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۶ نکته طالیی

ــرد  ــک ف ــه ی ــی ک ــن خصوصیات ــی از بهتری ــن! یک ــه ک ــور، مطالع ــا گ ــواره ت ز گه
ــنین  ــان س ــردن از هم ــه ک ــودن اســت. مطالع ــته باشــد، کتابخــوان ب ــد داش می توان
ــکل  ــه در ش ــود، بلک ــودکان می ش ــز ک ــرد مغ ــود عملک ــث بهب ــا باع ــه تنه ــن ن پایی
ــاب  ــا انتخــاب کت ــز تاثیرگــذار اســت. ام گیــری شــخصیت آن هــا نی
ــد  ــا بای ــه م ــت ک ــی اس ــی از چالش های ــودکان یک ــرای ک ــب ب مناس
ــته  ــتی داش ــا انتخــاب درس ــر م ــع اگ ــویم. در واق ــرو ش ــا روب ــا آن ه ب
ــش  ــده افزای ــودک را در آین ــت ک ــانس موفقی ــم ش ــیم، می توانی باش
دهیــم. البتــه عکــس ایــن قضیــه هــم ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد. بعــد 
ــان، حــاال نوبــت آن اســت کــه  از معرفی بهتریــن رمــان هــای نوجوان
ــم و در  ــرای کــودکان انتخــاب کنی ــاب مناســبی ب ــه کت ــم چگون بفهمی
اختیارشــان قــرار دهیــم. پــس بیاییــد بــا هــم ایــن نــکات ارزشــمند را 

یــاد بگیریــم. 
 

چرا باید بدانیم چگونه کتاب مناسبی
 برای کودکان انتخاب کنیم ؟

ــه اصــا  ــن اســت ک ــد ای ــود می آی ــه وج ــا ب ــن بســیاری از م ــه در ذه ــوالی ک س
ــم  ــوز نمی دانی ــا هن ــی از م ــع خیل ــی دارد؟ در واق ــزی چــه اهمیت ــن چی دانســتن چنی
ــا می گــذارد.  ــر روی آن ه ــی ب ــرای کــودکان چــه تاثیرات ــاب مناســب ب انتخــاب کت
ــد  ــه فرزن ــی را ب ــد نیســت بدانیــد وقتــی مــا کتاب ــن موضــوع ب ــر ای ــرای درک بهت ب
خــود یــا هــر کــودک دیگــری هدیــه می دهیــم یــا آن را برایــش انتخــاب می کنیــم، 
ــه  ــا ن ــن پیام ه ــک از ای ــر ی ــع ه ــد. در واق ــل می کن ــه او منتق ــام را ب ــا ۳ پی ــن کار م ای
ــت  ــن اس ــی ممک ــه حت ــذارد، بلک ــر بگ ــودک تاثی ــده ک ــر روی آین ــد ب ــا می توان تنه
ــد؟  ــا کدامن ــن پیام ه ــا ای ــد. ام ــر کن ــتخوش تغیی ــا دس ــا آن ه ــا را ب ــاط م ــوع ارتب ن

ــم: ــم ببینی ــا ه ــد ب بیایی

پیام اول:
ــود  ــورد خ ــد در م ــت می کن ــن کار دریاف ــودک از ای ــک ک ــه ی ــی ک ــن پیام اولی
اوســت. او بــه محــض دریافــت کتــاب و خواندنــش بــه ایــن فکــر می کنــد کــه شــما 
ــاب  ــن کت ــه دادن ای ــا هدی ــد آن را ب چــه قصــد و پیامــی داشــته اید کــه ســعی کردی
بــه او، پیامتــان را منتقــل کنیــد. از موضــوع کتــاب گرفتــه تــا خــط داســتانی و حتــی 
ــنی  ــح و روش ــای واض ــل پیام ه ــد حام ــی می توانن ــاب همگ ــنی کت ــدی س ــه بن درج
ــه یــک کــودک ۱۰ ســاله کتابــی هدیــه بدهیــد  ــرای کــودک باشــند. مثــا اگــر ب ب
کــه مناســب کــودکان ۵ ســاله اســت، ممکــن اســت برداشــت او از ایــن کار شــما ایــن 
باشــد کــه وی را دســت کــم گرفته ایــد. یــا اگــر کتابــی کــه بــرای کــودک انتخــاب 
ــه او  ــی داشــته باشــد، متوجــه می شــود کــه شــما ب ــا رویاهــای او همخوان ــد ب می کنی

