تأثیر داستانسرایی برای کودک
هادس تا تیاى داعتاى جالة ّ ؽیشیي کْدک سا تَ عْی خْد جلة هی کٌذ .داعتاًغشایی ُای هادس تشای کْدک تغیاس جالة ّ
گیشاعت ،طْسی کَ حاضش اعت اص تاصی خْد صشف ًظش کٌذ ّ تذاى گْػ فشا دُذ .تَ ٌُگاهی کَ هادس تشای کْدک لصَ هی گْیذ ،اّ
توام گْػ اعت ّ آى چٌاى تَ آى دلثغتَ ا عت کَ ُوَ چیض سا فشاهْػ هی کٌذ .
پظ هادس ضوي داعتاى گْیی ًکتَ ُا تَ کْدک هی آهْصد ّ پایَ ُای ایواًی ّ اخاللی هحکن سا دس اّ اعتْاس ّ هحکن هی کٌذ کَ دس
ایجاد صهیٌَ ُایی چْى اعتماهت ،عضت ًفظ ،ساعتگْیی ،صذالت ّ  ...دس صًذگی آیٌذٍ ّی تغیاس هؤثش اعت .
●اثر داستان
دس کتاب «ًمؼ هادس دس تشتیت » ًْؽتَ دکتش علی لائوی آهذٍ اعت  :لصَ جاى ّ سّاى آدهی سا تحت تأثیش لشاس دادٍ ،دس دل هی ًؾیٌذ
ّ اثشػ پایذاس هی ؽْد .ضوي ایٌکَ احغاعات ّ عْاطف کْدک سا تا هْلعیت ؽخصیتِای داعتاى ُواًٌذ هی عاصد .
علت تأثیش داعتاى اص آى تاتت اعت کَ دس کّدک حالت لِشهاى جْیی ّ ُواًٌذی اعت  .ؽخصیتِای ؽگفت اًگیض داعتاى ،اّ سا تَ
عْی خْد تشهی اًگیضاًٌذ ّ کْدک هی کْؽذ کَ خْد سا ُواًٌذ آًِا کٌذ ّ اص عْی دیگش ّجذاى آدهی دس داعتاًِا هؾاسکت هی کٌذ ّ
تا هشاحلی کَ دس لصَ ُاعت ،یک یک ُوشاٍ هی ؽْد ّ ًتیجَ آى کَ داعتاى تَ صْست یک ّالعیت هلوْط پزیشفتَ ؽذٍ ّ دس رُي
ساعخ هی ؽْد.
علت دیگش تأثیش داعتاى ایي اعت کَ غیش هغتمین خْاعتَ ُا ّ اهیال کْدک سا ًؾاى هی دُذ ّ طفل تا ؽٌیذى آى تا حذّدی الٌاع ّ
اسؽاد ؽذٍ ّ یا دلیلی تشای اداهَ یا تشک توایالتؼ پیذا هی کٌذ .
●فایذه داستان
دکتش علی صثاغیاى ،سّاًپضؽک هعتمذ اعت  :اص طشیك داعتاى هی تْاى تَ پشّسػ جاى ّ سّاى کْدک پشداخت ّ جٌثَ ُای هتٌالضی سا
کَ دس رُي اّ ّجْد داسد ،اص هیاى تشد .هفاُیوی چْى عذالت ،تفکش ،ایواى ،ادساک ،اخالق ،اعتماهت ،صیثاجْئی ،اًحطاط ،تشلی،
پیؾشفت ّ  ...اص ساٍ داعتاى اهکاى پزیش اعت .
اص طشیك داعتاًِا هی تْاى فضایل اخاللی سا دس فشد اعتْاس عاخت ،احغاعات سا سًگ داد ّ آدهی سا ًغثت تَ اهشی حغاط یا تی
تفاّت کشد .داعتاًِا ًماط ضعف ّ لذست آدهی سا تَ اًغاى ًؾاى هی دُذ ّ صهیٌَ سا تشا ی توشیي ،کغة تجاست ،جثشاى ضعفِا ّ
تمْیت جٌثَ ُای هْسد ًظش فشاُن هی عاصد .
●انتخاب نوع داستان
هشین ععیذیاى هؾاّس خاًْادٍ دس ایي خصْؿ هعتمذ اعت ً :ظش تَ اُویت ّ تأثیش فْق العادٍ داعتاى ،هادس تایذ اًْاعی سا تشا ی تیاى
کشدى ّ گفتي تَ کْدک اًتخاب کٌذ.

اها چَ داعتاًِایی سا اًتخاب کٌذ؟ ایي تغتگی تَ آى داسد کَ ها دس اص تیاى داعتاى چَ ُذفی داسد ،اها تَ طْس کلی ضشّسی اعت کَ
داعتاًِا تصاّیشی اص حك ّ تاطل تَ دعت دٌُذ ّ دس آى پیشّصیِا تیؾتش اص عْی حك تاؽذ ّ یا الالل سّح اهیذ سا دس کْدک صًذٍ ًگَ
داسد.
ُوچٌیي تایذ سّح اتتکاس سا دس کْدک تمْیت کٌذ ّ جٌثَ ُای خصواًَ ّ کیٌَ تّصاًَ سا دس اّ اص تیي تثشد ،دسط اخالق تذُذ ّ ساٍ ّ سّػ
اًغاًیت سا تَ کْدک تیاهْصد.
تشای اطفال خشدعال داعتاًِای غن اًگیض ًمل ًؾْد ،صیشا سّح آًِا سا افغشدٍ هی عاصد ّ تعذُا هوکي اعت حالت لغاّت سا دس آًاى
تمْیت ّ یا ایجاد کٌذ .دسضوي تِتش اعت داعتاى جٌثَ اسؽادی داؽتَ تاؽذ ،تا هْجة تحْل ّ حشکتی دس کْدک ؽْد  ّ.عشاًجام
ایٌکَ دس ُوَ حال اگش داعتاًِا هلوْط ّ جٌثَ ُایؼ الالل تشاعاط تصْیشُا لاتل هؾاُذٍ تاؽذ ،تیؾتش ّ تِتش دس سّح کْدک اثش
هی گزاسد.
●داستانهای مؤثر کذامنذ؟
دس کتاب کلیذُای تشتیت کْدکاى ًْؽتَ علی حاجیاى آهذ ٍ اعت :هعوْال ً آًگًَْ اص داعتاًِا هؤثشتش ّ دس رُي داسای اثش تیؾتش اعت کَ
کْتاٍ تش ،هتٌْع تشً ،تایجؼ لاتل لوظ تش ّ ًؾاى دٌُذٍ ُذفی سّؽي تش اعت .
ًوای .
د
چٌیي داعتاًِایی الصم ًیغت کَ دس ُوَ حال ّجْد داؽتَ تاؽذ ّ تشای هادس الصم اعت کَ حتی گاُی آى سا تغاصد ّ تاصگْ
ّلت داعتاى گْیی دس تأثیش آى دخالت داسد ّ تِتش اعت داعتاًِا تَ ٌُگام خْاب کْدکاى ّ تَ هْلعی کَ طفل دس سختخْاب ّ آهادٍ
خْاتیذى اعت ،گفتَ ؽْد ّ رکش آى ًْعی الالیی تشای طفل تاؽذ .

صُشا صحوتکؼ

