور کالس از دست مى دهند
د، او را تشویق مـى کنـد   بیشتر درس مى پرس) موفق(اما معلم از دانش آموز 

مشـوق تـالش هـاى     اًکه رهبرىِ فعالیت ها را در کالس به عهده بگیرد و عموم
وقتى معلم در اوایل سال تحصیلى یک دانش آموز را ناموفق رده بنـدى   .اوست

شـاید بـه دلیـل    . مى کند مى توان براى کار او دالیل مختلفى جست و جو کـرد 
یا شاید حتى به خـاطر شـهرت منفـى او     اختالفات بین شهرى یا تبعیض جنسى

سـر و وضـع ظـاهرى و     در مورد جیمز احتمـاالً (. نزد معلمان سال گذشته باشد
وقتى والدینِ یک کودم او را نـاموفق  . )اخالق او تاءثیر مثبتى بر معلم ها نداشت

ارزیابى مى کنند، دالیلى بسیار پیچیده تر از این دارد، اما به همین نسـبت بـراى   
  . ضرر داردکودك 

اگر مى خواهید محیط خانه ى خود را مناسب خواندن کنیـد، یکـى از مهـم    
ترین قدم هایى که مى توانید بردارید این است که به فرزندانتان بفهمانیـد کـه از   
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طبق تحقیقى که انجام شد بچه هایى که در خـانواده  . آنها انتظارات بزرگى دارید
خواندن موفق بودند، والدینى داشتند کـه   هاى کم درآمد زندگى مى کردند اما در
همه تحقیقاتى که نقـش   اًدر واقع تقریب. از آنها انتظار رفتن به دانشگاه را داشتند

والدین را در موفقیت بچه ها در خواندن بررسى مى کنند، نشان مـى دهنـد کـه    
برخورد والدین با امور آموزشى و موفقیت هـاى بچـه هـا، بسـیار مهـم تـر از       

   .اجتماعى خانواده آنهاست -اقتصادى  موقعیت
هرچه که بتوانید به فرزندانتان بدهید، باید از نیازهاى اساسى آنها، یعنى غـذا،  

و این نعمـت آخـر،   . عشق و باور به توانایى هاى آنها شروع کنید ،سرپناه ،لباس
یعنى باور به توانایى هاى آنهاست که بچه ها را از وضعیت متوسـط بـاالتر مـى    

و به آنها کمک مى کند که از موانعى مانند معلم هاى بد، امکانات غیر کـافى   برد
دانـش آمـوز و بـاالخره     ،و محیط دوستانه عبـور کننـد و بـه عنـوان خواننـده     

  . بزرگساالنى توانا، تمام استعدادهاى بالقوه ى خود را شکوفا کنند

  تفاوت هاى بین بچه ها را به رسمیت بشناسید. 49
ضاى خانواده اش که نسبت بـه خوانـدن ولعـى سـیرى ناپـذیر      جى با اع .پى

و   او همیشه بازى هاى پر جنب و جـوش  . داشتند به هیچ وجه جور درنمى آمد
سـر میـز غـذا    . بازى هاى ورزشى را به نشستن و کتاب خواندن ترجیح مى داد

د برادرها و خواهرهاى او با بیان افکار و فلسفه هایى که در کتاب ها مى خواندن
پى جى بدون مکث غـذا  . بر سر جلب توجه والدین خود با هم رقابت مى کردند

مى خورد، قبل از تمام شدن غذاى سایر اعضاى خانواده اجازه مى گرفـت و از  
  . سر میز بلند مى شد و به بیرون از خانه مى دوید تا بازى کند
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ى خود جى در طول رشد خود بیرون از جریان عقالنى حاکم بر خانواده  .پى
 ،على رغم این که به دانشگاه خوبى رفت و چند مـدرك نیـز گرفـت   . باقى ماند

  . مى نامد) کودن(هنوز خود را 
حتى درون یک خانواده واحد نیز رشد، گستره ى توجه و عالیق بچه ها مى 

به رسمیت شناختن و احترام گذاشتن به ایـن تفاوتهـا   . تواند بسیار متفاوت باشد
  . زندانتان را از ناراحتى هاى زیادى در امان داردمى تواند شما و فر

بعضى از والدین به تفاوت هاى ظاهرى یا تفاوت هـاى ظـاهرى یـا تفـاوت     
استعدادهاى هنرى فرزندانشان افتخار مى کنند اما همین والدین بـه سـختى مـى    
توانند قبول کنند که رشد شخصیتى یکى از بچه ها سریع تر از رشـد شخصـیتى   

