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در پـی انعقـاد تفاهمنامـه همـکاری میـان معاونـت امـور فرهنگـی وزارت فرهنگ
و ارشـاد اسلامی و سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا هدف تشـویق کـودکان بـه خواندن
کتـاب و اسـتفاده بهینـه از ظرفیت مهدهـای کودک برای ترویـج فرهنگ کتابخوانی
در خانوادههـا و همچنیـن بهرهگیـری از ظرفیتهـای کتابخوانـی بـرای تعمیـق و
گسـترش آموزشهـای موردنیـاز مهدکودکهـا ،مقـرر شـد کـه یـک روز در هفته در
مهدهـای کـودک سراسـر کشـور بـا برنامههـای متنـوع و متناسـب با اصـول آموزش
کـودکان و شـیوههای خالقانه ترویـج کتابخوانی همچون نمایش خلاق ،قصهگویی،
نقاشـی و کاردسـتی بـر اسـاس کتـاب بـه فعالیتهـای کتابخوانی اختصـاص یابد.
ایـن فعالیتهـا ،تمامـی گروههـای سـنی ازجمله نـوزادان و کودکان زیر یک سـال
را نیـز شـامل میشـود .بهمنظـور اجرایـی کـردن این امـر ،دورههـای آمـوزش ترویج
کتابخوانـی بـرای مدیـران و مربیـان مهدهـای کودک توسـط معاونت امـور فرهنگی
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـا همـکاری سـازمان بهزیسـتی کشـور طراحـی و
بهصـورت آزمایشـی در برخـی از شـهرها ازجملـه سـبزوار ،نیشـابور ،ری ،کاشـان،
اصفهان ،تبریز ،شـهرکرد ،رشـت ،گنبدکاووس ،شـیراز ،یزد ،بوشـهر ،خورموج ،دزفول
و رامهرمـز برگزار شـد.
افـزون بـر این ،فعالیتهای مشـترکی کـه در چارچوب تفاهمنامه مزبـور موردتوافق
طرفیـن قرار گرفته به شـرح زیر اسـت:
 .1اختصـاص یـک روز در هفتـه بـه فعالیتهـای کتابخوانـی در مهدکودکها
(از طرف سـازمان بهزیسـتی کشـور روز دوشـنبه اعالم شـده است).
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 .2امـکان ارائـه تخفیف ویژه توسـط معاونـت امور فرهنگی بـرای خرید کتاب از
کتابفروشـیها برای مهدکودکهای معرفیشـده از طرف سـازمان بهزیسـتی کشـور
 .3تهیـه فهرسـت کتابهـای مناسـب بـرای اسـتفاده در مهدکودکهـا و مراکز

شـبه خانواده در سراسـر کشـور توسـط معاونت امـور فرهنگی
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 .4حمایـت از توسـعه و تجهیـز کتابخانههـا در مهدکودکهـا و مراکـز شـبه
خانـواده از طریـق کتابهـای خریداریشـده توسـط هیئـت انتخـاب و خریـد کتـاب
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی
 .5حمایـت از برگـزاری نمایشـگاه و فروشـگاه کتـاب در مهدکودکهـا در هفتـه
کتـاب از طرف سـازمان بهزیسـتی کشـور
 .6همـکاری در برگـزاری نشسـتهای فرهنگـی و چهـره بـه چهره نویسـندگان
شـاخص و مطـرح کـودکان و نوجوانـان در مهدکودکهـا
ازآنجاکـه مربیـان مهدکودکهـا نقـش مؤثـری در پیشـبرد برنامـه ترویـج
کتابخوانـی دارنـد ،دسـتنامههایی بـا عنـوان «مجموعـه آموزشـی روز کتابخوانـی
در مهدکودکهـا» تهیـه و تدویـن شـده اسـت تـا ضمن بیـان اهمیت کتـاب خواندن
بـرای نـوزادان و کـودکان ،فعالیتهـای جـذاب و شـیوههای خالقانـه کتابخوانـی را
همچـون قصهگویـی ،نقاشـی ،نمایـش خلاق ،بـازی بـا کتـاب ،کتاب سـازی و سـایر
فعالیتهـا آمـوزش دهنـد.
		
دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی

دفتر امور کودکان و نوجوانان

			
معاونت امور فرهنگی

معاونت امور اجتماعی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی		

سازمان بهزیستی کشور

گـروه سـني پيشدبسـتان از هنگامـي كـه كـودك در بطـن مـادر
پـرورش مييابـد ،آغـاز ميشـود و تـا قبـل از دبسـتان ،يعنـي پايـان
شـشسـالگي ادامـه دارد .ايـن مراحـل باهـم تفاوتهاي كيفـي دارند.
در ایـن دوران توانایـی و رفتـار كـودك ،بـا افزايش سـن ،تغيير ميكند.
ميدانيـم كـه چگونگی رشـد و پرورش کودک در ایـن دوران در مراحل
بعـدی زندگـیاش نقش اساسـي دارد.
خوانـدن بـا كـودكان از دورانـي كه در بطـن مادران خود هسـتند و
پـس از تولـد موجب رشـد سـلولهاي مغـزي آنهـا ميشـود .خواندن
بـا کـودک از نـوزادی و ایجـاد لحظههـای آرام و لذتبخـش بـرای او
میتواند در زندگی آیندهاش تاثیرات بسـیاری داشـته باشـد .پژوهشها
نشـان میدهنـد کـه زمزمـه کـردن الالیـی ،متـل ،ترانهـبـازی و حتی
قصـه گفتـن نهتنهـا در بـه وجـود آوردن آرامش بـرای جنیـن و بهطور
کلـی کـودک در دو سـال اول زندگیاش بسـیار موثر اسـت ،بلکه نقش
کلیـدی و مهمی در رشـد و پـرورش زبانی آنـان دارد.
فعاليتهايـي كـه كـودك در مهدكـودك و در مقطع پيشدبسـتان
بـا آنهـا روبـهرو ميشـود عالقـه به آموختـن و يادگيـري را چنـد برابر
ميكننـد .در ايـن راسـتا تحقيقـات نشـان ميدهد كه هرچـه تجربيات
كـودك غنيتـر باشـد ،رشـد ذهنـي او بـه مراتـب بيشـتر خواهـد شـد
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و يادگيريهـاي دوران تحصيلـي در دبسـتان ،دبيرسـتان و دانشـگاه
سـريعتر و بهتـر اتفـاق ميافتـد .از ايـن رو نقـش مهدكـودك بسـيار
مهـم و جـدي اسـت ،به شـرطي كـه در اين مراكز كودكان به كشـف
محيـط اطراف خود تشـويق شـوند ،مسـائل حقيقي كـه براي
آنـان معنـي دارنـد خود حـل كننـد و بـا ديگـران در انجام و
تكميـل كارهـا همكاري كننـد .يكـي از راههاي دسترسـي بـه اين
شـرايط كتابخواني اسـت.
خوانـدن كتـاب خـوب یعنی ادبیـات در انواع گوناگـون اثري عميق
بـر رشـد و پـرورش زبانـي ،رشـد و پـرورش شـناختي ،رشـد و پرورش
ی ـ شـخصيتي و رشـد و پـرورش اجتماعـي كـودكان شـيرخوار،
عاطفـ 
نوپـا ،نوباوه1و ،2پيشدبسـتان1و 2دارد .همچنيـن خواندن كتاب خوب
بهويـژه داسـتان بـر هوشهـاي چندگانـه ،رشـد مغز ،رشـد تفكـر تاثير
بسزـايي دارد .كتابخوانـي از كودكـي بـه تدريج موجب رشـد و تقويت
مهارته�اي زندگـي؛ خودآگاهـي ،مهـارت همدلـی ،مهـارت ارتبـاط
موثـر ،مهـارت روابـط بينفـردی ،مهـارت مقابلـه بـا اسـترس ،مهـارت
مديريـت بـر هيجانهـا ،مهـارت حـل مسـئله ،مهـارت تصميمگيـری،
مه�ارت تفك�ر خلاق و مه�ارت تفك�ر نقادان�ه ميشـود .بـه ياد داشـته
باشـيم كتابخوانـي منظـم و پيوسـته در كودكـي ،سـبب عـادت بـه
كتابخوانـي در بزرگسـالي میشـود .در ایـن راهنما فوایـد کتابخوانی
ب�ا ک�ودکان را م�رور میکنیم:
تاثيـر كتابخوانـي بـر سـلولهاي مغـز  كـودك شـيرخوار و
ديگـر گروههـاي سـني
بـا كتابخوانـي بـراي كـودكان شـيرخوار ،آنها اطالعاتي به دسـت
ميآورنـد كـه موجـب میشـود ،پیوندهـای جدیـدی بیـن سـلولهاي
عصبـی آنـان برقـرار شـوند .در حقیقـت در روزهـا و ماههـاي اولیـه

