ادبیات کودک و نوجوان
و ارزیابی آن
فواید فردی و اجتماعی
کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان
دبیرخانه جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان
دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و کتابخوانی
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

فهرست
مقدمه

6

بخش اول :به چه کسی کودک و نوجوان میگویند؟
الف) رشد و پرورش زبانی
ب) رشد و پرورش شناختی
ج) رشد و پرورش شخصیت
د) رشد و پرورش اجتماعی و اخالقی

9
10
13
15
17

بخش دوم :ادبیات کودک و نوجوان چیست؟
ارتباط و معنا
عناصر سازنده ادبیات کودک و نوجوان
نگاه کودکانه
تجربه و خیال
مفهوم و شیء
ویژگیهای ادبیات کودک و نوجوان
انواع ادبیات کودک و نوجوان

21
22
22
23
23
24
24
25

بخش سوم :ارزیابی کتابهای کودک و نوجوان
اشکال ارزیابی
چه کسی کتاب کودک و نوجوان را ارزیابی کند؟
خواست و نیاز
شاخصها و ابزارها
شاخصهای ارزیابی
معرفی نهادهای ارزیابی کننده

31
31
31
32
32
34
35

6

مقدمه

ادبیات کودک و نوجوان و ارزیابی آن

«جام باشــگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان» برنامهای ملی و بسیار کمهزینه
برای ترویج کتابخوانی در ایران است که در نخستین سال بهصورت آزمایشی از 15
شهر نامزد پایتخت کتاب ایران شروع شد.
هدف اصلــی این طرح همهگیر کــردن کتابخوانی و جلب مشــارکت مردمی در
کتابخوانی اســت .در طراحی این فعالیت به تجربههای شکستخورده دستگاههای
مختلف دولتی و عمومی که گاهی هزینههای ســنگینی نیز داشــته ،توجه داشتیم و
سعی کردیم از معایب آنان دوری کنیم و محاسنش را حفظ کنیم.
جام باشــگاههای کتابخوانی چند مرحله دارد .بنابراین بود که در مرحله نخست مربیان
و معلمــان و مروجان کتابخوانی برای تشــکیل باشــگاههای کتابخوانی با حضور در
کارگاههایی آموزش ببینند .ســپس با کمــک آنها هر حداقل  12کودک یا نوجوان یک
باشــگاه کتابخوانی تشکیل دهند .این باشــگاهها در کتابخانهها ،مراکز کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،مدارس ،مســاجد ،مراکز بهزیســتی ،مجتمعهای مسکونی،
کانونهای فرهنگی و هنری ،سراهای محالت ،فرهنگسراها و دیگر مراکز تجمع کودکان
و نوجوانان در شهرها و روستاها زیر نظر یک هماهنگکننده بزرگسال میتوانست شکل
بگیرد.
قــرار این بود که باشــگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان در دبیرخانه جشــنواره
ثبتنام کنند ،اســامی آنها ثبتشده و امکان بهرهمندی از تخفیف کتاب را از طریق
کتابفروشــیهای شهرشان پیدا کنند ،براساس فهرســت کتابهای مناسب که -
براساس کتابهای برگزیده فهرستها و نهادهای مختلف تهیه شده بود -در اختیار
کتابفروشــیها قرار گرفتــه کتابها را انتخاب کنند و بخرند ،هر عضو دســتکم
یک کتاب به باشــگاه ارائه کند ،کتابخانههای کوچک را تأســیس و یا تقویت کنند،
کتابهای خریداریشده را باهم مبادله کنند و بخوانند ،درباره کتابهای خواندهشده
گفتوگــو و آنهــا را داوری کنند .و نهایتــ ًا کتاب برتر را از نگاه خود در باشــگاه،
انتخاب کنند و ســپس در نامههایی به نویسندگان کتابهای برتر نظر خود را درباره

مقدمه

7

کتابهای برتر مینویسند و کتابهایی را که پسندیدهاند در فیلمهای کوتاه موبایلی
به دیگران معرفی کنند .ســپس در مرحله شهرســتان کتابهای برگزیده باشگاهها
بــا حضور نمایندگان آنها داوری دوباره شــده و کتاب یا کتابهای برگزیده از نظر
کودکان و نوجوانان شــهر انتخاب شود .همچنین با داوری فیلمها و نامههای بچهها
توســط داوران تعیینشده از سوی ستاد اجرایی هر شــهر بهترین فیلمها معرفی و
بهترین نامهها به نویســندگان انتخاب و در مراسم پایانی شهرستان از آنان تقدیر به
عمل آید و جایزه بچههای شهر به نویسنده برگزیده اهدا شود.
باشــگاههای کتابخوانی با اینکه یکی از شــیوههای کتابخوانی گروهی است و
کموبیش در کشــور ما نیز تجربههایی وجود دارد ،اما تفاوت اصلی این برنامه در این
اســت که او ًال همزمان مشارکت نهادها و دســتگاههای دولتی و عمومی و مردمی
را دربرمــی گیرد از تمــام ظرفیتهای موجود بهره میگیــرد .دوم اینکه برنامهای
منعطف اســت که در هر منطقهای میتواند متناســب با شرایط آنجا تغییر یابد .سوم
اینکه با چرخه طبیعی نشر پیوند دارد و بچهها کتابهایشان را از کتابفروشی تهیه
میکنند .چهارم اینکه مجموعهای از فعالیتهای متنوع را در برمیگیرد که در محور
آن پرورش تفکر انتقادی و گفتوگو و مشــارکت قرار دارد .پنجم اینکه از ظرفیت
فنآوریهای جدید استفاده شده است.
از مرحله طراحی تا اجرای جام باشگاههای کتابخوانی بیش از یک سال زمان صرف
شــد .مشورتهای بسیاری صورت گرفت .از تجربههای کنشگران مردمی در ترویج
کتابخوانی اســتفاده کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اجرای چنین طرحی بدون
آموزش به ســرانجام درستی نخواهد رسید .بنابراین محوریت فعالیت ما آموزش شد،
اما چه نوع آموزشی؟
آیا ما دانش و تجربه حاضر و آمادهای داشتیم که به درد سراسر کشور بخورد و بهرغم
تفاوتهای منطقهای بهصورت نسخههای یکسان عمل کند؟ از طرف دیگر آیا از دل
تجربههای کوچک کنشگران ترویج کتابخوانی در سراسر کشور ،نمیتوان شیوههای
مناسب ترویج کتابخوانی استخراج کرد؟ به نظرم دلیل شکست بسیاری از تجربههای
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قبلی دولتی در همینجاست؛ بیتوجهی به تجربههای مردمی در مناطق مختلف.
بر این اساس دورهای آموزشی طراحی شد که در آن تجربههای مردمی ،تجربههای
موفق کشورهای دیگر و دستنامههای آموزشی همزمان موردتوجه بودند .تمام کسانی
که قرار بود این دوره را در شــهرهای مختلف تدریس کنند ،خود در دورهای مشــابه
شــرکت کردند .قرار بود آنان بهعنوان تسهیلگر در کارگاههای مختلف شرکت کنند
و با ارائه سرفصلهایی بهعنوان محور بحث ،تجربهها و دیدگاههای شرکتکنندگان
طرح و با ارائه تجربههای موفق ملی و جهانی جمعبندی شود .بنابراین ممکن است
دستاوردهای هر شهر با شهر دیگر متفاوت باشد.
اجرای این طرح بهصورت سراســری در همه شهرها و روستاهای ایران کار دشواری
اســت ،زیرا مقدمه این کار یعنی آموزش ،کاری زمانبر و پرهزینه اســت .بنابراین
تمهیدی اندیشــیده شــد که در مرحله بعدی بتوان با تهیه بســته آموزشی (شامل
دســتنامههای آموزشی ،کتاب و فیلم) به افرادی که خود میتوانند در نقش تسهیلگر
برای کارگاههای شهرهای مختلف حضور داشته باشند ،آموزشهای الزم ارائه گردد.
آنچه میخوانید یکی از اجزای بســته آموزشــی مذکور است .در تهیه این بستههای
آموزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی عالوه بر معاونت امور فرهنگی ،دستگاهها و
نهادهای مختلفی نقش داشتند که برخی از آنها عبارتاند از :خانه کتاب ایران ،کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،ســازمان بهزیســتی کشور و همچنین نهادهای
غیردولتی مانند کانون توسعه فرهنگی ،انجمن حامی ،گروه داوری الکپشت پرنده،
خانه کتابدار کودک و نوجوان و همکارانم در دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی.
در شهرستانهای برگزارکننده دوره اول نیز عالوه بر گروههای غیردولتی ،دستگاههای
مختلفی مانند شــهرداریها ،ادارات آموزش و پرورش ،ادارات کتابخانههای عمومی
و ...همراهی و همکاریهای مؤثری داشتند.
از همراهی و همکاری همه این گروهها و دستگاهها سپاسگزاریم و امیدواریم که این
فعالیت در کتابخوانی ایرانیان تأثیرگذار باشد.
علیاصغر سیدآبادی
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی

بخش اول

به چه کسی کودک
و نوجوان میگویند؟

تا کنون درباره کودک و نوجوان از زاویههای مختلفی بحث شده است .اولین و
سادهترین تعریف ،تعریف حقوقی و بیشتر یک تعریف سنی است .آنچه در قوانین
و در کنوانســیون حقــوق کــودک آمده اســت ،بــه تمامی افراد زیر  18ســال ،کودک و
نوجــوان گفته میشــود .مــا وقتی میخواهیــم از ادبیات کــودک و نوجوان صحبت
کنیم ،یا کمی درباره مسائل فرهنگی این رده سنی بحث کنیم ،مسئله فرق دارد و
زوایــای مختلفی پیدا میکند .کودک را از منظرهای مختلفی تعریف میکنند .یکی
از آنها منظر بیولوژیک اســت .در این تعریف مبنا ،مختصات بدنی کودک اســت.
و ویژگیهای جســمی کودک مثل قد و وزن و اندام کودک و تواناییهایی جســمی
و ناتواناییهایــش مــد نظــر اســت .یــک تعریــف دیگــر از منظر روانشناســی اســت،
بهخصوص روانشناســی رشــد .در این نوع تعریف ،ویژگیهای فردی کودک در هر
مرحلهای از رشد تعریف و خصوصیات آن مرحله عنوان میشود.
در کنــار ایــن تعاریف ،بحثــی همواره مطرح بوده اســت ،تحت عنــوان «کودکی
همچــون یــک نگاه» .در این تعریف کودکــی را بهعنوان نوعی نگاه ،به دنیا در نظر
میگیرند .در تعریف دیگری که میتوانیم آن را تعریف اجتماعی بنامیم.
بیــن کــودک و کودکی تفــاوت وجود دارد .کودکــی در حقیقت تلقــی ما از کودک
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ً
است .این تلقی در هر دوره و در هر جامعهای فرق میکند .مثال در دورهای ،کودکی
کوتــاه بــود .در آن دوره کــودک از شــش ســالگی وارد دنیای کار میشــد .همان طور
کــه میدانیــم «کار» و «ازدواج» بهعنــوان دو مقولــه اســت کــه کودکــی و نوجوانی را
از جوانــی و بزرگســالی جــدا میکند .وقتی ســن ورود بــه دنیای کار و همچنین ســن
ازدواج پاییــن بــود ،دوره کودکــی کوتــاه بود .انتظــار از کودکی هم بــاز از دورهای به
دوره دیگر و از جامعهای به جامعه دیگر فرق دارد .یعنی در دورهای انتظار میرفت
که کودک از شــش ســالگی کار کند و کمک خرج خانواده باشــد .در حالی که االن در
تهران یا سایر شهرهای بزرگ شرایط بسیار فرق کرده است.
بــرای بحــث درباره کتاب و ادبیات کــودک و نوجوان تنها به یک تعریف از کودک
نمیتــوان اکتفــا کــردّ ،امــا برخــی کارشناســان تــاش کردهانــد صورتبنــدی مناســبی
ارائــه دهنــد که بتوان براســاس آن تمامزدایــی بحث درباره کتــاب و ادبیات کودک را
موردتوجه قرار داد .در جلد اول کتاب «شــناخت ادبیات کودکان :گونهها و کاربردها»
(از روزن چشــم کودک) نوشــته دونانورتون صورتبندی مناســبی ارائه شده است که
خالصــه آن تقدیــم خواهد شــد .با ایــن حال باید توجــه کنیم که کــودک موجودی در
حال رشــد اســت .تمامی کودکان با کمی تقدم و تأخر از تمامی دورههای رشــدی عبور
میکنند .زمینههای رشــد و پرورش کودک ابعاد مختلفی را دربرمیگیرد .این ابعاد به
نقل از کتاب مذکور ،شامل رشد زبانی ،شناختی ،شخصیتی و اجتماعی اوست .توجه
بــه ویژگیهــای کودک در هر کدام از این ابعاد و مراحل رشــد ،باعث حصول شــناختی
میشود که برای ادبیات مختص این گروه سنی ،چنین شناخت الزم و ضروری است.

الف) رشد و پرورش زبانی

کــودک در یکــی دو ســال آغــاز زندگ ـیاش در رشــد و مهــارت زبانــی ،پیشــرفت
ً
چشــمگیری دارد .کودکان معموال حدود یک ســالگی نخستین کلمات را میگویند.
و رفته رفته دایره واژگانشان اضافه میشود و بعد از گفتن کلمات تلگرافی به گفتن
جمله روی میآورند.

به چه کسی کودک و نوجوان میگویند؟
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کودکان پیش از دبستان
در دوره دو تا ســه ســالگی رشــد پرشــتاب زبانی رخ میدهد ،و کودک به تمام
فعالیتهایی که به رشد زبانی میانجامد ،عالقه نشان میدهد.
در این دوره کودکان به کمک تصاویر ،کنشها و نام گذاری آنها را میآموزند.
همچنین کودکان با اندامهای کوچک و بزرگ بدن آشنا میشوند.
و بــه تمامــی بازیهــا و فعالیتهایــی کــه باعــث آشــنایی و بازگویــی اندامهای
مختلف بدن توسط کودک شود عالقه نشان میدهند.
در ســن ســه تــا چهــار ســالگی همزمــان بــا افزایــش دایــره واژگانــی ،کــودکان از
ضربآهنگ زبان لذت میبرند .و به گوش سپردن به ضربآهنگ شعر و چیستان
و تکرار آنها عالقه نشان میدهند.
ّ
در این ســنین کودکان یاد میگیرند که از زمان گذشــته اســتفاده کنند ،اما هنوز
بهطور دقیق و کامل نمیتوانند نشانههای زمانی حال و گذشته به کار نبرند.
همچنین در این دوره کودکان از زبان برای کمک به شــناخت جهان ،اســتفاده
میکننــد و بــه شــناخت و بحــث دربــاره محیــط و آدمهــا و حیوانــات عالقــه نشــان
میدهند.
کــودکان در ایــن دوره بــا بــه کارگیری حروف اضافــه ،صفات ،قیدهــا و ضمیرها
بــا جمــات کاملتــر و پیچیدهتــری آشــنا میشــوند و از کاربــرد آنهــا و انجــام تمام
فعالیتهایــی کــه منجــر بــه گســترش واژگان توصیفــی و کاربــرد آنهــا شــود ،لذت
میبرند.
در سنین چهار تا پنج سالگی همزمان که باز هم دایره لغاتشان افزایش مییابد
زبانشــان انتزاعیتر میشــود و کودکان با کمک دســتور زبان ،جملهها را درســت ادا
میکنند.
عالقــه بــه قصهگویی و بازگویی قصههای بلند و پر شــاخ و برگ توســط کودکان
در این دوره دیده میشود.
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در همین دوره کودکان از پرســیدن لذت میبرند ،بهخصوص ســواالتی با ادات
پرسشی «چرا» و «چگونه».
در ســنین پنج تا شــش سالگی همزمان با افزایش دایره لغاتشان بیشتر کودکان
میتواننــد از جمــات طوالنــی اســتفاده کننــد و ضمیرهــای درســت و فعلهــا را در
زمانهای گذشته و حال به کار گیرند.
در این دوره کودکان از شــرکت در بازیهای نمایشــی و گفتوگو درباره کارهای
روزانه مانند آنچه در خانه اتفاق افتاده ،لذت میبرند.
کتابهای مناسب :کتابهای تصویری که بتوان آنها را شرح داد.