ــان دارد. ایم

پیام دوم:
دومیــن پیــام امــا در مــورد خــود شماســت. بســیاری از مــا ســعی می کنیــم کــه 
ــا حتــی کتاب هــا بــه طــرف مقابــل  ــا، نوشــته ها ی حرف هــای خــود را در قالــب هدای
خــود بزنیــم. البتــه گاهــی اوقــات ایــن قصــد را نداریــم امــا وقتــی کــه فــرد مقابــل 
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ــه ها و  ــکار و اندیش ــه اف ــد، متوج ــه می کن ــم را مطالع ــه دادی ــه او هدی ــه ب ــی ک کتاب
حرف هــای مــا خواهــد شــد. کــودکان هــم دقیقــا همینطــور هســتند. در واقــع آن هــا 
وقتــی کتابــی کــه برایشــان انتخــاب کردیــد را می خواننــد، بافاصلــه بــه ایــن فکــر 
ــاور  ــاد و ب ــته های درون آن اعتق ــه نوش ــدازه ب ــه ان ــا چ ــما ت ــود ش ــه خ ــد ک می کنن

ــد. داری

پیام سوم:
آخریــن و شــاید مهمتریــن پیامــی کــه کــودک از کتــاب انتخــاب شــده دریافــت 
ــت  ــن اس ــا ممک ــی وقت ه ــی خیل ــن یعن ــت. ای ــما اس ــه ش ــورد رابط ــد، در م می کن
ــد.  ــا او باش ــا ب ــه م ــاب رابط ــم، بازت ــاب می کنی ــودک انتخ ــرای ک ــا ب ــه م ــی ک کتاب
ــک  ــد ی ــت، خری ــکرآب اس ــودک ش ــا ک ــما ب ــاط ش ــل ارتب ــر دلی ــه ه ــر ب ــا اگ مث
ــر  ــم تغیی ــا ه ــما ب ــه ش ــه رابط ــت او را نســبت ب ــد ذهنی ــاید بتوان ــذاب ش ــاب ج کت
ــی  ــن وقت ــد. همچنی ــم ممکــن اســت رخ ده ــن موضــوع ه ــه برعکــس ای ــد. البت ده
ــه  ــانده اید ک ــه او رس ــام را ب ــن پی ــاال ای ــد، احتم ــرای او نخری ــی ب ــچ کتاب ــما هی ش

ــد. ــه او نمی دهی ــادی ب ــی زی اهمیت

           مزایای انتخاب کتاب مناسب برای کودکان

ــرای  ــبی ب ــاب مناس ــه کت ــه چگون ــتن اینک ــدیم دانس ــه ش ــه متوج ــال ک ــا ح ام
ــا  ــد ت ــه آن می رس ــت ب ــت، نوب ــم اس ــدازه مه ــه ان ــا چ ــم ت ــاب کنی ــودکان انتخ ک

ــان دارد. ــا و کودکانم ــرای م ــدی ب ــه فوای ــن کار چ ــم ای بفهمی
ــط بیــن شــما و کــودک اســت. هــر چــه  ــده ایــن کار بهبــود رواب اولیــن فای  .۱
ــم  ــوزش می دهی ــه آم ــن مقال ــه در ای ــی ک ــید و از نکات ــر باش ــاب دقیق ت در انتخ
ــان  ــه فرزندت ــید. اینگون ــته باش ــری داش ــاب بهت ــد انتخ ــد، می توانی ــتفاده کنی اس

ــتید. ــل هس ــرای وی ارزش قائ ــزان ب ــه می ــا چ ــما ت ــه ش ــد ک درک می کن
مزیــت دوم ایــن اســت کــه شــما بــا انجــام دادن اصولــی ایــن کار   .2
ــه  ــا ک ــد. از آن ج ــادت کنن ــه ع ــه مطالع ــا ب ــد ت ــک کنی ــا کم ــه آن ه ــد ب می توانی

ــد  ــه می توان ــن نکت ــویم، ای ــوان ش ــه کتابخ ــودکان نمی دانند چگون ک
ــد آورد. ــا پدی ــه را در آن ه ــادت مطالع ــرور ع ــه م ب