 .1پـاول اس .کاپلان .روانشناسـی رشـد سـفر پـر ماجرای کـودک .مترجـم مهـرداد فیروزبخت( ،تهران :موسسـه
خدمـات فرهنگـی ،)1381 ،ص.295
2. Carnegie Mellon University
3. Gregory Berns
4. Emory University
5. FMRI
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زندگـی دندریتهايـی کـه پیامهـاي انتقالی دیگـر سـلولها را دریافت
میکننـد و تشـکیل سـیناپسها (فواصـل میـان ایـن سـلولها) بسـیار
افزایـش مییابنـد و رشـد میکننـد .به نظر میرسـد در برخـی مقاطع
سـنی مثـل  2تـا  4ماهگـی 7 ،تـا  8ماهگـی 12 ،تـا  13ماهگـی و 18
تـا  24ماهگی شـاهد فورانـی در تشـکیل پیوندهای سـلولهاي عصبی
ِ
تشـکیل پیوندهای عصبی اسـت
فوران
كودك انسـان هسـتیم .همیـن
ِ
ِ
كـه باعـث جهـش تواناییهاي شـناختی كودك میشـود .جالب اسـت
بدانيـم رشـد مغـز بـر تواناییهـاي کـودک تاثیـر میگـذارد و تجـارب
کـودک بر رشـد و تحـول مغز.1
تحقيقـات نشـان ميدهـد كـه خوانـدن بـه رشـد کیفی مغـز همه
گروههـاي سـني و بهطـور خـاص کـودکان شـیرخوار ياري ميرسـاند:
نمونـه؛ در دانشـگاه كارنگي ملـون 2آزمايشـي روي تعـدادي از
كـودكان صـورت گرفـت .در ايـن آزمايـش كـودكان بهطـور متمركـز،
 100سـاعت مطالعـه كردنـد؛ در پايـان ايـن آزمايـش ماده سـفيد مغز
آنهـا (بخشـي از مغز كـه فرآينـد ارتبـاط را بهبود ميبخشـد) افزايش
پيـدا كـرده و آنها قـادر بودنـد بهتـر بخوانند.
نمونـه ديگر ،گرگوري برنس 3مدير دانشـگاه امـوري 4در زمينه
مطالعـه و تاثيـر آن بر مغز انسـان آزمايشهاي جالبي انجام داده اسـت.
در دانشـگاه اموري  21دانشـجوي مقطع كارشناسي در  19روز متوالي،
مـورد آمـوزش قـرار گرفتنـد .در ايـن مـدت كه آنها سـخت مشـغول
مطالعـه كتابهـاي پيشـنهادي بودنـد ،مغـز آنهـا توسـط اسـكنر،5
بررسـي ميشـد .اين بررسـي در زمان اسـتراحت دانشـجويان نيز انجام
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شـد .نتيجه مقايسـه ام آر آيهاي دانشـجويان نشـان داد كه هنگامي
كـه آنهـا مطالعه ميكردنـد ،در بخـش تمپورال چپ مغزشـان (بخش
مربـوط بـه زبـان) پيوندهاي جديدي ايجاد شـده اسـت .ايـن تغييرات
عصبـي ميتواند نشـان دهند ه اين باشـد كـه در فرآينـد مطالعه رمان،
احتمـال تغييـرات فيزيكي هم هسـت .نتايج تحقيقات ،بـا وجود جالب
توجـه بودنـش ،ايـن سـوال را به ذهن میرسـاند كـه اين تغييـرات ،تا
چـه حـد مانـدگار هسـتند .برنـس مدیر دانشـگاه امـوری در پاسـخ به
ايـن سـوال ميگويـد كه اگـر مطالعـه ،از روي عالقه باشـد ،ايـن تاثير،
عميقتـر و طوالنيتـر اسـت .بـا هميـن چنـد نمونه مشـخص ميشـود
كـه كتابخوانـي بهويـژه خواندن کتابِ داسـتان در رشـد مغـز كودكان
و ديگـر گروههـای سـني نقش بسـزایی دارد.
تاثيرات ويژه داستان بر ذهن كودك و بازتاب آن در جامعه
پژوهشـي در سـال  2010نشـان داد کـه هـر چقـدر بیشـتر بـرای
کـودکان کتـاب بخوانیـم ،نظريـ ه ذهـن در آنهـا تقويـت میشـود و در
نهایت باعث میشـود ،این بچهها واقعا عاقلتر شـوند ،با محیطشـان بیشـتر
انطبـاق پیـدا کننـد و قدرت درکشـان باالتـر بـرود .توانايي نسـبتدادن
حالتهـاي ذهنـي ماننـد نيات ،احساسـات ،خواسـتهها و باورهـا به خود
و ديگـران و درک اينکـه حـاالت ذهنـي ديگـران ميتوانـد متفـاوت از
حـاالت ذهنـي خـود فرد باشـد ،اصطالحـاً نظريه ذهـن ناميده ميشـود.
امـروزه نظريـه ذهـن بـراي اشـاره بـه ظرفيـت شـناختي خاصـي
اسـتفاده ميشـود .بـر پايـه رشـد ايـن ظرفيـت شـناختي اسـت کـه
رفتارهاي ديگران معنيدار شـده و قابل درک ميشـوند .عنصر اساسـي
در نظريـه ذهـن ،درک عوامل هدفمندي رفتار و جهـتدار بودن ادراک
ديگـران اسـت .ايـن توانايـي بيـن سـه تا چهـار سـالگي رشـد ميكند.

نظريـه ذهـن در عمـل بـه كودك ابـزار قدرتمنـدي ميدهد تا بـا آن به
اكتشـاف ،پيشبينـي و تغييـر رفتـار ديگران دسـت بزنـد .اختراعات و
ابتكارات بشـر از اين توانايي نشـأت ميگيرد و بخش مهمي از شـناخت
بشـري محصـول اين توانايي اسـت .چنيـن كاركردهايي بـراي كتاب به
يـك شـخص محـدود نميمانـد و ميتوانـد در جامعـه تأثيرگذار باشـد.