کودکان دبستانی
در ســنین شــش تا هفت ســالگی که نخســتین ســالهای دبســتان اســت ،رشد
زبانــی همچنــان ادامــه دارد .کــودکان واژههای جدید بســیاری بــه گنجینه واژگان
خود میافزایند.
و کمکــم توانایــی خوانــدن کتاب را کســب کــرده و به خواندن کتــاب بهصورت
روزانه عالقه نشان میدهند.
در سالهای حیاتی دبستان که از هشت تا ده سالگی ادامه دارد ،کودکان رفته
رفته مفاهیم را تعمیم میدهند.
و توانایی کتاب خواندن آنها افزایش یافته و قادرند به تنهایی کتاب بخوانند.
ً
در اســتفاده از حــروف ربــط نیز مهارت پیــدا کنند و مثال حرف ربــط «در این میان» و
«مگر اینکه» را استفاده میکنند.
در ســال های پایانی دبســتان که از  10تا  12ســالگی را شــامل میشــود ،کودکان
ضمن اینکه حمایت کامل در کتاب خواندن پیدا کردهاند.
از جمــات مرکــب یــا شــبه جملههای وابســته که با «بــا وجود ایــن» و «بهرغم»
شروع میشوند ،استفاده میکنند .همچنین از فعلهای کمکی «احتمال داشتن»،
«توانستن» و «بهتر بودن» نیز فراوان استفاده میکنند.

به چه کسی کودک و نوجوان میگویند؟
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ب) رشد و پرورش شناختی

رشد و پرورش شناختی شامل تغییراتی است که رفته رفته در کسب مهارتهای
ذهنی و انواع تواناییها در کودکان اتفاق میافتد .جورج ماکسیم معتقد است این
نــوع رشــد و پرورش بر پایه دو محور اساســی اســتوار اســت :منطق ریاضــی و آ گاهی
عینی .منظور از آ گاهی عینی ،مشاهده اشیا و ویژگیهای آن است و منطق ریاضی
به طبقهبندی اشیا براساس نقاط مشترکشان است .الزم به ذکر است که ادبیات
بــا ایجــاد فضایــی برای تبــادل افکار و نیــز تقویت فراینــد فکری ،در رشــد و پرورش
شناختی بسیار مؤثر است.

کودکان پیش از دبستان
در ســن دو تا ســه ســالگی ،کودکان با ادراک کودکانه خود ،اشیای شبیه به هم
را کنــار یکدیگــر قــرار میدهند و شــیوههای طبقهبندی را میآموزند و به شــناخت و
طبقهبندی اشیا از نظر جنس ،اندازه ،رنگ و ...عالقه نشان میدهند.
همچنیــن در ایــن دوره بــه یــادآوری دانســتهها بــرای فعالســازی حافظــه
کوتاهمدت عالقهمند میشوند.
در ســن ســه تا چهار سالگی ،کودکان چگونگی روابط میان اشیا را درک میکنند
و اینکــه چگونــه اجــزا بــرای ســاختن کل کنــار هم قــرار میگیرنــد و چگونه اشــیا در
پیوند با یکدیگر در فضا منظم میشــوند .کمکم روابط و طبقهبندی اشــیا را بر پایه
نشانههای ادرا کی ویژه مانند رنگ ،اندازه ،شکل و موارد استفاده میفهمند.
همچنین آرامآرام چگونگی پیوند با اشیا را بر پایه شماره و مقدار درک میکنند.
در این سن کودکان آرامآرام دو چیز را باهم مقایسه میکنند .کوچکتر و بزرگتر
را تشخیص میدهند.
در ســن چهــار تــا پنج ســالگی کودکان ســه چیــز را که از آنها خواســته شــده،
انجام میدهند و به یاد میسپارند و نیز میتوانند قصه کوتاهی را در صورتی که به
ترتیبی قابل فهم به آنها ارائه شده باشد ،بازگو کنند.
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کودکان در تقسیمبندی اشیا بر پایه ویژگی مهم آنها ،توانایی نشان میدهند،
ولی قواعد آنها مبتنی بر نوع نگاهشان به اشیاست.
در این سن کودکان وانمود میکنند که زمان و وقت را میشناسند ،اما واقعیت
ً
این است که مفهوم آن را درک نمیکنند .همه چیز «حاال» روی میدهد یا «قبال»
درســن پنج تا شــش ســالگی کــودکان یک نــوع طبقهبندی را همچــون رنگ یا
شکل بدون از یاد بردن ویژگی ،تا به آخر ماهرانه پی میگیرند.
آنها میتوانند تا ده بشمارند و دهشی را از هم تمیز بدهند .همچنین رنگهای
اصلی را تشخیص میدهند.
در این دوره کودکان مفهوم «مقدار زیادی» از یک چیز و «مقدار کمی» از همان
چیز را به کار میبرند و تفاوت بین آنها را تشخیص میدهند.
در این سن برای کودکان آزمون و خطا پیش از اینکه بتوانند اشیا را از کوچک
به بزرگ منظم کنند ،الزامی است.
کودکان این سن با اینکه حال و قبل را میشناسند ولی همچنان درک مبهمی
از زمان دارند.

کودکان دبستانی
در دوره شش تا هشت سالگی کودکان خواندن میآموزند .آنها از خواندن
کتابهای آسان و نمایش مهارتهایی که تازه بهدست آوردهاند لذت میبرند.
آنها همچنین نوشتن میآموزند و از قصهسازیهای خود لذت میبرند.
آنها در مقایسه با پنج سالگی از قصههای بلندتر لذت میبرند زیرا میزان دقت
آنان کمکم افزایش پیدا میکند.
با این حال کودکان زیر هفت سال ،همچنان بر مبنای ادراک بیواسطه پیش
میروند و در رویارویی با موقعیتهای مختلف میآموزند.
در ایــن دوره ســنی ،کودکان گاهی به دورهای میرســند که پیــاژه به آن «دوره
عملیاتی مخصوص» میگوید .آنها به اصول تازهای دست مییابند که گروهبندی
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نامیده میشــود .از این رو نیاز به دیدن تمامی اشــیا برای گروهبندی ندارند؛ چراکه
میتوانند پیوند بین آنها را در هر گروه درک کنند.
در کودکان هشت تا  10ساله مهارتهای خواندن به سرعت تقویت میشود؛
گرچه این توانایی در آنها تفاوت دارد.
ّ
در ایــن دوره ،بــا اینکه توانایی خواندن پیدا کردهاند ،اما میزان عالقه کودکان
به ادبیات همچنان از میزان مهارتشان در خواندن بیشتر است.
در ســن  10تا  12ســالگی کودکان به آرامی ترتیب زمانی و رویدادهای گذشــته
را درک میکننــد و کمکــم نســبت بــه مســائل انتزاعــی از اصــول منطقی اســتدالل و
عملیات به قاعده استفاده میکنند.

ج) رشد و پرورش شخصیت

طی مراحل رشد و پرورش شخصیت ،کودک آرامآرام میآموزد که در مواجهه با
افراد و رویدادها و پیرامون خود چه واکنشی از خود نشان بدهد .در این بعد از رشد،
کودک همدلی نسبت به دیگران و اعتماد به نفس را میآموزد.