فایــده ســوم ایــن کار کمــک بــه جهان بینــی و جهــان شناســی   .۳
بیشــتر کــودکان اســت. هرچــه شــما کتاب هــای مناســب تری 
ــی  ــود جهان بین ــرفت و بهب ــد و پیش ــال رش ــد، احتم ــاب کنی را انتخ
ــت و  ــکل گیری هوی ــر روی ش ــوع ب ــن موض ــد. ای ــش می یاب او افزای

ــادی دارد. ــتقیم و زی ــر مس ــودک تاثی ــده ک ــخصیت آین ش
چهارمیــن مزیــت ایــن اســت کــه شــما می  توانیــد بــا   .4
ــد.  ــرگرم کنی ــا را س ــودکان آن ه ــرای ک ــب ب ــاب مناس ــاب کت انتخ
ــی  ــادی از زندگ ــش زی ــازی بخ ــای مج ــری و فض ــای کامپیوت بازی ه
ــاب  ــا انتخ ــد ب ــما می توانی ــا ش ــد. ام ــر کرده ان ــروز را پ ــودکان ام ک
ــن کار را  ــد و ای ــی کنی ــه کتابخوان ــا را تشــویق ب ــاب، آن ه مناســب کت

ــد. ــل کنی ــا تبدی ــرای آن ه ــرگرمی ب ــک س ــه ی ب
 

           چگونه کتاب مناسبی برای کودکان انتخاب کنیم

ــکات  ــد برخــی ن ــرای اینکــه بتوانیــم انتخــاب مناســبی داشــته باشــیم، بای امــا ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــود کتاب ــث می ش ــکات باع ــن ن ــه ای ــه ب ــم. توج ــر بگیری را در نظ
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کــودکان تهیــه می کنیــم تمامــی ویژگی  هــای الزم را داشــته باشــد. بــه ایــن ترتیــب 
ــکات  ــن ن ــا ای ــم. ام ــاب کنی ــودکان حس ــی در ک ــد کتابخوان ــم روی فوای می توانی

ــم: ــی کنی ــم بررس ــا ه ــا را ب ــد آن ه ــد؟ بیایی کدامن

۱- توجه به سالیق کودکان
ــلیقه  ــه س ــه ب ــدون توج ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــی والدی ــتباهات برخ ــی از اش یک
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــد. نتیج ــه می کنن ــاب تهی ــا کت ــرای آن ه ــود، ب ــودکان خ ک
ــول خــود  ــه پ ــرای اینک ــد. ب ــی را نمی خوانن ــن کتاب های ــودکان چنی ک
ــه ســایق  ــدا ب ــر اســت کــه از همــان ابت ــم، بهت ــه هــدر ندهی را اینگون
کــودکان توجــه داشــته باشــیم. مثــا اگــر کــودک شــما بــه حیوانــات 
ــد.  ــه کنی ــرای او تهی ــوع ب ــن موض ــا ای ــی ب ــه دارد، کتاب های عاق
ــورد  ــد فضان ــی مانن ــت، کتاب ــی اس ــودات فضای ــق موج ــر عاش ــا اگ ی

ــد. ــه کنی ــش تهی ــو را برای کوچول

۲- جنبه آموزشی کتاب
ــه  ــا دارد، ب ــرای م ــد بســیاری ب ــی فوای ــه تنهای ــدن ب ــاب خوان کت
ــه  ــر مطالع ــاوه بر تاثی ــا ع ــاز شــود. ام ــی آغ ــر از کودک خصــوص اگ
ــد حــاوی  ــم بای ــان می خوانی ــا و کودکانم ــه م ــی ک ــز، کتاب های ــر مغ ب
ــگام  ــد هن ــعی کنی ــا س ــس حتم ــند. پ ــز باش ــده ای نی ــب آموزن مطال
انتخــاب کتــاب بــرای کــودکان خــود، بــه جنبــه آموزشــی آن هــا نیــز توجــه کنیــد. 
ــخ  ــش و پاس ــر از پرس ــد پ ــه می کنی ــه تهی ــی ک ــا کتاب ــه حتم ــت ک ــرار نیس ــه ق البت
ــه  ــه ب ــی ک ــدن کتاب های ــا خری ــد ب ــی می توانی ــی و مدرســه ای باشــد. شــما حت علم
ــز  ــودک نی ــخصیتی ک ــد ش ــه رش ــد ب ــاره می کنن ــی او اش ــای درون ــی ویژگی ه برخ
کمــک کنیــد. مثــا کتــاب “چــه خوبــه کــه بــا بقیــه فــرق داری” کــه در مقاله کتــاب 
ــن مفهــوم را  ــی ســاده ای ــه زبان ــم، ب ــی کردی ــه نفس معرف ــش اعتمــاد ب ــرای افزای ب
ــل و  ــرب المث ــای ض ــن کتاب ه ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــح داده اس ــودک توضی ــرای ک ب