تاثير كتابخواني بر رشد و پرورش زبانی كودك
كتـاب اثـر عميقـي بـر رشـد و پـرورش زبـان كـودك دارد .ادبيات
و تجربههايـي كـه كـودك از آن كسـب ميكنـد ،موجـب رشـد و
پـرورش زباني او ميشـود .رشـد و پـرورش زباني کودک يعنـي افزايش
واژگان ،پربـار شـدن زبـان گفتـاري ،درك لحنهـای گوناگـون برآمـده
از موقعيتهـا و جايگاههـای اجتماعـی متفـاوت ،آشـنايی بـا بيانهـای
گوناگـون ،شناسـايی اشـياء ،کنشهـا و پديدههـا و نامگـذاری آنهـا و
بهطـور کلـی شـناخت جهـان اسـت .سـروكار داشـتن كودك بـا كتاب
موجـب ميشـود او از شـگفتيهاي زبانـي لـذت ببـرد.
پژوهشهـا نشـان ميدهـد شـمار واژگانـي كـه هـر روز كـودكان
شـيرخوار ميشـنوند ،مهمترين عامل هوشياريشـان در درس و مدرسه
توگـو بـا
و برخـورداري از مهارتهـاي اجتماعـي اسـت .بنابرايـن ،گف 
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تاثير كتابخواني بر ماندگاري توانايي تمركز كودكان شيرخوار
كـودكان شـيرخوار از تمركز بااليـي برخوردارنـد ،در صورتي كه اين
توانايـي در كـودكان بزرگتـر ديـده نميشـود .مغـز كودكان شـيرخوار
توجو و پويـش اسـت .آنهـا بـا هـر چـه روبهرو
همـواره در حـال جسـ 
ميشـوند ،اطالعـات و معنايـي دريافـت ميكنند .بـا كتابخوانـي براي
كـودكان شـيرخوار ميتوان توانايـي تمركز باال را در آنهـا ماندگار كرد.
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كـودك شـيرخوار از اهميـت جـدي برخوردار اسـت .الزم به ذكر اسـت
توگو با كودك شـيرخوار بايد پربار و گسـترده و سرشـار از واژههاي
گف 
مثبـت باشـد .از اين رو خوانـدن كتاب براي كودكان شـيرخوار ميتواند
ايـن واژگان را بـه آنهـا هديه كنـد .زيرا واژههاي كتاب بـا واژههايي كه
در گفتـار روزمـره بـه كار مـيرود ،تفـاوت دارد .مطالعه نشـان ميدهد؛
زبـان روزمـره تـا حدودي سـاده و مسـتقيم اسـت و پيچيدگـي اندكي
دارد .در كتـاب واژههایـي مانند تاريكي ،هيجان ،پلنگ ،پارو ،ترسـناك،
طوطـي و ...وجـود دارد كـه در گفتـار روزمـره وجـود ندارد .بـا خواندن
كتـاب بـراي كـودك شـيرخوار نهتنهـا واژگان او افزايـش مييابند بلكه
گسـترده و پربـار ميشـوند .واژههايـي از كتـاب كـه در زبـان روزمـره
نيسـت در عيـن برانگيختـن تخيـل كـودك شـيرخوار گونـهاي لذت و
شـگفتي بـراي كـودكان شـيرخوار و نوپا ايجـاد ميكند .از سـوي ديگر،
شـنيدن ايـن واژهها سـبب گسـترش ارتباطهـاي مغزي نوزاد ميشـود
و مسـيرهاي عصبـي سـلولهاي مغـزي او را تقويـت ميكنـد .رشـد و
تقويـت سـلولهاي مغـزي بـه كـودك اجـازه ميدهـد كـه در آينـده
در گفتوگوهـاي خـود هـر زمـان نيـاز داشـت از ايـن واژهها اسـتفاده
كنـد .كودكانـي كـه در معـرض اين واژگان قـرار ميگيرند داسـتانها و
واژههـاي پيچيـده را بهتـر درك ميكننـد .همچنين در دوران دبسـتان
فراگيـري خوانـدن و نوشـتن بـراي آنها آسـان ميشـود .ايـن كودكان
ت آنها در
در دوره دبسـتان زبـان و بيان نوشـتاري رواني دارند و مهـار 
اسـتفاده از واژههـاي بيشـتر در هر جملـه حكايت از گنجينـهي واژگان
نوشـتاري پربارتـر آنهـا دارد .ايـن كودكان در اسـتفاده از حـروف ربط
و جملههـاي وابستهسـاز بـراي سـازگار كـردن مطالـب و افـكار خـود و
بـا شـكلهاي توصيفـي مركـب نيـز ،مبتكرانه عمـل ميكننـد .الزم به
يـادآوري اسـت كـه فعاليتهـاي همـراه بـا كتابخوانـي از جمله بحث

و گفتوگـو ،پـس از خواندن كتاب كودكان را به شـيوهاي غيرمسـتقيم
بـه كاوش برميانگيـزد و در رشـد و پيشـرفت زبـان و بيـان شـفاهي
كـودك تاثيـر بسـياري دارد .بهطـور كلي ميتـوان گفت ادبيـات با ارائه
الگوهـاي زبانـي و نيـز محركهايـي براي انجـام فعاليتهـاي مربوط به
گفتـار و نوشـتار ،گنجينـهاي اساسـي و سرنوشتسـاز به شـمار ميآيد.
فوايد كتابخواني