کودکان پیش دبستانی
در ســن دو تا ســه ســالگی کــودکان آرامآرام میاندیشــند که هویتی جــدا از دیگر
اعضای خانواده دارند .همچنین احساس نیاز به امنیت در آنان بیدار میشود.
در ســه تا چهار ســالگی کودکان به اعتماد به نفس نســبی دست مییابند .آنها
خود را بهعنوان «من» میشناسند و احساساتی نسبت به خود پیدا میکنند.
آنان به محیطی امن و پر مهر نیاز دارند.
در این ســن کودکان خود را از شــرایط ناراحت کننده ،دور میکنند .آنها اشتباه
را یا انکار میکنند یا به گردن دیگری میاندازند.
در ســن چهــار تا پنج ســالگی کودکان همچنــان خود محور هســتند .خود را اول
شخص خطاب میکنند و مرکز جهان میدانند.
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آنــان در کنترل عواطف خود با شــیوههای مطلوب ،توانایی پیدا میکنند .آنان
به محیطی امن و پر مهر نیاز دارند.
در ســنین پنج تا شــش سالگی کودکان بهطور معمول زودجوش و خوشمشرب
و مهربان هستند.
و در زندگــی عاطفی ســازگاری پیدا کردهانــد .در آنها اعتماد به نفس ،و اعتماد
به دیگران در شرف تکوین است.
بــا اینکــه گرچــه اعتماد به نفس در کودکان رو به رشــد اســت ،آنها به گرمی و
امنیت در پیوند با بزرگساالن سخت نیاز دارند.

کودکان دبستان
در ســنین شــش تا هشــت ســالگی ،کــودکان همچــون گذشــته از ثبــات عاطفی
برخوردار نیستند .در نوعی فشار روحی به سر میبرند و ممکن است با آموزگار یا پدر
و مادر برخورد پیدا کنند.
آنان در پی اســتقاللیافتن ،از بزرگســاالن فاصله میگیرند اما همچنان خواستار
مهرورزی و امنیت در زندگی از سوی بزرگساالن هستند.
در دوره هشــت تــا  10ســالگی کــودکان به مشــارکت ،همیــاری و تعــاون اهمیت
میدهند یا اما این حالت در سالهای بعد فرو مینشیند.
در ایــن دوره ســنی کــودکان از خطرهای دور و بر و احتمالی کمتر میترســند ،اما
ممکن است از خطرها و موقعیتهای دور از واقعیت و نامحتمل مانند روح ،شیر یا
جادوگر بشدت بترسند.
در ســالهای  10تــا  12ســالگی بســیاری از کــودکان خــود را به گون ـهای درونی و
ناخودآ گاه ،کنترل میکنند و در موقعیتها و شکستها خود را مسئول میدانند.
در این سن کودکان برای استقالل خود بهعنوان نشانهای از شخصیت ،ارزش
قائل هستند.
با این حال تغییراتی ســریع در روند رشــد جســمی ممکن است در برخی کودکان
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کمرویی و انتقاد از خود ایجاد و برخی دیگر را نسبت به ظاهر خود نگران کند.

د) رشد و پرورش اجتماعی و اخالقی

کودک ضمن ســپریکردن مراحل رشــد اجتماعی اخالقی ،راه و رســم گروههای
اجتماعــی مربــوط بــه خود را میآمــوزد و میتواند رفتار درســت و قابــل قبولی در آن
گروه داشته باشد .کودکان در این بعد از رشد خود ،یاد میگیرند که چگونه خشم و
رفتارهای پرخاشگرانه خود را کنترل کنند.

کودکان پیش دبستانی
کودکان در سن دو تا سه سالگی ساماندادن و باز نمایاندن دنیای کودکانه خود
را یاد میگیرند .آنها از راه مشاهده ،شیوه حرکت و رفتار دیگران را تقلید میکنند.
آنان اشیا را بهصورت چیزهای باورپذیر میبینند.
در ســن ســه تــا چهــار ســالگی کــودکان آرامآرام بــه این تشــخیص میرســند که
دیگران هم مانند آنها دارای احساسهایی هستند.
آنــان از بازیکــردن بــا یکدیگــر لــذت میبرند و نســبت به هم دلبســتگی عمیق
احساس میکنند.
کــودکان در ایــن ســن آرامآرام از مشــارکت در فعالیتهــای گروهــی و بازیهای
دســته جمعــی لــذت میبرنــد و آرامآرام بــا مشــاهده حالــت چهرهها ،احســاسهای
دیگران را تشخیص میدهند.
کودکان در ســن چهار تا پنج ســالگی آرامآرام هنگام خشــم از پرخاشــگری پرهیز
میکنند و راه سازش و توافق را جستجو میکنند .اما در هر حال بیشتر رئیس مآب،
گستاخ و مستعد آوردن عذر و بهانهاند.
کودکان در این سن کمکم نتایج خوب و بد را درک میکنند و ممکن است برای
ارزیابی وا کنشها ،خود را درگیر رفتارهای غیر قابل قبول کنند.
کودکان به ندرت تنها بازی میکنند اما آرامآرام در انجام کارها مستقل میشوند.
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کــودکان آ گاهــی خود را نســبت بــه نقشهــای مختلفی کــه مــردم عهدهدارند،
همچون پرستار ،افسر پلیس ،خواربارفروش ،مرد ،زن و ...افزایش میدهند.
آنــان در این ســن ترسهایی غیرمنطقی همچون تــرس از تاریکی ،رعد و برق و
جانوران بروز میدهند.
کودکان در سن پنج تا شش سالگی کمک کردن به پدر و مادر را در خانه دوست
میدارند .آنها رفتارهای مستقل بروز میدهند.
آنان از خواهر برادر کوچک و بچههای دیگر مراقبت میکنند.
آنان نسبت به موفقیتهای خود احساس غرور میکنند .آنها به مدرسهرفتن
و آنچه دارند ،میبالند.
با این حال همچنان اضطراب و ترس غیرمنطقی بروز میدهند.
در این ســن کودکان از بازی کردن در بیرون خانه ،و با اســباب بازیهای مورد
عالقه خود ،همچون سه چرخه سواری لذت میبرند.
آنان در این سن از گشت و گذار در محلههای جدید و جاهای آشنا لذت میبرند.
در ایــن دوره کــودکان از لباس مبدل پوشــیدن ،نقشگذاری و بازی خالق لذت
میبرند.
کودکان در شــش تا هشــت ســالگی ممکن اســت وقتی زیر فشــار قرار میگیرند از
پدر و مادر ســرپیچی کنند .آنها در ســازش با خواهر و برادر کوچکتر دچار مشــکل
هستند.
آنان میخواهند با دیگر بچهها بازی کنند ،اما بیشتر اصرار بر این دارند که نفر
اول باشند.
آنان در این سنین نسبت به همدلی و تحسین آموزگار واکنش نشان میدهند.
آنهــا در وفق دادن خود با خواســتههای آموزگار و جلــب رضایت او تالش میکنند.
و از آرام نشســتن و گوش ســپردن به قصههایی که برای آنها در مدرسه ،خانه و یا
کتابخانه ،خوانده میشود ،لذت میبرند.
در ایــن ســن کودکان نســبت به درســت بودن و غلــط بــودن ،آرای صریح و غیر
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قابل تغییر دارند.
کودکان همچنین نسبت به تفاوتهای میان دختر و پسر کنجکاوند.
در ســن هشــت تا  10ســالگی کودکان مفاهیم «درســت بودن» و «غلط بودن» را
مورد تجدید نظر قرار میدهند و کمکم از قطعیت بیرون میآیند.
در این سن آنها از گروههای همسن و سال خود تأثیر میپذیرند.
تفکــر کــودکان در ایــن دوره بــه جامعهپذیــری روی م ـیآورد .آنهــا میتواننــد
نقطهنظرهــای دیگــران را درک کننــد .آنها به این احســاس میرســند که دلیلها
و راهحلهایی که برای مسائل ارائه میدهند ،باید مورد قبول دیگران ،قرار گیرد.
کودکان  10تا  12ساله نگرش نژادی پیدا میکنند.
در این ســن کودکان به جای کاوش و جســتجو گری مایلند کارها را به گونهای
شایســته بــه انجام برســانند .ا گــر نتوانند به معیارهای شــخصی خود دســت یابند،
احساس حقارت و بیلیاقتی در آنها ایجاد میشود.
در آنــان حــس عدالتخواهی بیدار میشــود؛ به گونهای که در برابر کاســتیها،
اعتراض میکنند.
گروههای همســان بر کودکان  10تا  12ســاله تأثیر عمیق میگذارند .ســازگاری با
پــدر و مادر در این ســن کاهش مییابد ،در این دوره کــودکان با آرزوها و آرمانهای
همجنسهــای خــود پیوندی ژرف پیدا میکنند .دخترها ممکن اســت در کارهایی
کــه پســرانه خوانــده میشــود ،ناموفق و پســرها نیز در وظایفــی که دخترانــه به نظر
میرسد ناموفق باشند.
با این حال پسرها و دخترها ،هویت جنس مخالف را میپذیرند .دخترها بیش
از پسرها ،آرامآرام احساس میکنند که ازدواج امری مطلوب است.