ــند. ــده باش ــذاب و آموزن ــودکان ج ــرای ک ــد ب ــز می توانن ــا نی حکایت ه

۳- رده سنی کتاب
ــا  ــور م ــه در کش ــت ک ــالی اس ــد س ــد چن ــه می دانی ــور ک همانط
ــنی  ــای س ــه رده ه ــوع ب ــر و موض ــوا، نث ــاس محت ــر اس ــا ب کتاب ه
ــت  ــر اس ــم بهت ــن ه ــرای همی ــوند. ب ــیم بندی می ش ــی تقس مختلف
ــما  ــودک ش ــن ک ــا س ــنی آن ب ــه رده س ــد ک ــاب کنی ــی را انتخ کتاب
همخوانــی داشــته باشــد. ایــن کار فوایــد زیــادی بــرای شــما و کــودک 
ــه  ــی زود از مطالع ــودک خیل ــود ک ــث می ش ــه باع ــت اینک دارد. نخس
زده نشــود، چراکــه خوانــدن متــن کتــاب بــرای او مشــکل نیســت. دوم 
ــی  ــا برخ ــودک ب ــا ک ــد ت ــک می کن ــنی کم ــدی س ــن رده بن ــه ای اینک

ــود. ــنا ش ــب آش ــان مناس ــب و در زم ــه ترتی ــب ب مطال

۴- حجم و اندازه کتاب
نکتــه دیگــری کــه بــرای دانســتن اینکــه چگونــه کتــاب مناســبی بــرای کــودکان 
ــه  ــی ب ــا خیل ــودکان عموم ــت. ک ــاب اس ــم کت ــم، حج ــد بدانی ــم بای ــاب کنی انتخ
ــار  ــر ایــن کتاب هــای قطــور ب ــد. عــاوه ب خوانــدن کتاب هــای حجیــم عاقــه ندارن
ــی را  ــد کتاب های ــعی کنی ــذارد. س ــودکان می گ ــر روی دوش ک ــتری ب ــی بیش روان
انتخــاب کنیــد کــه حجــم کــم و معقولــی داشــته باشــند تــا کــودکان بــرای مطالعــه 

ــار مشــکل نشــوند. ــا دچ آن ه
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۵- کتاب های مصور
ذهــن مــا بیشــتر از آنچــه فکــر را بکنیــد بــه تصاویــر عاقــه دارد. بــرای همیــن 
هــم تصاویــر بهتــر در حافظــه تصویــری مــا ثبــت می شــوند. امــا کــودکان نیــز دقیقــا 
ــر  ــدارد اگ ــی ن ــس تعجب ــد. پ ــه بیشــتری دارن ــر عاق ــه تصاوی ــی ب ــان کودک از هم
خوانــدن کتاب هــای مصــور را ترجیــح بدهنــد. البتــه خوشــبختانه بیشــتر کتاب هــا 
در ایــن ســنین حــاوی تصاویــر رنگــی و جــذاب هســتند. شــما حتــی می توانیــد بــرای 
ــتفاده  ــا اس ــک بوک ه ــوند از کمی ــک می ش ــی نزدی ــرز نوجوان ــه م ــه ب ــی ک کودکان
ــوال  ــد معم ــاب می آین ــه حس ــر کتاب ب ــواع ژان ــه از ان ــا ک ــک بوک ه ــد. کمی کنی

ــد. ــب می کنن ــه ترغی ــه مطالع ــودکان را ب ــه ک ــد ک ــی دارن ــتان های جذاب داس
 

۶- نویسنده کتاب
ــد  ــودکان بای ــرای ک ــب ب ــاب مناس ــاب کت ــگام انتخ ــه هن ــه ای ک ــمین نکت شش
بــه آن توجــه داشــت، نویســنده کتــاب اســت. حتمــا قبــل از تهیــه کتــاب اطاعاتــی 
ــه  ــال ها اســت ک ــی نویســندگان س ــد. برخ ــه دســت آوری ــورد نویســنده آن ب در م
بــرای کــودکان می نویســند. از ایــن رو کامــا بــا ســاختار ذهنــی آن هــا آشــنا بــوده و 