تاثير كتابخواني بر رشد و پرورش شناختی كودك
انسـان از جملـه كـودك همـواره به اشـياء و رويدادها توجـه ميكند،
بـه تعبيـر و تفسـير آنهـا ميپـردازد ،آنهـا را بـا تجربههـاي گذشـته
خود مقايسـه و سـاماندهی و دسـتهبندي ميكند و پس از نشـانهگذاري
بـه حافظـه ميسـپارد .بـا کمـک کتابهـای تصویـری مفهومآمـوز بـا
تصویرهـای بـزرگ رنگـی میتـوان امـکان دسـتهبندی اشـیاء را از نظـر
رنـگ ،شـکل ،انـدازه و کارکـرد برای کـودکان فراهـم آورد .با اسـتفاده از
کتابهـای تصویـری مفهومآموز میتوان کـودکان را به مقایسـ ه اندازهها
برانگیخـت .بـا اسـتفاده از کتابهـا میتـوان بـرای کـودکان فرصتهایی
پدیـد آورد تـا دانستههایشـان را بـه یـاد آورنـد و حافظـ ه کوتاهمدتشـان
توگـو دربـاره
فعـال شـود .بـا کتابهـا میتـوان امـکان تشـخیص و گف 
تفاوتهـای موجـود بیـن مفاهیـم مختلـف را بـرای کـودکان فراهـم
آوریـد .بـا خوانـدن داسـتان بـرای کـودکان ،آنهـا بـه تدریـج توالـی
زمـان و رخدادهـای گوناگـون را درک میکننـد .بهطـور کلـی ادبيـات
كـودكان بهويـژه كتابهـاي تصويـري در رشـد و پـرورش كاركردهـاي
بنيـادي يعنـي؛ مشـاهده ،مقايسـه ،دسـتهبندي ،فرضيهسـازي،
سـازماندهي ،جمعبنـدي ،بـه كاربـردن و انتقـاد كـردن كـه بـا
فرآینـد تفكـر پيونـد دارنـد ،تاثيـر بسـيار دارد .در ادامه شـرحي كوتاه بر
ايـن كاركرديهـاي بنيـادي ادبيـات كـودك خواهيـم داشـت:
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مشـاهده :كـودكان در كتابهـاي تصويـري با كشـف و شناسـايي
اشـياء ،پديدههـا ،جانـوران ،گياهـان ...،مهارتهـاي مشـاهدهگري در
وجودشـان تقويـت ميشـود و رشـد ميكنـد؛ بـراي نمونـه در كتـاب
حباب پر دردسـر ،نویسـنده مـارگارت ماهـی ،تصویرگر پلـی دانبار،
مترج�م پروی�ن علیپ�ور و ناش�ر سرـوش ،دخترکـی حبـاب درسـت
میکنـد ،حبـاب مـيرود بـاالي سـر داداش كوچولـو دختـر و او را بـا
خـود ميبـرد .مخاطـب در تصاويـر كتـاب نگرانـي و عكسالعمل دختر
و م�ادرش و اهال�ي ش�هر را ك�ه با هم متفاوت اس�ت ،مش�اهده ميكند.
مقايسـه :كـودكان در كتابخوانـي فرصتهـاي بسـياري بـراي
ب باهـم و ...به دسـت ميآورند.
مقايسـه اشـياء ،پديدههـا ،تصاويـر كتـا 
بـراي نمونـه در كتـاب جانـوران نبایـد لباس بپوشـند ،نویسـنده
جـودی بـارت ،تصویرگـر ران بـارت ،مترجـم فرزانـه ابراهیمـی و ناشـر
همـگام بـا کـودکان و نوجوانان كودك ،مخاطب لباس پوشـيدن انسـان
و جانـوران را بـا هـم مقايسـه ميكنـد و در تصاویـر گوناگـون کتـاب
مشـاهده ميكنـد کـه اگر به جانـوران هم مثـل آدمها لباس بپوشـانيم
چهق�در باع�ث آزار و اذیتش�ان میش�ویم.
طبقهبنـدي :كـودكان در كتابهـا بهويـژه كتابهـاي مفهومآمـوز
ماننـد مجموعـ ه سـهجلدي نینیآمـوز ،نویسـنده علیاصغـر
سـیدآبادی ،تصویرگـر مهدیه صفایینیا و ناشـر شـهر قلـم ،طبقهبندي
اشـياء و مفاهيـم را تجربـه ميكننـد.
فرضيهسـازي :كـودكان در بسـياري از كتابهـاي تصويري پيش
از ورقزدن هـر صفحـه بـه فرضيهسـازي يـا حـدسزدن دربـار ه آنچـه
در صفحـه بعـد منتظـر اوسـت ،ميپـردازد .بـراي نمونـه در كتـاب تو
لـک لکی یـا دارکـوب ،نویسـنده و تصویرگـر علـی خدایی و ناشـر
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان ،صفحهها به صورت تاشـو
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طراحـی شـدهاند .كودك با بـاز کردن یک صفحه کتـاب تصویر حیوانی
را میبینـد و در صـورت بـاز شـدن هـر یـک از تاهای صفحـه ،تصويری
از یـک حیـوان دیگر نمایان میشـود .که بخشـي از تصويـر يك حيوان
مربـوط بـه تصويـر بعدي هم هسـت؛ از ايـن رو كودك با فرضيهسـازي
و حـدس و گمـان ميتوانـد تصويـر بعـدي را پيشبينـي كند.
سـازماندهي :كـودكان در كتابخوانـي بهويـژه داسـتان ،مفاهيم و
ترتيـب زمانـي را تجربـه و درك ميكننـد .بـراي نمونـه در كتاب سـیاه
کوچولـو ،سـفید کوچولـو ،نویسـنده حمیـده زاهـ د شـکرآبی ،طراح
و تصویرگـر سـمانه قاسـمی و ناشـر کانـون پـرورش فکـری کـودکان و
نوجوان�ان ،ك�ودك همراه با دو خرگوش سـیاه و سـفید طی هفت روز در
هنـگام بـازی گامبـهگام يكـي از راههاي دوستشـدن را تجربـه ميكند.
جمعبنـدي :كـودكان جمعبنـدي را بـه بهترين شـكل بـه كمك
ادبيـات ميتواننـد بياموزنـد .پـس از خوانـدن كتـاب بـرای کـودکان
میتـوان بـا طـرح پرسـشهاي گوناگون آنان را تشـويقكرد تا بخشـي
از داسـتان را كه دوسـت داشـتند يا دريافتشان از داسـتان را براي ديگر
كـودكان بيـان كنند.
به كاربـردن و واكنش نشـاندادن :كـودكان بـراي بهكارگيري
تواناييهـا ،مفاهيـم ،يافتههـا و همچنيـن افـكار خـود نيـاز بـه
موقعيتهـاي گوناگـون دارنـد .بـراي نمونـه؛ وقتـي بـراي كـودكان
ب عددآمـوز خوانـده ميشـود ،آنهـا اعـداد را میشـمرند و بـا
كتـا 
ش نشـان ميدهنـد .هنگامي كـه كتاب
شـمردن اعـداد بـه نوعـي واكن 
مفهومآمـوز بـراي آنـان خوانـده ميشـود ،علاوه بـر مشـاهده تصاويـر
الزم اسـت كـه نمونههـاي ملمـوس مشـابه كتـاب را ببيننـد و آنها را
درسـت بـهكار ببرنـد .ميتـوان گفت يكـي از داليـل مهـم فعاليتهاي
همـراه بـا كتابخوانـي دسـتيابي كـودكان بـه موقعيتهـاي گوناگـون
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بـراي بهدسـت آوردن توانايـي نشـان دادن واكنـش اسـت.
انتقـاد كردن :كودكان را بـه ارزيابي و انتقاد كـردن ،از كتابهايي
كـه برايشـان میخوانیم ،تشـويق كنيم .الزم اسـت كـودكان را با ايجاد
موقعيتهـا و فرصتهـاي گوناگـون بـه ارزيابـي منتقدانه و موشـكافانه
دعـوت كنیم.
بهطـور كلـي ميتـوان گفـت كـودك بـه داليـل گوناگـون ،ذهنـي
خلاق دارد .او بـه صـورت روزانـه دنيـا را كشـف ميكنـد .كتاب خوب
ميتوانـد فرصتـي باشـد كه كـودك دنيـا را بهتـر بشناسـد ،خالقيت و
قـدرت تخيلـش رشـد كنـد و توانايي قبـول و همچنين حل مشـكالت
را به دسـت آورد.
تاثير كتابخواني بر رشد و پرورش عاطفی ـ شخصيتی  كودك
كـودكان در دورههـاي گوناگون رشـد و پرورش شـخصيت ،آرام آرام
بيـان عواطف را ميآموزند ،همدلي نسـبت به ديگـران را تجربه ميكنند
و احسـاس اعتمادبهنفـس را در خـود افزايـش ميدهنـد .كسـاني كـه با
كـودكان سـروكار دارنـد بايـد با هـدف ايجـاد نگرشهاي عاطفي سـالم
در آنهـا ،بـا فراهـم آوردن موقعيتهـاي گوناگـون ،در ارتقـاي هرچـه
بيشـتر سلامت رواني آنها بكوشـند .كتابخوانـي و فعاليتهاي همراه
آن يكـي از روشهايـي اسـت كـه موقعيتهـاي گوناگـون را براي رشـد
و پـرورش عاطفـی ـ شـخصيتي كـودكان مهيـا ميكنـد .بـراي نمونـه؛
كـودك در كتـاب تصويـري بهبـه ،طـراح و نویسـنده سـمانه قاسـمی
و ناشـر کانـون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان ،با شـنيدن داسـتان
كِرمـي كـه داخـل سـيب ميشـود و جهـان جدیـدی را کشـف میکند
متوجـه ميشـود كـه قبـل از او کِرمهای دیگـری هم وارد میوه شـدهاند
و بایـد باهـم کنـار بیاینـد .در اين كتاب كـودك مخاطـب درك ميكند