بخش دوم

ادبیات کودک و
نوجوان چیست؟

ســادهترین تعریف از ادبیات کودک ،ادبیاتی اســت که بــرای مخاطب کودک و
نوجوان ارائه میشود.
اصطالح «ادبیات کودک» از دو بخش تشکیل شده است« :ادبیات» و «کودک».
یعنــی در اصطــاح ادبیــات کــودک ،مخاطــب هــم کــه کودک اســت ،حائــز اهمیت
میشــود .هــم چنان که دربــاره کــودک و ویژگیهایش دیدگاههــای مختلفی وجود
دارد ،در تعریــف ادبیات کودک نیــز از زوایای مختلفی میتوان بحث کرد .گونهای
ً
یگــردد؛ مثال گفتــه میشــود ادبیاتی
از تعریفهــا بــه مخاطــب ایــن نــوع ادبــی بــر م 
اســت که برای کودک و نوجوان نگاشــته شــده اســت .گونهای از تعاریف براســاس
ویژگیهاســت .یعنی ادبیات کودک ،ادبیاتی است که ویژگیهایی مشخص در آن
دیده میشــود ،مثل زبان مناســب کودکانه و مســائلی که با این گروه ســنی تطبیق
داشته باشد.
البته همواره باید این نکته را در نظر داشته باشیم که وقتی صحبت از «ادبیات
کــودک و نوجوان» اســت ،درواقع صحبت از تمام نوشــتههایی اســت که مربوط به
کودکان اســت ،ولی وقتی از «ادبیات» صحبت میشــود یا منظور شــعر و داســتان و
متــون ادبی اســت .پــس در اصطالح «ادبیات کودک و نوجــوان» منظور فقط متون
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و نوشــتههای ادبــی نیســت؛ تمامی متنهایی اســت که برای کــودکان و نوجوانان
ارائه میشود.

ارتباط و معنا

همــواره مــا ادبیات کــودک را ادبیاتی تعریف کردهایم که کــودک آن را بفهمد؛ و
یا شــعر کودک را شــعری دانســتهایم که کودک مفهوم آن شــعر را بفهمد ،ولی گاهی
پیش میآید که کودک معنای شعری را نفهمد ،ولی با آن ارتباط برقرار کند و از آن
ً
لــذت ببــرد .این اتفاق در بزرگســاالن هم میافتــد .مثال ما اغلب از شــعر حافظ لذت
ً
میبریــم ،ولــی لزوما معنــای آن را کامل در نمییابیم در ایــن آثار مهم حس و حالی
ً
است که به مخاطب دست میدهد و این حس الزاما بر مبنای فهم معنا نیست.
ً
بنابرایــن در ادبیــات کــودک ،لزومــا ،فهم معنا بــه تنهایی اهمیت نــدارد ،آنچه
مهم است ،ارتباط است .کودک یا نوجوان میتوانند با اثر ارتباط الزم را برقرار کرده
و ازآن لذت ببرند.

عناصر سازنده ادبیات کودک و نوجوان

همــواره ایــن بحــث بوده اســت کــه آیا ادبیــات کودک ،جــز و ادبیات محســوب
میشــود یــا نه .برخــی معتقدند هر نــوع ادبیات کــودک ،چون جنبه آموزشــی دارد،
ادبیــات نیســت و از ادبیــات نــاب فاصله میگیرد .امــا برخی دیگر بر ایــن باورند که
اگــر کــودک و نوجــوان را بهعنــوان یــک گــروه ســنی ویــژه تلقــی کنیــد ،و بهعنــوان
آمــوزش گیرنــده یا الگو پذیر نگاه کنید ،ادبیات کودک و نوجوان آموزشــی میشــود
و از تعریــف نــاب خــود فاصله میگیرد ،اما اگر کــودک و نوجوان را هم بهعنوان یک
مخاطب در نظر بگیریم که باورها و برداشتهای مستقل خود را از جهان و هستی
دارد ،آن موقــع ادبیــات کــودک هــم در جایــگاه ادبیات مینشــیند و چه بســا خیلی
وقتها مخاطب ادبیات کودک ،فقط کودکان نبودهاند و بزرگســاالن هم بهعنوان
مخاطبان این نوع ادبیات محسوب شدهاند .کسانی بودهاند و هستند که این باور
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را دارنــد کــه ادبیات کودک خوب ،ادبیاتی اســت که عالوه بــر مخاطبان ویژه خود،
برای بزرگساالن هم جذابیتهایی داشته باشد.
با تمام این تفاوت نظرها ،باید دید که چه عنصری ادبیات کودک و نوجوان را
از ســایر متــون یا ادبیــات جدا میکند و به عبارتی آن را متمایز میســازد .درباره این
هسته و عنصر اساسی که ادبیات کودک را از سایر ادبیات متمایز میکند ،نظرهای
گوناگونــی ارائــه شــده اســت .برخی زبــان آن را عامل اصلــی این تمایز دانســتهاند و
برخــی دیگــر موضوع آن را اما آنچه که بیــش از همه این مقولهها در ادبیات کودک
خود را نمایان میکند« ،نگاه کودکانه» است.

نگاه کودکانه

بــرای درک درســت از «نــگاه کودکانــه» میتوانیــم این مثــال را در ذهن داشــته
باشیم که در یک راهپیمایی که یک بزرگسال و یک کودک در آن شرکت میکنند،
هر کدام از منظر خود چه چیزهایی در آنجا میبینند؟ این نکته بســیار مهم اســت.
کودک یا نوجوان در این راهپیمایی ممکن است فقط لباس و کفش مردم پیرامون
خــود را ببینــد در حالــی که بزرگســال شــرکت کننــده ،بخاطر قــد و نوع نگرشــش به
مسائل ،چیزهای دیگری را هم میبیند.
این مثال ،روشــنگر این موضوع اســت که کودک با چشم خود و از دریچه نگاه
خود ،چه چیزهایی را میتواند ببیند و چه چیزهایی از دید او پنهان میماند ،اما آیا
این به منزله محدودیت برای کودکان است؟

تجربه و خیال

از ایــن نکتــه هم نباید غافل شــد ،که وقتی کودک به دنیــا میآید تجربه اندکی
دارد .در حقیقــت اگــر بخواهیــم عقبتــر برویــم ،کــودک از زمانــی کــه درون شــکم
ً
مادرش اســت ،تجربیاتی دارد که بســیار بسیار اندک است .مثال تجربه صدا را دارد.
صداهــا را شــنیده اســت .بقیه دنیای خــود را با خیال خود پر میکنــد .بعد از به دنیا
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آمدنش رفته رفته هر چه که بر تجربیات محدودش اضافه شود ،سهم خیال برای
یشــود .بنابرایــن بعد از
ســاختن آنچــه نمیدانــد و از آن بیخبــر اســت ،محدودتر م 
«نگاه کودکانه» ،سهم «خیال» و «تجربه» در دنیای کودکان اهمیت فراوانی دارد.
او محدودیتهای خود را با خیال جبران میکند.