مى گیرد یا یکى از بچه ها از فعالیت مـورد عالقـه ى دیگـرى     دیگرى صورت
آخـر چشـمان    ،چه بد که چشمان پسرمان سـبز اسـت  : (هرگز نمى گویید .است

اما اگر پسرتان نتواند خـوب بخوانـد ممکـن     ).سایر اعضاى خانواده قهوه است
وقتى خـواهرانش ایـن سـن بودنـد     : (است به هر غریبه اى که مى رسید بگویید

  ).خوب کتاب مى خواندند خیلى
ب دارد      حتـى اگـر در حضـور    . این گونه مقایسـه هـا همیشـه تـاءثیر مخـرّ

کودکى کـه بـه   . فرزندانتان اظهار نظر نکنید، آنها اضطراب شما را حس مى کنند
خواندن عالقه دارد کم رو مى شود، و کـودکى کـه نمـى توانـد خـوب بخوانـد       

  . حماقت مى کند  احساس 
یـک   ،ى از خواندن دورى کنـد ممکـن اسـت در یـادگیرى    اگر کودکى به کل

اگـر  . ناتوانى جزئى داشته باشد که کار خواندن را مشکل و ناخوشایند مى کنـد 
احساس مى کنید که ممکن است چنین مشـکلى وجـود داشـته باشـد بـا معلـم       

اما به خاطر داشته باشید کـه برخـى از ایـن    . فرزندتان در این باره صحبت کنید
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ممکن است در مدرسه به فرزندتان . ا هرگز به طور کامل رفع نمى شودناتوانى ه
توجه ویژه بشود و او نیز بیاموزد که این نقص خود را جبران کند اما شاید هرگز 

  . نتواند آن طور که شما مى خواهید سریع بخواند و از خواندن لذت ببرد
دانشـمندترین  حتى بچه هایى که در ظاهر هیچ مشکلى در یادگیرى ندارند و 

شـما  . والدین دنیا را دارند ممکن است کارهاى دیگر را به خواندن ترجیح بدهند
مى توانید فرزندتان را سرمیزى که غذاى آن کلم است بنشانید اما نمى توانیـد او  

بعد از آن همه کارهاى  .خواندن نیز همین طور است. را به خوردن آن وادار کنید
. گفتنى ها را گفتید، بقیه اش به سلیقه تـان ربـط دارد   الزم را انجام دادید و همه

بهترین کارى که مى توانید بکنید این است که میز را طورى بچینید کـه اشـتهاى   
فرزندتان تحریک شود، سپس غذا را در بشقاب ها بکشید و امیدوار باشـید کـه   

  . الگوى رفتار مناسب شما نتیجه ى مورد نظرتان را سبب شود

  شیدآرام با. 50
  آمـوزش   ،وقتى در شیکاگو دوره ى آموزشى عملى تربیت معلم را مى دیدم

خواندن به دو گروه ضعیف از بچه هـاى کـالس اول دبسـتان را بـه عهـده مـن       
هنوز یـادم مـى   . گذاشتند و معلم همکارم نیز به بچه هاى قوى تر درس مى داد
کـه پسـر بچـه ى     ،آید که یکى از ضعیف ترین دانش آموزان ضعیف ترین گروه

کوچکى به نام آندى بود، چگونه هنگام برخورد با کلمه اى که نمى توانسـت آن  
و یادم مى آید که چه قدر . را بخواند، آنقدر نفس خود را مى گرفت تا کبود شود

او این حقه را از کجا آموخته بود؟ مسلما در کتـاب   .از کار او ناراحت مى شدم
اراحت کننده بود اما باعـث مـى شـد کـه فشـار بـه       کار او بسیار ن! نخوانده بود

سرعت از روى برداشته شود چون من با عجله کلمه را براى او مى خواندم یا از 
  . دانش آموز دیگرى مى خواستم که به جاى او بخواند
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مـادر او کـه   . مشکل اندى در اولین گردهمایى اولیا و مربیان برایم روشن شد
صبى بود مثل فرفر وارد کالس شد و مى خواسـت  کوچک اندام و ع ،مانند اندى

بداند که چرا فرزندش که هیچ پیشرفتى در مدرسه نمى کرد گیر یک دانشـجوى  
مادرش . کارآموز افتاده بود و چرا حجم تکالیفى که به او مى دادیم آنقدر کم بود

و مطمئن بـود کـه حـق انـدى از     . هر روز سر خود دو ساعت با او کار مى کرد
او مضطرب ترین زنى بود که در . یشتر از چیزى بود که دریافت مى کردمدرسه ب