تاثير كتابخواني بر رشد و پرورش اجتماعی كودك
يكـي از راههـاي رشـد اجتماعـي كـودكان كتابخوانـي همـراه با
فعاليتهـاي تعريفشـده اسـت .كـودكان بـا مشـاهده تصاويـر كتاب و
تقليـد و همزادپنـداري بـا شـخصيتهاي آن ،آرا م آرام رشـد اجتماعـي
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كـه شـيوه درسـت و قابلقبـول نسـبت بـه همسـاالنش پرهيـز از حرف
خـود را به كرسـي نشـاندن و لجبازي اسـت.
نمونـه ديگـر؛ كـودك بـا شـنيدن كتـاب مواظـب گرگهای توی
کتـاب قصـه باشـید! ،نویسـنده و تصویرگـر لـورن چایلـد ،مترجـم
محبوبـه نجفخانـی و ناشـر زعفـران ،همراه با پسـر كوچولويـي با يكي
توپنجه نـرم ميكنـد.
از مشـكالت جـدياش يعنـي تـرس دسـ 
بهطـور كلـي كـودك در برنامـهي كتابخوانـي بهويـژه شـنيدن
داسـتانها و قصههـای كهـن بـا توجـه بـه گـروه سـنياش بـه تدريـج
بـه درک نسـبی از هويـت خويـش بـه عنـوان فـردی جـدا از ديگـران
دسـت مييابـد ،اعتمادبهنفـس افزايـش مييابـد ،حـس اسـتقاللش
تقويـت ميشـود و بـه همـكاری و مشـاركت در زندگـی روزانـه دعـوت
ميشـود .همچنيـن نيـاز بـه محبـت و امنيـت او تـا حـدودي تاميـن
ميشـود ،ترسهايـش را ميشناسـد و كمكـم يـاد ميگيـرد در رونـد
رشـد چگونـه بـا آنهـا كنـار بيايـد .كتابخوانـي ميتوانـد كـودكان را
بـه بيـان فشـارهاي روحـي كـه آنـان را خشـمگين ،ناراحـت و نااميـد
ميكنـد و چگونگـي برخـورد بـا آنهـا تشـويق كنـد .ادبيات ،كـودكان
را در كشـف تواناييهـاي خـود و رسـيدن بـه ايـن درك كـه كسـب
مهـارت نيـاز بـه زمـان دارد ،يـاري ميرسـاند .الزم بـه يـادآوري اسـت
توگـو ميتوانـد در رشـد و پرورش
كتابخوانـي همـراه بـا بحـث و گف 
شـخصيت كـودك تاثيـر بسـزايي داشـته باشـد.
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را تجربـه ميكننـد .هنگامـي كـه كـودك احساسـات و نقطهنظـرات
ن را درك ميكنـد و بـا ويژگيهـاي آنهـا آشـنا
شـخصيتهاي داسـتا 
ميشـود ،گامـي مهـم در رشـد شـخصيت اجتماعـي اوسـت .كـودك
بـا شـنيدن كتابهای خـوب از وجـود مكانهـاي جغرافيايـي مختلف،
جنسـيتها ،اقـوام ،مذاهـب گوناگـون بـه دور از رفتارهـاي كليشـهاي
آشـنا ميشـود .هنگامي كه كـودك فعاليتهـاي همراه بـا كتابخواني
توگـو ،بـازي ،كاردسـتي و ...را انجـام ميدهـد،
ماننـد بحـث و گف 
مشـاركت در فعاليتهـاي گروهـي را تجربـه ميكنـد ،بنابرايـن گامـي
ديگـر در رشـد و پـرورش اجتماعـي او رخ ميدهـد .بهطـور كلـي آثـار
ادبـي و فعاليتهـاي مربـوط به كتـاب ميتوانند در رشـد پيوند و درك
كـودك نسـبت به دنيـاي پيراموني او بسـيار موثر باشـند .بـراي نمونه؛
در كتـاب چگونـه میتـوان بـال شکسـتهای را درمـان کـرد؟،
نویسـنده و تصویرگـر بـاب گراهـام ،مترجم بهمن رسـتمآبادی و ناشـر
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان ،پرنـدهای بـا خـوردن بـه
شیشـ ه بلندتریـن سـاختمان شـهر مجـروح میشـود و کسـی ،جز یک
پسـربچه ،متوجه افتادن و مجروح شـدن او نمیشـود .پسـرک پرنده را
بـه خانـه میبـرد و از او مراقبـت ميكنـد تـا دوبـار ه بتوانـد پـرواز کند.
کـودک بـا شـنیدن ایـن داسـتان مهارتهایي ماننـد كمك بـه ديگران
و همدلـی بـا محیـط پیرامونـی را تجربه کـرده و تصميمگيـري اخالقي
پسـرك را تحسـين ميكنـد.
تاثير كتابخواني بر حواس پنجگانه كودك شیرخوار
بـا ورق زدن کتـاب ،در برابـر دیـدگان کودک شـيرخوار او به تصویر
در هـر صفحـه توجـه میکنـد .تصاویـر کتاب ،در دسـتگاههاي حسـی
کـودک شـیرخوار؛ بینایی(بـا دیـدن رنگهـاي مختلـف) ،شـنوایی(با

تاثیرات درمانی کتابخوانی بر فرد
كتابدرمانـي يكـي از شـيوههاي معمول روانشناسـان و متخصصان
آسـيبهاي اجتماعـي در مواجهـه بـا مسـائل و مشـكالت كـودكان
آسـيبديده اسـت .كودكان در فشـارهای روحی مانند بسـتری بودن در
بیمارسـتان ،از دسـت دادن دوسـت ،جدایی والدین ،یا در شرایط جنگ،
آوارگـي ،بيخانمانـي و رخدادهـای طبیعـی ماننـد سـیل و زلزلـه در
وضعيـت آسـيبپذيري قـرار میگیرنـد .در چنيـن مواقعـي كتابخواني
يكـي از موثرتريـن فعاليتهاسـت .هـم بـه دليـل اينكـه اوقـات فراغـت
آنـان را بـه بهتريـن شـكل پـر ميكنـد و هم تاثيـر درمانـي دارد.
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شـنیدن صـدای خواننـده کتـاب ،شـنیدن کاغـذ هنـگام ورق زدن یـا
شـنیدن صـدای کتـاب در صورتـی که کتـاب صـدادار باشـد) ،بویایی(
بـا چنـگ زدن بـه شـکلهاي کتـاب کـه از آن بوهـای مختلف منتشـر
میشـود) ،المسـه(با حـس بافتهـاي متفـاوت در فرمبنـدی کتـاب)
تاثیـر میگـذارد .بـا گذشـت زمـان و تکـرار کتابخوانی بـرای کودک،
او درک میکنـد کـه کتـاب خوردنـی و اسـباببازی نیسـت .بـا تلاش
مربـی و حمایـت خانـواده بهویـژه مـادر در خانـه ،ایـن مهـارت پایهای،
یعنـی کتابخوانـی در کـودک رشـد میکنـد ،بهطـوری کـه کـودک
حـدود شـشماهگی بـا دیدن کتاب تلاش میکند تـا آن را ورق بزند و
در حـدود هشـت ماهگی توانایی ورق زدن را به دسـت مـیآورد .صدای
خواننـده کتـاب ،صـدای کاغـذ کتـاب و همـه محرکهـاي موجـود در
کتـاب بـرای کـودک دلانگیـز و لذتبخـش اسـت .كـودكان شـيرخوار
بـا گـوش سـپردن بـه كتـاب ميتوانند معنـاي آنچـه را بيان ميشـود،
درك كنـد و خيلـي سـريع آنچـه را از ابتداي شـيرخوارگي شـنيدهاند،
بيـان كنند.
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كودكانـي كه بـا انتخاب آگاهانه ،كتـاب براي درمان در اختيارشـان
قـرار ميگيـرد در مواجهـه بـا كتـاب چنـد مرحلـه را پشتسـر
ميگذارنـد؛ وضعيتهـاي مشـابه خـود را شناسـايي و درك ميكننـد
و از طريـق همانندسـازي وضعيـت خـود بـا وضعيتهـاي مشـابه كـه
در كتابهـا آمـده ،درك بهتـري از وضعيـت خـود پيـدا ميكننـد .آنان
همزمـان بـا آگاهـي بـه وضعيـت خـود امـكان بـروز احساسـات خـود
را پيـدا ميكننـد و از اينكـه تنهـا افـرادي نيسـتند كـه دچـار چنيـن
مسـائل و مشـكالتي هسـتند ،احسـاس آرامـش بيشـتري ميكننـد و
بـا جـذب تجربههـاي ديگـران كمكـم بـه راه حلهـاي درونـي دسـت
مييابنـد و توانايـي بيشـتري براي مقاومت يـا مبـارزه در برابر وضعيت
دشـوار خـود مييابنـد .بسـیاری از دغدغههـا و دلمشـغولیهای بچههـا
بـا خوانـدن کتـاب حـل میشـود ،چراکـه بـه نوعی و بـه شـکلی جواب
پرسشهایشـان را میگیرنـد.
بـراي نمونـه؛ ميتـوان از كاركـرد درمانـي قصههـاي پريـان سـخن
گفـت .قصههـاي پريـان بـا كاركـرد روانشـناختی گونـهای مهـم از
قصههـا هسـتند كـه بـرای سـاماندهی ذهنـی مخاطـب از ويژگـی و
جايـگاه خاصـی برخوردارنـد .اين افسـانهها كمك ميكنند تا آشـفتگی
و عدمامنيتـی را كـه از سـوی محيـط پيرامونـی و همچنيـن حيـات
روانـی كـودك بـه او تحميـل میشـود ،بـه تدريـج حـذف شـود.
قصههـاي پريـان بـه كـودكان ميگوينـد بـراي كشـف هويـت
خويـش از پيكارهـای پرخطـری كـه بـدون آنهـا هرگـز كسـی قـادر
بـه كشـف هويـت حقيقـی خويـش نيسـت،نهراسـند .قصههـاي كهن
ماننـد نخـودی ،ماهپيشـوني ،حسـنكچل ،سـيندرال ،سـفيدبرفي و...
 ،بـه سـاختن سرشـت كـودك از راه تشـویق انتخـاب میـان خـوب و
بـد نمیپـردازد ،بلکـه بـه او امیـد میدهـد کـه ضعیفترینهـا هـم