مفهوم و شیء

تفــاوت دیگــری کــه بین بزرگســال و کودک وجود دارد ،مفهوم و اشــیا هســتند.
ً
بزرگساالن معموال به مدد مفاهیم باهم گفتوگو میکنندّ ،اما در زبان کودکان اشیا
ً
و مصداقهــا اهمیــت بیشــتری دارد .مثــا اگر از یک کودک بپرســید قرمز چیســت؟
او بــا ذکــر یــک مصداق قرمــز را توضیــح میدهد ،اما بزرگســال بــا تعریف قرمــز آن را
برایمان توضیح میدهد .وقتی از یک کودک بپرسید ،قرمز چیست؟ او ممکن است
پاسخ دهد ،قرمز گیالس است! در حقیقت کودک با زبان اشیا ،مفهوم رنگ قرمز را
تشــخیص میدهد و بیان میکند .بنابرایــن کودک با زبان عینی صحبت میکند و
مانند بزرگساالن مفهومسازی نمیکند.
با این حال ا گر نگاه کودکانه حفظ شود ،خود به خود بقیه عناصر تشکیلدهنده
این نوع ادبیات و ویژگیهای آن اتفاق میافتد.
نویســندهها بــرای رســیدن بــه ایــن نــگاه کودکانــه ،از دســتاویزهای مختلفــی
اســتفاده میکننــد .برخــی از آنهــا راوی را کــودک قــرار میدهند و همیــن امر باعث
آفرینش نگاه کودکانه میشود یا از جانبخشی به اشیا استفاده میکنند و یا از زبان
حیوانات بهره میگیرند.

ویژگیهای ادبیات کودک و نوجوان

ادبیــات کــودک و نوجوان ،بســته به عناصــر ســازنده آن ،و مخاطب خاصی که
دارد ،از ویژگیهایی نیز برخوردار است که آن را متمایز میکند:
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 .1زبان مناسب و کودکانه

ً
منظور از زبان مناســب ،الزاما زبان ســاده نیســت؛ بلکه منظور زبانی متناســب و
مناســب بــا مخاطــب این نوع ادبیات اســت .به گونهای که با فهــم و درک و دنیا و
واژگان این گروه مخاطب ،سازگاری و هماهنگی داشته باشد.

 .2مسئله کودکان
چــه موقــع ،مســئلهای ،مســئله کــودکان تلقــی میشــود؟ برای پاســخ به ســؤال
میتوانیــم بگوییــم ،پــارهای از موضوعــات به طور مســتقیم به کــودکان برمیگردد
ً
و مســئله آنهاســت .مثــا موضوع مدرســه ،یــا ارتباط با خواهــر و برادر ،یــا ارتباط با
ً
پــدر و مــادر و یا ترسها از مســائلی هســتند که مســتقیما به کــودکان برمیگردد .اما
ً
موضوعاتی هم هســتند که غیرمســتقیم بــه کودکان مربوط میشــوند .مثال همواره
این ســؤال مطرح اســت که آیا طالق موضوع کودکانه اســت یا نه؟ ازدواج ،یا جنگ
از موضوعات کودکانه هســتند یا نیستند؟ در ظاهر امر ،این موضوعات ،به کودکان
مربــوط نمیشــود ،امــا واقعیت این اســت کــه با نــگاه کودکانه ایــن موضوعات هم
ً
میتوانند جزئی از مسائل کودکان باشند .مثال بچههای طالق ،موضوعی است که
هم شــامل خود بچههای طالق میشــود هم به بچههای دیگر که با آنها درگیرند
و درتعامل هســتند مربوط اســت .یا جنگ درست اســت که مسئله کودکان نیست،
اما میتواند مسئله کودکانی باشد که از جنگ آسیب میبینند.
پــس بیــن موضوع و مســئله فــرق باریکی اســت .میتوان به یــک موضوعی که
بزرگساالنه است ،با نگاه کودکانه نگاه کرد و آن را به مسئله کودکانه تبدیل کرد.
بنابرایــن دو ویژگــی یعنــی «زبــان مناســب» و «مســئله کودکانــه» از حداقــل
ویژگیهایی است که باید در یک اثر باشد تا آن را از دیگر آثار بزرگسال ،متمایز کند.

انواع ادبیات کودک و نوجوان

ادبیات کودک و نوجوان را به روشهای مختلف تقسیمبندی میکنند.
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در گونهای از این تقسیمبندیها انواع ادبیات کودک و نوجوان عبارتاند از:
آثار ادبی :شعر و داستان
آثار غیرداستانی :تاریخ ،سفرنامه ،زندگینامه و...
در شکلهای دیگری از تقسیمبندی ،جزئیات دیگری مطرح میشود.
ما در اینجا ،به تقسیمبندیای میپردازیم که بینابین است:

 .1انواع ادبیات کودک از منظر قالبها
الف .ادبیات شفاهی و فولکلوریک
ادبیات شــفاهی ،مادر ادبیات جدید کودک و نوجوان است .اولین نویسندگانی
که داستان مدرن نوشتند ،با استفاده از ادبیات فولکلوریک نوشتهاند .در ایران هم
از انواع ادبیات عامیانه و افســانهها اســتفاده میشــود و حتی هنوز بســیاری از آنها
ً
برای بچهها به شکلهای گوناگون بازنویسی میشود .مثال مهمان ناخوانده ،بزبز
قندی ،شنگول و منگول و...
ادبیات عامیانه و فولکلوریک خودش به اقسام متعدد تقسیم میشود:
 الالییها ترانهها متلها افسانهها قصههاب .بازنویسی متون کهن
عالوه بر ادبیات شــفاهی و عامیانه ،مجموعهای متون و ادبیات کالســیک هم
هســت که نویســندهها این متون را برای بچهها بازنویســی کردهاند .مثل داســتان
ال کپشــت و مرغابی از کتاب کلیله ودمنه که برای بچهها بازنویســی شــده اســت.
یــا از مثنــوی مولــوی یــا از آثار عطــار و یــا قابوسنامه و شــاهنامه و ...بــرای بچهها
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داستانهایی برگزیده شده و بازنویسی شدهاند.
ج .داستانهای جدید
این داستانهای جدید در دل خودش انواع متفاوتی را شامل میشود:
 داستان واقعگرا داستانهای تاریخی داستانهای فانتزی داستانهای اسطورهای داستانهای طنزد .شعر
شــعر را هم باز میتوانیم به اقســام گوناگون تقســیم کنیم .شــعر را میتوانیم از
نظر قالب به شرح زیر تقسیم کنیم:
 .1تقسیمبندی از لحاظ قالبها :چارپاره ،نو ،غزل و....
البته بیشتر شعرهای کودک در قالب چارپاره سروده میشود.
 .2تقسیمبندی از لحاظ موضوعی :آموزشی ،شعر ناب ،قصه منظوم و ترانهها
ن) کتابهای تصویری و مصور
کتابهــای تصویــری ،تلفیقــی از متــن و تصویر هســتند .در کتابهــای مصور،
نقــش تصویــر ،تزیینــی یا کمککننده اســت ،امــا در کتابهــای تصویــری ،تصویر
نقش ساختاری در داستان دارد ،یعنی اگر تصویر را برداریم ،کتاب ناقص میشود.
این دو نوع کتاب بهخصوص برای کودکان اهمیت بسزایی دارد و پرکاربرد است.
کتابهای تصویری خودشان به انواع گوناگون تقسیم میشوند:
 داستانهای تصویری -شعرهای تصویری
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 الفبا آموزها شکل آموزهاو) نمایشنامهها
ه) نوع ادبی غیرداستانی
 .1مستند
زندگینامه
سفرنامهها
 .2اطالعاتی
آموزشی
ی) کتابهای مرجع و دانشنامهها