پس از چند لحظه متوجه شدم که من نیز نفس خود را نگه  .عمر خود دیده بودم
و عصبى که آنقدر مرا غمگین مى   داشته ام و بدین ترتیب با آن پسرك ریزنقش 

   .کرد همدلى کردم
فرزندانمان و به دست گرفتن کامل زندگى بین توجه فعال به دست آوردهاى 

خط باریکى وجود دارد که داشتن انتظـارات بـاال را از   . آنها تفاوتى وجود دارد
بسیارى از والدین از روى حسـن نیـت و   . انتظارات غیر واقع بینانه جدا مى کند

براى دیدن موفقیت فرزندان خود، از این خط عبور مى کنند و فرزندانشان را به 
  . اب هاى فردى خود مبتال مى کننداضطر

ممکن است مادر اندى این پیام ها را به صورت واضح بر زبان نیاورده باشـد  
  :اما اندى این پیام ها را از او دریافت کرده است

  . معلم تو نمى تواند به تو درس بدهد
   .تو نمى توانى در مدرسه چیزى بیاموزى

   .تو باید سریع تر بیاموزى
   .ىتوموفق نیست

   .من مى دانم که چه چیزى به نفع توست
   .من خودم این مشکل را براى تو حل مى کنم
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   .کار درست و حسابى خواندن است
امـا  . اگر فرزندتان نمى تواند با موفقیت بخواند طبیعى اس که مضطرب شوید

الزم است یک قدم عقب بروید، یک مفس عمیق بکشید و به علل عدم موفقیـت  
مراجعـه  (شاید فرزندتان هنوز براى خواندن آمـاده نیسـت   . دیشیدفرزندتان بیان

او از اغلب بچه هاى . مشکل همین بود اًدر مورد اندى مسلم. )33کنید به روش 
کالس اول کم سن تر و ریزتر بود و در مجموع کمتر رشد کرده بود و اگـر یـک   

ـ  . سال دیگر نیز در کالس آمادگى مى مانـد بـه نفـع او بـود     دتان در شـاید فرزن
یادگیرى ناتوانى اى داشته باشد که با توجه شخصى یک متخصـص بـه او رفـع    

مراجعه کنیـد بـه   (. و شاید هم کارهاى دیگر را به خواندن ترجیح مى دهد. شود
  . )49روش 

  :اکنون به پیام هایى که شما مى خواهید به فرزندتان بدهید بیاندیشید
   .تو مى توانى

   .شى کمکت مى کنماگر به کمک نیاز داشته با
   .خواندن لذت بخش است

براى این که بتوانید این پیام ها را به فرزندتان منتقل کنیـد بایـد بتوانیـد آرام    
از کتاب ظنز مورد عالقه شـان بـراى   . به فرزندتان تکالیف اضافى ندهید. باشید

  . اگر نمره ى پایین گرفتند قشقرق به پا نکنید. آنها بخوانید
استفاده هاى عملى خواندن به آنها کمک کنید اهمیت خواندن را با نشان دادن 

و مهم تر از همه این که با رفتـار  . )1511مراجعه کنید به روش هاى (درك کنند 
  . خود نیز براى لذت بردن بخوانید: خود به آنها نشان دهید

در تحقیق نشان داد که مـردم بـه دو دلیـل مـى      ،استاد آموزش ،جان گاترى
  :خوانند
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   .براى کسب دانش. 1
   .براى لذت و آرام شدن. 2

  . اگر به فرزندانتان نشان بدهید که از خواندن لذت مى برید
آنها نیز مى توانند از الگوى شما تقلید کنند اما اگر به آنهـا نشـان بدهیـد کـه     

به کارهـاى درسـى    صرفاًیک تکلیف است که باید انجام شود، و  صرفاًخواندن 
ا باید براى جلب رضایت شما بخوانند، فرزندانتان را از تجربه مربوط مى شود، ی

اگر چنین کنیـد فرزنـدانتان در نهایـت    . ى لذت درونى خواندن محروم مى کنید
هنگام خواندن چنان تنش خواهند داشت که نتوانند با خواندن به آرامش دسـت  

 . یابند و هرگز به خواندن عشق نخواهند ورزید
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  .، نشر مرکز، کتاب مریم1377 ،مورچه و کبوتر، ترجمه ى مهران محبوبى. -1
  .1366چاپ دوازدهم  ،شازده کوچولو، ترجمه محمد قاضى -2
3-Chomsky Carol. 