میتواننـد در زندگـی پیـروز شـوند .مخاطب کـودک همراه بـا نخودی،
ماهپيشـوني ،حسـنكچل ،سـيندرال ،سـفيدبرفي و ...بـه سـفر مـیرود
تـا خـود را كشـف كنـد و بـراي گـذر از خردسـالي آمـاده شـود .گفتن
قصههـاي پريـان را ميتـوان از دوران زندگـي كودكان نوباوه یعنی سـه
سـالگی آغـاز كرد.
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تاثير كتابخواني بر هوشهاي چندگانه
بـر اسـاس نظريه هوشهـاي چندگانـه هوارد گاردنـر مهارتهاي
يـكالمـي،
پايـهاي انسـان مبتنـي بـر هوشهـاي مختلـف؛ هـوش زبان 
ي ـ رياضـي ،هـوش بصـري ـ فضايـي ،هوش موسـيقيايي
هـوش منطقـ 
ـ مـوزون ،هـوش بدنـي ـ جنبشـي ،هـوش برونفـردي و هـوش
درونف�ردي اسـت .بـر اس�اس نظري�ه گاردن�ر مجموعـه اي�ن هوشهـا
بـه فرآينـد ياددهـيـ يادگيـري كمـك ميكنـد .خواندن كتـاب همراه
بـا فعاليتهـاي گوناگـون بـراي كـودكان از شـيرخوارگي بـر رشـد
هوشهـاي چندگانـه آنهـا تاثيـر بسـزايي دارد .بـراي نمونـه در كتاب
آدم کوچولـوی گرسـنه ،نویسـنده پیر دلـی ،تصویرگر سسـیل هود
ریزیـه ،مترجـم کلـر ژوبـرت و ناشـر کانـون پـرورش فکری کـودکان و
نوجوانـان ،آدم کوچولـوی گرسـنه دنبـال سـیر کردن شـکمش اسـت،
ولـی هیـچ چیـز توی خانـه ندارد .حتـی پولی نـدارد تا نان بخـرد .او به
سـراغ نانـوا مـیرود تا نـان بگیـرد و نانـوا در ازاي نان میخواهـد که او
برایـش آرد بیـاورد .آسـیابان گندم میخواهد ،کشـاورز پشـکل و اسـب
علـف و زمیـن آب ،رودخانه هـم تمیزی و نظم .در ايـن كتاب كودك با
تجـارب تـازهای از دنیـای اطـراف و نیازهایش آشـنا میشـود .نیازهایی
خیلـی معمولـی که بـرای بدسـتآوردن هر کـدام از آنهـا زحمتهای
فراوانـی کشـیده شـده اسـت .خواندن ايـن كتاب بهويـژه اگر همـراه با
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فعاليتهـاي طراحـي شـده بـر اسـاس آن باشـد ،موجـب تقویت هوش
زبانـيـ كالمـي ،هـوش منطقـي و هـوش برونفـردي كودك ميشـود.
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تاثير كتابخواني بر هوش هيجاني (هوش عاطفي)
هـوش هيجانـي( )EQتوانايي شناسـايي ،درك ،اسـتفاده و مديريت
هيجان�ات و عواط�ف ،ش�ناخت عواطـف ديگران يا تقويـت حس همدلي
و برق�راري ارتب�اط ب�ا ديگران اسـت .هـوش هيجاني با هـوش يادگيري
و ثبـت اطالعـات(  ) IQمتف�اوت اس�ت .هوشهيجانـي بـه كـودكان
كمـك ميكنـد تـا احساسـات خـود را بشناسـند ،نيازهـاي ديگـران
را درك كننـد و در موقعيتهـاي تهديدكننـده و خطرنـاك ،واكنـش
مناسـبتري بـراي نجـات خـود انجـام دهند.
سـه چهـار سـال اول زندگی کـودک ،مغـز او از نظـر پیچیدگی ،به
انـدازهاي رشـد میکنـد كـه در همـ ه دوران زندگـی ،هیـچگاه بـه ایـن
میـزان رشـد نخواهـد كـرد .در طي ایـن دوره ،نسـبت بـه دوران بعدی
زندگی ،فراگیری مطالــب اساسـی با سـهولت بیشـتری انجام ميشـود
و جالـب اسـت بدانیم در پیشــاپیش تمام آموختههـا ،فراگیری عاطفی
قـرار دارد .بنابرايـن الزم اسـت بـا صحبـت کردن بـا کودک شـیرخوار،
مکـث و توجـه کردن به بیان احساسـات و هیجانهـای او ،دادن فرصت
تمریـن هیجانهـا به او در محیـط بازی و نوازشـگری ،نطفههای ارتباط
اجتماعـی و پـرورش هـوش هیجانـی را در او بهوجـود آوریم.
بـا توجـه بـه شـاخصها و نقـاط عطف رشـد كـودك در هـر مرحله
كودكـي ميتواننـد هوشهيجاني كـودك را تقويت كننـد .كتاب خواندن
بـراي كـودكان از شـيرخوارگي يكـي از عوامـل رشـد هوشهيجانـي
آنهاسـت .اگـر كـودكان بتواننـد مسـائل را بـا روابـط درونفـردي خود
تطبيـق دهنـد ،امـكان درك و همدلـي بيشـتري خواهنـد داشـت.
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تمرينهـاي فرهنگـي ازجملـه مهمتریـن آنهـا یعنـی کتابخوانـی در
تقويـت ايـن احساسـات بسـيار تاثيرگذار اسـت ،زیـرا كودك با شـنيدن
داسـتان درون شـخصيتهاي داسـتاني فـرو مـيرود و او را احسـاس
ميكنـد .در واقـع ،كـودك بـا شـنيدن يـك زندگـي ،مثـل ايـن اسـت
ك�ه خ�ود آن را زندگ�ي ك�رده استـ .بنابرايـن كـودك در ارتبـاط بـا
كتابخوانيـ تواناي�ي ش�ناخت احساس�ات خوـد و ديگ�ران و نامگـذاري
آنهـا و چگونگـی برق�راری ارتب�اط ب�ا دیگرـان را بهدسـت مـيآورد.
بـراي نمونـه؛ كـودك بـا شـنيدن كتـاب بوسـههایی بـرای بابا،
نویسـنده فرنسـس واتس ،تصویرگر دیوید لگ ،مترجم مینا پورشـعبانی
و ناش�ر مبتك�ران ،احساس�ات خـود را ميشناسدـ .بچهخـرس مثـل
خیلـی از بچههـای زیـر سـه چهـار سـال ،موقـع خوابیـدن ،بداخالقـی
میکنـد و بهانـه میگیـرد .راهـی کـه باباخرسـی در برابـر بهانههـای
بچهخـرس انتخـاب میکنـد ،نوعـی بـازی اسـت .او از بچهخـرس یـک
ب�وس گن�ده میخواهـد .در ايـن كتـاب باباخرسـي هيجانـات منفـي
كـودك هنگام خـواب را بدون بداخالقـي و بدرفتاري به بازي شـيريني
ب�دل میکند .در اين داسـتان كـودك چگونگي بيان احساسـاتش را در
بيـان احساسـات بابـا و بچهخـرس تجربـه ميكنـد.
بـراي نمونـه؛ كـودك بـا شـنيدن كتـاب آمـوس در سـرزمین
تاریکـی ،نویسـنده آن کورتـه ،تصویرگـر ژانیـک کـوت ،مترجم سـید
محمدمه�دی ش�جاعی و ناشرـ نیس�تان ،يـاد ميگيرد كه ديگـران جدا
از او ممكـن اسـت حـس ديگـري داشـته باشـند و او بايـد سـعي كنـد
احساساـت ديگـران را بشناس�د .كوآالیـی بهنـام آمـوس كـه در شـهر
سـياه و سـفیدی کـه دیگـران به دلیـل رنگارنـگ بودن بـه او چپچپ
نـگاه میکننـد ،گیـر افتاده اسـت .كودك با شـنيدن داسـتان این کوآال
متوجـه ميشـود ،متفـاوت بـودن اشـكال نـدارد .او درك ميكنـد كـه
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همـدل شـدن بـا ديگـري ديـدن جهـان از نگاه اوسـت.
بـراي نمونـه؛ كـودك بـا شـنيدن داسـتان تکوتنها تـوی دنیای
بـه این بزرگی! ،نویسـنده اولف نلسـون ،تصویرگر اوا اریکسـون ،مترجم
فریـده خرمی و ناشـر آفرینـگان ،ميآموزد چگونه هيجانـات خود در غم،
شـادي ،بيحوصلگـي ،را مديريـت كنـد .در ايـن داسـتان وقـت مدرسـه
تمـام شـده امـا از پـدر و مـادر خبـري نيسـت .بـرادر بـزرگ خـودش به
خانـه مـيرود امـا با در بسـته روبـهرو ميشـود .او به مهدکـودک میرود
و بـرادرش را بـه خانـه مـیآورد .حـاال ایـن دو بـرادر بایـد بـرای خـود
پناهگاهـی درسـت کنند تـا در غیاب پدر و مادر زندگیشـان را بگذرانند.
بـرادر بزرگتـر سـعی میکنـد با احسـاس مسـئولیت و مهربانـی از برادر
کوچکـش مراقبـت کنـد .بـرادر بـزرگ ميتوانـد احساسـات خـود مانند
عصبانيـت ،نااميـدي يـا آشـفتگي ذهنـي را مديريت كند.
بهطـور كلـي در فضـای صمیمی و جـذاب كتابخواني كـودكان یاد
میگیرن�د ک�ه درب�ار ه خودشـان چه احساسـی داشـته باشـند و چگونه
آن را درک کننـد و چگونـه آن را ابـراز کنند.
متخصصـان بـر نقـش هوشهيجانـي در كمـك بـه كـودكان بـراي
تبديـل شـدن بـه بزرگسـاالني كـه بتواننـد بـا مهـارت بـا ديگـر افـراد
جامعـه ارتبـاط برقـرار كننـد ،تاكيـد دارند.
تاثير كتابخواني بر پرورش مهارتهاي تفكر    
در سـالهای اخیـر پـرورش مهارتهـای تفکـر بهویـژه در کـودکان
جایگاه و اهمیت ویژهای یافته اسـت .تفکر هر نوع فعالیت ذهنی اسـت
کـه بـه تدوین یـا حل یک مسـئله ،تصمیمگیـری و فهـم مطلب کمک
میکنـد .در همیـن زمینـه نظریهپـردازان و پژوهشـگران به شـناخت و
تبییـن تفکـر در کـودکان و مهارتهـای اساسـی آنان بـا نامهایی مانند
تفکـر منطقـی ،تفکـر خلاق ،تفکـر انتقـادی و تفکـر فلسـفی موضـوع