 .2انواع ادبیات کودک و نوجوان از منظر سن
زمانــی کانــون پــرورش فکــری کودک و نوجــوان ،کتابهــا را به ردههای ســنی
گوناگون تقسیم کرد .این رده بندی به شکل زیر است:
 گروه سنی الف گروه سنی ب گروه سنی ج گروه سنی داین ردهبندی با این تلقی شکل گرفته است که چند سال قبل از دبستان داریم
اما از حدود پنج شــش ســالگی بحث کتاب مطرح شــده اســت .بنابراین گروه سنی
الف مربوط به پنج شش سالگی است.
در حــال حاضر گفته میشــود که از دوره بــارداری ،خواندن کتاب برای بچهها
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شــروع میشــود .بــرای همیــن خود گروه ســنی پیش از دبســتان (گروه ســنی الف)،
خودش بسیار متنوع است و شامل تقسیمبندیهای ریزتر میشود:
 پیش از تولد نوزادان نوپایان نوآموزان ادبیات پیش دبستان و اول دبستان (دوره اول کودکی) دوره دوم ابتدایــی :کــودک خــودش خوانــدن آموختــه اســت و میتوانــد بــهتنهایی کتاب بخواند( .دوره دوم کودکی)
 و دوره نوجوانیهر کدام از این گروهها ،ادبیات مخصوص به خود را دارند.
الزم بــه یادآوری اســت که ادبیــات مربوط به پیش از تولد کــودک ،جزء ادبیات
کودک نیســت .چون فقط برای ارتباط حســی بین مادر و کودک اســت و از ادبیات
بزرگســال هــم میتــوان در ایــن دوره اســتفاده کــرد .از هر متــن و ادبیاتــی که نقش
آرامبخشــی ایفــا کند مثل مولــوی خوانی ،حافــظ خوانی و...میتــوان در این دوره
استفاده کرد.

 .3انواع ادبیات کودک و نوجوان از منظر نوع ،قالب و مواد
تشکیل دهنده کتاب
در گذشته ،فقط کتاب کاغذی موجود بود و تمامی تقسیمبندیها براساس آن
شــکل میگرفت .ولی در حال حاضر ،با شــکلها و صورتهای جدیدی از کتابها
روبهرو شدهایم که در مواد و شکل و فرمت کتاب ،تنوع بسیاری ایجاد کرد.
بهخصوص برای ردههای سنی پایینتر با تنوع شکلی کتاب روبهرو هستیم:
 کتابهای مقوایی یا سخت :دو گونه هستند« :ساده» و «برشدار» -کتــاب ـ ـ اســباب بازی :کتابهایی هســتند که عالوه بــر کتاببودن ،چیزی
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هم به آن اضافه شده است ،اسباب بازی ،سوت ،عروسک و...
 کتابهای پارچهایبهــای پالســتیکی (معــروف به کتابهای حمــام) :ویژگی این کتابها
 کتا این است که خیس نمیشوند.
بهــای فعالیت :کــودک خودش حین خواندن ،میتواند با کتاب همراه
 کتا شود و فعالیتی انجام دهد مثل انواع رنگآمیزیها و...
 کتابهای الکترونیک :از اشکال متأخر کتاب هستند .یعنی کتابهایی کهمیتــوان آنها را در فضایی غیر از کتاب کاغــذی خواند ،روی کامپیوترها ،تبلتها
و موبایلها و...
یشــوند :پ ـیدیاف،
بهــای الکترونیــک ،بــه انــواع مختلفــی تقســیم م 
کتا 
امکانات تصویری متنوع مثل جستوجو ،و کتابهای چندرسانهای فعالیتی (که
از ترکیب ،فیلم ،انیمیشن ،صدا ،موسیقی و...شکل گرفته است)
 کتابهای گویا :کتابهای صوتی هستند. کتابهــای بــرای کــودکان ویــژه :در کنــار ایــن انــواع کتابهــا ،کتابهــایویژهای هم هســتند برای کودکانی که ویژه و متفاوت هســتند مثل کودکان نابینا،
کودکان استثنا
برای نابینایان انواع مختلفی از صورتهای کتاب وجود دارد:
 کتاب بهصورت خط بریل (با حروف و خط مخصوص و برجسته) کتاب صوتی کتاب آسانخوان (کودکان کم بینا و بچههایی که به لحاظ ذهنی مخاطباین کتابها هستند).

بخش دوم

ارزیابی کتابهای
کودک و نوجوان

ارزیابــی بــه منزله اینکه ،کدامیک از کتابهای کــودک و نوجوان در خواندن،
ارجحیت دارند ،و کدامیک مناسب هستند ،شکل میگیرد.
ً
هر هفته و هر ماه ،کتابهای زیادی وارد بازار میشود که لزوما همه آنها خوب
نیســتند و حتــی ا گر به فرض همهشــان هم خوب باشــند ،کــودک فرصت نمیکند،
تمامشان را بخواند .بنابراین نیاز به انتخاب و گزینش پیدا میکند.

اشکال ارزیابی

ما دو شکل برای ارزیابی کتاب داریم:
 .1ارزیابی حســی :که در این شــکل ،صحبت از «پســندیدن» یا «نپســندیدن»
مطرح است.
 .2ارزیابــی فنــی ،ادبــی ،محتوایــی :گونهای از ارزیابی اســت که کتــاب را به
لحاظ معیارهای کمی و کیفی با استانداردهای تعیینشده میسنجد.

چه کسی کتاب کودک و نوجوان را ارزیابی کند؟

یکــی از تفاوتهــای بیــن کتــاب کودک و بزرگســال در این اســت ،کــه در کتاب
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بگــر یکــی اســت .یعنــی یــک نفــر ،کتــاب را انتخــاب
بزرگســال ،خواننــده و انتخا 
میکنــد ،میخــرد و میخوانــد .در کتابهــای کــودک و نوجــوان ما با واســطههایی
طرف هستیم .یعنی یا پدر و مادر ،یا کتابخانه مدرسه ،یا ...انتخاب و خرید کتاب
دخالت دارد.
به عقیده برخی کارشناســان ،بهترین شکل ارزیابی ،ارزیابی توسط خود کودک
یــا نوجــوان اســت .ولی بــا توجه به اینکــه بخشهایــی از ارزیابی نیازمنــد دانش و
مهارتهــای خاصی اســت و بچههــا در آن زمینه مهارت ندارند ،بهتر اســت در کنار
انتخاب کودکان این کار توسط کارشناسان مربوطه هم صورت گیرد.

خواست و نیاز

ً
بیــن ایــن دو مقولــه تفاوتهایــی وجــود دارد .معمــوال بزرگســاالن وقتــی درباره
ادبیــات کــودک و نوجــوان حرف میزننــد ،صحبت از «نیاز» کــودکان پیش میآید.
ً
مثــا میگوینــد آیــا ایــن کتاب بــه نیاز کودک پاســخ میدهد یــا نه؟ اما همیشــه این
بحــث وجود داشــته اســت کــه این نیاز را چه کســی تعییــن میکند؟ اینکــه آیا این
کتاب نیاز کودک اســت یا نه را چه کســی تعیین میکند؟ همیشــه آنچه بزرگســاالن
ً
نیاز کودک تلقی میکنند ،لزوما نیاز کودکان نیســت .بلکه نیاز بزرگســاالن اســت که
ً
بچههــا ایــن کتابهــا را بخوانند .مثــا میگویند بــرای جامعهپذیــری ،بچهها نیاز
دارند این کتابها را بخوانند ،ولی آیا آنچه که ما بهعنوان نیاز جامعهپذیری صالح
ً
میدانیم کودک مطالعه کند ،لزوما همان چیزی است که خواست اوست؟
بهتــر اســت بین آنچه ما نیــاز میدانیم کودکان مطالعه کنند و آنچه خواســت و
تمایل خود بچههاست ،پیوند و پلی برقرار گردد .چراکه اگر آنچه که مورد خواست
و پسند کودک نباشد به او تحمیل شود رفته رفته او را از عالم کتاب و خواندن دور
میکند.
در جهت پیوند میان خواست کودک و نیاز کودک ،بهتر است برای کودک حق
انتخاب نسبی برای خواندن کتاب قائل شویم .یعنی یک غربال اولیه را پشت سر
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بگذاریــم و از بیــن چنــد کتاب که پیــش روی کودک میگذاریــم ،او را آزاد گذاریم تا
خودش به دلخواه یکی را انتخاب کند و به این شکل ،چیزی را به کودک تحمیل
نکنیم.