ــند. ــما باش ــرای ش ــری ب ــاب بهت ــد انتخ می توانن

نکته مهم
ــد،  ــاب بخوانن ــادر نیســتند کت ــان ق ــر کودکانت ــی اگ حت
شــما اینــکار را برایشــان انجــام دهید. بــر اســاس 
ــا در  ــه تنه ــودکان ن ــرای ک ــدن ب ــاب خوان ــات، کت تحقیق
ــد،  ــانتر می کن ــا آس ــرای آن ه ــردن را ب ــه ک ــده مطالع آین
ــز  ــودکان نی ــای شــناختی ک ــود مهارت ه ــه موجــب بهب بلک

ــد.  ــد ش خواه

انتخاب کتاب مناسب برای کودکان را 
به خود آن ها واگذار کنید

ــودکان  ــرای ک ــبی ب ــاب مناس ــه کت ــوال چگون ــه س ــخ ب ــم در پاس ــوز ه ــر هن اگ
انتخــاب کنیــم ناتــوان ماندیــد، می توانیــد ایــن کار را بــه خــود آن هــا واگــذار کنیــد. 
ــر  ــند. اگ ــته باش ــی داش ــن پایین ــد س ــما نبای ــودکان ش ــن کاری ک ــرای چنی ــه ب البت
ــا  ــه خــود آن ه ــاب ب ــردن انتخــاب کت ــذار ک ــن شــرط را دارد، واگ ــودک شــما ای ک

ــد از: ــه عبارتن ــد ک ــته باش ــا داش ــرای آن ه ــم ب ــدی ه ــد فوای می توان
کودکــی  ســنین  همــان  از  تصمیم گیری: وقتــی  قــدرت  بهبــود   •
ــدرت  ــان ق ــرور زم ــه م ــم، ب ــودکان بگذاری ــود ک ــده خ ــه عه ــردن را ب ــاب ک انتخ
ــه  ــاد ب ــود اعتم ــه بهب ــن کار ب ــت. ای ــد یاف ــش خواه ــز افزای ــا نی ــری آن ه تصمیم گی

نفــس آن هــا نیــز کمــک می  کنــد.
ــر فکــر کــردن  ــه کــودک بهت ــد ب ــی می توان ــه تنهای ــه ب تفکــر نقاد: مطالع  •
ــن  ــاب را انتخــاب کــرده، خــود ای ــک کت ــی از او بپرســیم چــرا ی ــا وقت ــوزد. ام را بیام

ــد. ــد ش ــاد در او خواه ــر نق ــود تفک ــث بهب ــش باع پرس
پیشــرفت شــخصیتی: نکته آخــر ایــن اســت کــه وقتــی کــودکان کتابــی را   •
ــرار  ــا شــخصیت ها و داســتان ارتبــاط بهتــری برق خــود انتخــاب کننــد و بخواننــد، ب
ــودکان  ــی در ک ــات وقت ــایر احساس ــا س ــادی ی ــم، ش ــی، غ ــس همدل ــد. ح می کنن
ــد موجــب پیشــرفت شــخصیتی آن هــا شــود. ــه مــرور می توان ــه شــوند، ب برانگیخت
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ــر  ــا اگ ــود را دارد. ام ــاص خ ــای خ ــودکان چالش ه ــرای ک ــاب ب ــاب کت انتخ
بتوانیــد بــه کمــک نــکات گفتــه شــده در ایــن مقالــه کتــاب مناســبی را بــرای آن هــا 
انتخــاب کنیــد، بــدون شــک رشــد و پیشــرفت کــودکان خــود را تضمیــن کرده ایــد. 
ــا  ــد ب ــا بای ــد بســیاری از کاره ــردن مانن ــه ک ــد مطالع ــوش نکنی فرام
ــادی  ــل زی ــما می ــودک ش ــر ک ــی اگ ــس حت ــود. پ ــام ش ــه انج عاق
ــادت  ــه ع ــه مطالع ــم ب ــم ک ــت، او را ک ــدن نداش ــاب خوان ــه کت ب
ــب  ــا موج ــته و تنه ــده ای نداش ــچ فای ــردن او هی ــرزنش ک ــد. س دهی

ــد. ــد ش ــودک خواه ــرخوردگی ک س
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