تقويت سوا ِد خواندن و پرورش خالقيت
كتابخوانـي بـراي كـودكان از شـيرخوارگي موجـب تقويـت سـوا ِد
خوانـدن و در نتيجـه پيشـرفت تحصيلـي دانشآمـوزان در مقاطـع
گوناگـون حتـی دانشـجويان ميشـود .آزمون جهانی پرلـز و همچنين
آزمـون تيمز هر سـال از طـرف آموزش و پـرورش كشـورهاي مختلف
در مـدارس برگـزار میشـود .آزمـون پرلـز ،سـوا ِد خوانـدن را انـدازه
میگیـرد و آزمـون تیمـز سـواد علمـی كـودكان را ،یعنی سـواد علوم و
ریاضـی را میسـنجد.
سـواد خوانـدن تحـت عنـوان «مهـارت و توانایی درک و اسـتفاده از
صورتهـای مختلـف نوشـتاری مـورد نیـاز جامعـه یـا ارزشـمند بـرای
افـراد» ،تعریف شـده اسـت .مطالعه پرلز بر سـه جنبه از سـوا ِد خواندن
دانشآمـوزان متمرکـز میشـود :فرآیندهـای درک مطلـب ،اهـداف
خوانـدن و انـواع رفتارهـا و نگرشـها نسـبت بـه خواندن.
آزمـون پرلـز ،در مقطـع چهـارم ابتدایـی انجـام میشـود؛ چـرا کـه
در ایـن مقطـع ،بناسـت کـه سـوا ِد خوانـدن کامـل شـده باشـد .یعنـی
كـودكان بتواننـد متـن را بخواننـد ،بفهمنـد و از آن اسـتنباط داشـته
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را بررسـی کردهانـد .از میـان انـواع تفکـر امـا تفکـر فلسـفی بـه دلیـل
جایگاه ویژه در پرورش درسـت اندیشـیدن و حل مسـئله بیشـتر توجه
اندیشـمندان را جلـب کرده اسـت .یکـی از راههای تقویـت مهارتهای
تفکر فلسـفی در کودکان اسـتفاده از داسـتان و قصه اسـت .پیشـگامان
تفکـر فلسـفی در کـودکان اعتقـاد دارنـد ادبیـات کـودک ابـزاری برای
آمـوزش فلسـفه بـه کـودکان اسـت .در قصههـا و داسـتانهاي ادبـي
توجو كنـد ،مفاهيـم گوناگـون را درك كنـد،
كـودك ميتوانـد جسـ 
رابطـه علـت و معلولـي در كنشهاي شـخصيتهاي داسـتاني را تمرين
كنـد و بـه تجربـه تعامـل و همدلي بـا ديگران بپـردازد.
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باشـند .در ایـن آزمـون دو نـوع خوانـدن را از هـم تفكيـك ميكننـد:
خوانـدن اطالعاتـی (بـرای کسـب دانـش و )...و خوانـدن ادبـی.
متاسـفانه ،دانـش آمـوزان ایرانـي در چنـد دوره کـه در ایـن آزمون
جهانـی شـرکت کردهانـد ،پايينتريـن رتبههـا را كسـب كردهانـد و این
نشـان دهنـد ه آن اسـت که سـوا ِد خواندن بچههـای ایرانـی از میانگین
جهانی پایینتر اسـت.
در کنـار ایـن آزمـون ،در مطالعـات پرلـز ،تمـام عواملـی را کـه در
سـوا ِد خوانـدن موثر اسـت ،مورد بررسـي قـرار ميدهند .بخشـی از این
عوامـل به شـرایط محیطی و زیسـتی و امكانات سـختافزاري بسـتگي
دارد :مثـل نـوع مدرسـه ،امکانات آموزشـی و ...اما بخشـی از این عوامل
بـه کتـاب و كتابخوانـي مربـوط میشـود .بـراي نمونه؛ تحقیقـات پرلز
نشـان داده اسـت ،بچههایـی که برای سـرگرمی کتاب داسـتان و رمان
میخواننـد ،در سـوا ِد خوانـدن عملکـرد بهتـری دارنـد و همچنيـن در
همـه جـای دنیـا بچههایـی که پـدر و مـاد ِر اهـل مطالعه دارند ،سـطح
سـوا ِد خواندنشـان بیشـتر از بچههـای دیگر اسـت.
جالـب اسـت بدانيـم در سـال  2011بـرای نخسـتن بـار ،اجـرای
مطالعـات تیمـز و پرلـز بهطور همزمان در کشـورهای عضو برگزار شـد.
نتایـج آن در سـه درس ریاضـی و علـوم و خوانـدن ،قابـل تامـل بـود.
همزمانـی ایـن دو آزمـون باعث شـد کشـورهایی کـه در ایـن آزمونها
ثبتنـام کردهانـد بتوانند تاثیر سـطح سـوا ِد خواندن دانشآمـوزان را در
میـزان پاسـخگویی به سـواالت ریاضی و علوم ،بسـنجند .ايـن همزماني
نشـان داد كودكانـي كـه در آزمـون پرلـز عملكـرد بهتـري دارنـد ،در
آزمـون تيمـز هـم عملكـرد بهتري دارنـد .به بيـان ديگر كسـاني كه در
سـوا ِد خوانـدن عملكـرد بهتـري دارنـد ،در درسهايي ماننـد رياضيات
و علـوم هـم عملكـرد بهتـري دارنـد .اگـر کسـی در خوانـدن کـه یـک