  :در ایران مجموعه هاى زیر را مى توان تهیه کرد. -4
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  .)انتشارات قدیانى
  .انتشارات فاطمى ،ایزاك آسیموف ،مجموعه ى کتاب هاى نگاهى به تاریخ علم .ب
  .انتشارات افق ،مجموعه کتاب هاى سفرهاى علمى .ج
  ...و
، تولـد  )ص(در ایران ما مى توانیم به مناسبت هاى مختلف نظیـر مـیالد حضـرت رسـول     . -5

همـین   .کتاب هایى را تهیه و در اختیار کودکانمان قرار دهـیم ، ...، روز عاشورا و)ع(حضرت على 
مى .. .روز آزادى خرمشهر و ،انقالب مشروطه ،سالروز ملى شدن نفت ،بهمن 22کار را به مناسبت 

  )ن. (توان انجام داد
  .چایى ام داغه ،یا دایى ام چاقه. مثال سیخ کباب سیخى شش زار. -6

   



113 

 

  فهرست مطالب 

 
  2  ...................................................................................................ناشر سخن

  3  .........................................................................................................  مقدمه

  6  ............................................................  کنید تجربه هم با را مطالعه: 1 بخش

  6  ..................................................  خوانید مى شما که ببیند فرزندتان بگذارید. 1

  7  ..............................کنید تقسیم آورید، مى دست به مطالعه از که را اطالعاتى. 2

  10  ..............................................................................  بخوانید بلند صداى با. 3

  11  ........................................................................  بخوانید بلند صداى با چگونه

  12  ...................................................................  بخوانید خانوادگى را نامهروز. 4

  14  .............  )نسلى بین خواندن( بخوانند باهم مختلف هاى نسل که کنید تشویق. 5

  16  ..........  )نسلى بین خواندن( بخوانند هم با نسل یک هاى بچه که کنید تشویق. 6

  18  ..............................................................  بخوانید همدیگر با بلند صداى با. 7

  18  .................................................................  کنیم تقسیم را خواندن کار چگونه

  19  ............................................................  .)خوانید مى هم با دو هر( همدیگر با

  20  .............................  کنید صحبت خانواده در خود عالقه مورد مطالب درباره. 8

  22  .................................  کنید اجرا خانواده در را خود عالقه مورد هاى صحنه. 9

  23  ..........................................................  کنیم اجرا خانه در را ها صحنه چگونه

  24  ..........  کنید توصیه فرزندانتان به را خود ى عالقه مورد هاى کتاب خواندن. 10

  25  ..........................................  خرید: بیاورید عملى هاى دلیل خواندن براى. 11

  27  ........................................................  کنیم خواندن تمرینِ خرید هنگام چگونه

  28  ........................................  آشپزى: بیاورید عملى هاى دلیل خواندن براى. 12

  29  ..................................................  کنیم خواندن تمرینِ غذا پختن هنگام چگونه



114 

 

  29  ...................................  خانه تعمیر: بیاورید عملى هاى دلیل خواندن براى. 13

  30  ................................................  کنیم خواندن تمرین خانه تعمیر هنگام چگونه

  31  ..............................  دستى کارهاى: بیاورید عملى هاى دلیل خواندن براى. 14

  32  ...................................  کنیم خواندن تمرین دستى کارهاى انجام هنگام چگونه

  33  ......................................  شما شغل:بیاورید عملى هاى دلیل خواندن براى. 15

  36  ......................................  دهید قرار دسترس در را خواندنى مطالب: 2 بخش

  36  .....................................................  باشید داشته خواندنى مطالب خانه در. 16

  38  ...........................................  بدهیم آموزش را کتاب به گذاشتن احترام چگونه

  39  ......................................  ببرید کتاب خود همراه روید مى که جایى هر به. 17

  41  ................................  دهید قرار مجله و کتاب مریض، هاى بچه اختیار در. 18

  42  ...................................بدهید مجله یا کتاب فرزندانتان به پاداش عنوان به. 19

  43  .............................  شود مى مربوط خواندن به که کنید اختراع را کارهایى. 20

  45  ............................................................  شوید مشترك را کودکان مجالّت. 21

  46  .......................................  کنید پیدا اى مکاتبه دوست یک فرزندتان براى. 22

  48  ..................................................  داریم نگه فعال را اى مکاتبه دوستى چگونه

  49  ...................................  کنید خلق زبانى ى تجربه هاى داستان خانواده در. 23

  50  .................................................  آوریم پدید را زبانى ى تجربه داستان چگونه