شاخصها و ابزارها

در زمــان ارزیابــی ،همــواره بــا دو بحــث روبهرو هســتیم یکی «شــاخصها» ها و
دیگری «ابزار»ها

ابزارهای ارزیابی شامل:
 کتابشناسیها :درباره تمامی کتابهایی که چاپ میشود ،کتابشناسیموجــود اســت ،چراکــه در حیــن چــاپ کتــاب ،یکــی از مراحــل ،ثبــت اطالعــات
ّ
کتابشناســی مربوطه در فهرســت فیپای کتاب در کتابخانه ملی اســت .همچنین
یشــود .پس در دو نهاد
اطالعات همه کتابها در خانه کتاب ایران ثبت و ضبط م 
اطالعات کتابشناسی کتاب موجود است« :کتابخانه ملی» و «خانه کتاب ایران»
 فهرستها :برخی از نهادها ،فهرستی از کتابهای مناسب و برگزیده فراهمو اعالم میکنند.
 جوایــز :اهمیــت و جایــگاه ویــژهای دارند چــون کتابهای برگزیــده را معرفیمیکنند .بنابراین یکجور ارزیابی به شمار میآید و شاید مهمترین نوع ابزار ارزیابی
قلمداد شــود .در بحث جوایز ،داوران مختلفی ،کتابها را میخوانند و کتابهای
برگزیده را انتخاب میکنند.
یهــای مطبوعاتــی :فــرق معرفیهــا و یادداش ـتها ،با
 یادداش ـتها و معرف نقدهــا در ایــن اســت که در یادداشــت ،درباره کتــاب حرفی به میــان نمیآید ،بلکه
بیشتر به توضیح کتاب به زبان ساده میپردازند.
 نقــد و بررســی :کاری فنی و تخصصی اســت و مخاطبانــش اغلب مخاطبانعادی نیستند بلکه متخصصان و پژوهشگران هستند.
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 ســایتها و شــبکههای اجتماعــی :فضایــی بــه وجــود آوردهانــد کــه امکانً
بحث و گفتوگو حول کتاب را بین خوانندگان شــکل میدهند .مثال در یک گروه،
مادران درباره کتابهایی که برای بچههایشــان خواندهاند بحث میکنند و اظهار
نظر میکنند ،که خود این ابزار میتواند ،در ارزیابی هم کاربرد داشته باشند.

شاخصهای ارزیابی

شــاخصها بســیار متنوع و گوناگون هستند و دربارهشــان دیدگاههای مختلفی
وجود دارد.
با توجه به بحثهای پیشین ،دو معیار زیر از معیارهای مهم است:
 .1تناسب زبانی :آیا زبان این کتاب با مخاطب آن ،متناسب است یا نه؟
 .2تناسب موضوعی -محتوایی :آیا این موضوع ،مسئله کودکان است یا نه؟
افــزون بر این دو معیار پایه ،معیارها و شــاخصهایی بــرای ارزیابی وجود دارد.
ثریــا قزل ایاغ در کتــاب خود با عنوان «ادبیات کودک و نوجوان در ترویج خواندن»
شاخصهای زیر را برای یک اثر قابل قبول برشمرده است:
 .1کیفیت محتوا :محتوا باید با زندگی کودک متناســب باشــد و از پیشداوری
و کلیشههای رایج دور باشد.
 .2کیفیت ساخت و پرداخت :نویسنده باید با کمک راههای غیر مستقیم در
انتقال مفاهیم و احساسات به خواننده موفق شود.
 .3کیفیــت نگارش :انطباق ســطح خوانایــی اثر با تواناییهــای خواننده باید
موردتوجه قرار گیرد.
 .4کیفیــت تصویــر :تصویــر کتــاب کــودک بایــد مقید به متــن باشــد و البته نه
دنبالــه روی آن .تصویرهــا باید از آنچنان قدرت و خالقیتی برخوردار باشــند که دید
کودک را فراتر از آنچه متن به روی او گشوده ،بگشاید.
 .5کیفیت ارائه :شکل ظاهری کتاب از عواملی است که باید مورد ارزیابی قرار
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بگیرد.
شاخصهای دیگری را هم به این فهرست میتوانیم اضافه کنیم که از اهمیت
بسزایی برخوردار است و آن کیفیت مواد تشکیل دهنده کتاب است.
ً
کیفیــت مواد (اســتاندارد بهداشــتی کتــاب) :مخصوصــا در کتابهــای کودکان
پیش از دبســتان مانند کتابهای حمام ،کتابهای پارچهای ،کتابهای سخت
و  ...جنس و مواد کتاب بسیار اهمیت دارد که بهداشتی باشد و حساسیت زا نباشد.

معرفی نهادهای ارزیابی کننده

ً
نهادهــای ارزیابــی کننده کتاب ،معموال یا فهرســتی از کتابهــای برگزیده ارائه
میدهند و یا جوایزی را به کتابهای برگزیده اعطا میکنند.
در ایران ،نهادها و گروههای مختلفی این کار را انجام میدهند:
 کانــون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان :یکــی از قدیمیترین نهادها دراین زمینه اســت .در دورهای به ارائه فهرســتی از کتابهای مناســب پرداخت ،اما
در حــال حاضر در جشــنواره کتــاب کودک و نوجوان ،بــه کتابهای خوب کودک و
نوجوان ،جایزه میدهد.
 شــورای کتــاب کــودک :ایــن نهاد هم جــزو قدیمیترینهاســت .این شــورا،ســاالنه ،کتابهــا را بررســی میکنــد و هــم به ارائــه فهرســتی از کتابهای مناســب
میپردازد و هم کتابهای برگزیده را معرفی کرده از آنها تقدیر میکند.
 وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی :کتاب ســال جمهوری اسالمی ،مهمترینجایزه ســاالنه دولتی اســت که ســابقهاش به پیش از انقالب اســامی میرســد .این
جایــزه بحــش کــودک و نوجــوان دارد و هم حوزه ادبیــات و هم غیر داســتان جوایز
اهدا میکند.
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جایزه شعر فجر
جایزه پروین
فهرســت ال ک پشــت پرنــده :فرقــش با ســایر نهادها این اســت کــه هر فصل،
متخصصان و کارشناسان و نویسندههای این حوزه ،کتابهای آن فصل را بررسی
میکننــد و در حوزههــای مختلــف بــه درجهبنــدی کتابهــا میپردازنــد و در پایــان
فصل ،فهرســتی از کتابهای مناســب را همراه با برگزاری جشن امضا نویسندگان،
شاعران و مترجمان و تصویرگران ارائه میدهند.
این فهرست باهمکاری پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان و فروشگاه مرکزی
شهر کتاب تهیه میشود.
در ارزیابــی کتابهــای کودک و نوجوان بهتر این اســت ،که مربیان و معلمان و
والدین ،خودشــان کتابها را بخوانند و ارزیابی مســتقلی داشته باشند ،اما با توجه
بــه اینکــه یــا فرصت کافی بــرای ایــن کار را ندارند یــا ممکن اســت تخصص کافی
نداشته باشند ،توصیه میشود به یکی از سادهترین ابزارهای ارزیابی مراجعه کنند
و آن ،فهرستها و جوایز ادبی است.