تاثير كتابخواني بر ایجاد لذت فعال
كـودك فعاالنـه در خوانـدن كتـاب شـركت ميكنـد ،در عیـن حال
لـذت هـم میبـرد و معنـا و جهـان کتـاب را میتواند تغییر دهـد .كتاب
بهخصـوص ادبيـات به انـدازه تجربههـا و آرزوهاي بشـري تنـوع دارد و
هميـن بـه كـودك خالقيـت ميبخشـد .از ایـن رو کتاب ،لـذت فعال
ایجـاد میکنـد یعنـی کـودک را بـه تکاپـو ،فکـر ،تحلیـل و بازآفرینـی
سـوق میدهد.
تاثیـر کتـاب تدريجـي ،فعاالنه ،مشـاركتي و پایدار اسـت ،امـا تاثیر
رسـانههای دیگـر از جملـه تلویزیـون بـر مخاطب آنی و لحظهای اسـت.
كـودك هنـگام تماشـاي فيلـم يـا كارتـون ممکـن اسـت لذت ببـرد اما
اسـير رسـانه ميشـود .زیـرا تلویزیـون اسـت که تصمیـم میگیـرد ،فيلم
يـا كارتـون را کی قطـع کند و کی از سـر بگيرد .مخاطـب در برابر آنچه
ميبينـد و ميشـنود منفعـل و در صـورت جـذاب بـودن آنچنان تحت
تاثیـر قـرار ميگيـرد كـه امکان نـگاه انتقـادی یـا تحلیلي نـدارد .كتاب
برخلاف رسـانههايي مثـل تلويزيون هيج شـكلي از سـلطه را بر كودك
اعمـال نميكنـد و بـه همین دلیل اسـت که لـذت فعال ایجـاد میکند.
تاثير اقتصادي كتابخواني
تحقیقات جدید دانشـگاهی در ایتالیا نشـان میدهد کودکانی که در
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مهـارت پایه و اساسـی اسـت قوی نباشـد ،در خواندن تمـام متون دچار
مشـکل میشـود .بسـیاری از مشـکالتی که در سـطح دبيرسـتان با آن
روبـهرو میشـویم ،یـا حتـی در دانشـگاه و دیگر سـطوح علمـی مواجه
هسـتیم این اسـت کـه میخوانیم اما متوجه نمیشـویم .یعنی سـواد و
مهـارتِ خوانـدن پایین اسـت .جالب اسـت بدانيم كه هیـچ چیزی بهتر
خوانـدن سـرگرمکننده ،مهـارتِ خوانـدن را تقویـت نمیکند.
از
ِ
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معـرض کتابهای بیشـتری هسـتند و اوقات فراغت خـود را به خواندن
کتـاب میگذراننـد در بزرگسـالی درآمـد بیشـتری کسـب میکننـد و
فرصتهـای شـغلی بهتـری خواهند داشـت .محققان تخمیـن زدند که
آمـوزش و تحصیلات تأثیـر بسـیاری بر رفتـار و طرز برخـورد کودکان
در بزرگسـالی دارد .افـراد  ،بـرای انجـام کار دقيـق و درسـت و یافتـن
فرصتهـای شـغلی بهتـر ،نیـاز به شـانس ندارنـد .داشـتن فرصتهای
مناسـب شـغلی ،در گـرو داشـتن سـواد انجـام کار در یک رشـته خاص
و دانـش کلـی سـخن گفتن ،طـرز برخـورد و اخالق کاری فرد اسـت.
آمـوزش در یـک رشـته خـاص ،در محیطهـای آموزشـی از جملـه
مدرسـه و دانشـگاه صـورت میگیـرد امـا طـرز سـخن گفتـن و اخالق
کاری را ،میتـوان بـا خوانـدن کتـاب و سـنجش تفـاوت انسـانها در
شـرایط مختلـف از طریـق کتابهـای متفـاوت دریافـت کـرد.
تاثير كتابخواني از نوع داستان بر ارزشهاي اجتماعي
در تاثيـر كتابخوانـي بـر هـوش هيجانـي دانسـتيم كـه خوانـدن
داسـتان براي كـودكان ،حس همدلي آنها را افزايش ميدهد .شـنيدن
داسـتان دانـش كودك را نسـبت بـه زندگـي در دنيـاي پيرامونياش از
جملـه ديگـران را افزايـش ميدهـد و باعث ميشـود كودك شـباهتها
و تفاوتهـاي خـود را بـا ديگـران درك كنـد .خوانـدن داسـتان ادبـي
بـراي كـودكان او را بـه َسـمت ارزشهـاي اجتماعـي سـوق ميدهـد و
حـس اينكـه هميشـه ديگـران را غريبه بپنـدارد ،كاهـش ميدهد.
داسـتان در بسـياري مـوارد ،ايـن قـدرت را دارد كـه كـه چطـور و
چگونـه فكـر كـردن ،انسـانها از جمله كـودكان را تغيير دهـد و قدرت
درك ديگـران و ايجـاد زمينـه تفاهـم را فراهـم كنـد و انسـانيت را بـه
َسـمت يـك همدلـي عظيـم سـوق دهـد بهطـوري كـه شـاهد جهانـي

منابع:

 .1بلیـک مـور ،ارولیـن و وسـتون رامیرز باربـارا .خواندن بـا نوزاد و نوپـا ،چگونه

بـه نـوزاد و نوپـای خـود کمک کنیم تـا دنیای واژهها را کشـف کنـد؟ .مترجم زهره
قایینی .تهران :موسسـه پژوهشـی تاریخ ادبیات کـودکان.1393 ،
 .2پـاول اس .کاپلان .روانشناسـی رشـد سـفر پـر ماجـرای کـودک .مترجـم
مهـرداد فیروزبخـت .تهـران :موسسـه خدمـات فرهنگـی .1381،
 .3پـاول هنـری ماسـن و دیگـران .رشـد شـخصیت کـودک .مترجـم مهشـید
یاسـایی .تهـران :کتـاب مـاد وابسـته بـه نشـر مرکـز.1380 ،
 .4دبیرخانـه جـام باشـگاههای کتابخوانـی کـودک و نوجـوان ،دفتـر مطالعات
و برنامهریـزی فرهنگـی و کتابخوانـی ،معاونـت امـور فرهنگـی وزارت فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی؛ زیـر نظـر علیاصغر سـیدآبادی .چـرا بایـد بچهها کتـاب بخوانند؟:
بحثهایـی دربـاره فوایـد فـردی و اجتماعـی کتابخوانـی در بیـن کـودکان و
نوجوانـان .تهـران :خانه کتـاب.1395 ،
 .5دبيرخانـه جـام باشـگاههاي كتابخوانـي كـودك و نوجـوان .فهرسـت
كتابهـاي برگزيـده ويـژه مهـد كـودك و پيشدبسـتاني.
 .6نورتـون دونـا .شـناخت ادبيـات کودکان گونههـا و کاربردهـا از روزن

چشـم کودک (دو جلـد) .ترجمه منصوره راعی و ديگران .تهيه شـده در موسسـه
فرهنگـی هنـری خانه ترجمـه کودکان و نوجوانـان ـ تهران :قلمـرو.1382 ،

فوايد كتابخواني

بشردوسـتانه و صلحآميـز باشـيم.
در ایـن راهنما گوشـههایی از تاثیـرات اجتماعی و فردی کتابخوانی
بـا کـودکان گفتـه شـد .مربـی کتابخوانـی بـا کـودکان میتوانـد آثـار
کتابخوانـی بـا کـودکان را پـس از مدتـی کوتـاه بـه صـورت روزانـه
مشـاهده کنـد .زیـرا کتابخوانـی بـه عنـوان یـک تمریـن فرهنگـی می
توانـد زندگـی مـا از جملـه کـودکان را تغییـر دهد.
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