  51  .................................................  کنید درست یادگارى دفتر خانواده براى. 24

  52  ...................................................................  ...توانند مى تر کوچک هاى بچه

  52  .....................................................................  ...توانند مى تر بزرگ هاى بچه

  53  ..............................................  موضوعى یادگارى دفترهاى براى پیشنهاد چند

  53  ..............  دهید قرار خانواده جمعى کارهاى روال در را کتابخانه به مراجعه. 25

  56  ................................................................  بروید کتاب هاى نمایشگاه به. 26

  57  ............................................  کنید آشنا سرى هاى کتاب با را خود فرزند. 27



115 

 

  58  .........  است شده ساخته نیز آن کارتون یا فیلم که کنید پیدا را هایى داستان. 28

  60  ..........................................................  )کارتون( کودکان کالسیک داستان چند

  60  ..............................................................  )فیلم( کودکان کالسیک داستان چند

 اسـت،  مـذهبى  هاى مناسبت و ملى هاى جشن آن موضوع که هایى کتاب از. 29
  60  ................................................................................................  استفادهکنید

  61  ..................................  کنید تنظیم آزاد ى مطالعه برنامه یک تابستان براى. 30

  63  ....................  کنید تنظیم را خود شخصى ى مطالعه برنامه تابستان براى چگونه

  64  ............................................  بخوانید کتاب ماشین با طوالنى سفرهاى در. 31

  66  .........................................................................  کنید گوش قصه نوار به. 32

  68  ........................................................  کنید اصالح را ها بچه رفتار: 3 بخش

  68  ....................  دارد آمادگى خواندن براى فرزندتان که کنید حاصل اطمینان. 33

  71  ...............................................  .کنید آماده خواندن براى را خود فرزند چگونه

  72  ..................................................................  کنید تشویق را فعال خواندن. 34

  74  .........................................  کنیم تشویق چگونه را هوشمندانه و جدى خواندن

  76  ..........  کنند رادنبال آن و شوند مند عالقه موضوعى به ها بچه بدهید اجازه. 35

 تصاویرتعریف روى از را قصه بدهید اجازه بخوانند توانند نمى که هایى بچه به. 36
  79  ...........................................................................................................  کنند

  80  .....................................................................  خواندن=  کردن حفظ=  تکرار

  81  .................................................  کنیم تعریف تصویر روى از را داستان چگونه

  81  ............  کنند تعریف دوباره را آن داستان شنیدن از پس بخواهید ها بچه از. 37

  84  ..........................................  کنیم تعریف را خود واقعى زندگى اتفاقات چگونه

  84  ..........................................  کنند ارزیابى را ها داستان بخواهید ها بچه از. 38

  85  ......................................................................  ندارد خواندن ارزش کتابى هر

  86  ..............:کند ارزیابى را ها کتاب تا کنند مى کمک شما فرزند به ها ال سؤ این



116 

 

  86  .....................................  کنید برقرار ارتباط ها بچه زندگى و داستانها بین. 39

  87  ...........................................  متن درك=  داستان محتواى+  زمینه پیش دانش

 وزنـدگى  هـا  داستان بین رابطه برقرارى براى فرزندتان به کمک براى هایى ال سؤ
  87  .........................................................................................................  واقعى

  88  ..........................................................................................................  طرح

  88  .........................................................................................  پردازى شخصیت

  88  ..........................  کنند سازى همانند ها شخصیت با کنید تشویق را ها بچه. 40

  90  ...............................................................  کنید برقرار رابطه ها کتاب بین. 41

  92  .................  شما از نه بگیرند کتاب از را خود پاسخ کنید تشویق را ها بچه. 42

  95  .............................................................  دهید تغییر را خوب رفتار: 4 بخش

  95  ......................................  بدهید نشان را لذت این و ببرید لذت ها واژه از. 43

  96  ...............................  دهید گسترش را خود هاى افق و فرزندتان هاى افق. 44

  97  ..................................................  کنید فراهم خواندن براى مناسبى محیط. 45

  99  ..  کنید استفاده عاقالنه آن از بلکه نگذارید، روشن دائم طور به را تلویزیون. 46

  102  ............................................................  کنید همکارى فرزندتان معلم با. 47

  104  ....................................................................  باشید داشته باالیى انتظار. 48

  106  ......................................  بشناسید رسمیت به را ها بچه بین هاى تفاوت. 49

  108  ..........................................................................................  باشید آرام. 50

  112  ...........................................................................................  : ها نوشت یپ

  113  ..........................................................................................  مطالب فهرست

 


