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چگونه کتاب مناسبی برای کودکان انتخاب کنیم ؛
 ۶نکته طالیی
ز گهــواره تــا گــور ،مطالعــه کــن! یکــی از بهتریــن خصوصیاتــی کــه یــک فــرد
میتوانــد داشــته باشــد ،کتابخــوان بــودن اســت .مطالعــه کــردن از همــان ســنین
پاییــن نــه تنهــا باعــث بهبــود عملکــرد مغــز کــودکان میشــود ،بلکــه در شــکل
گیــری شــخصیت آنهــا نیــز تاثیرگــذار اســت .امــا انتخــاب کتــاب
مناســب بــرای کــودکان یکــی از چالشهایــی اســت کــه مــا بایــد
بــا آنهــا روبــرو شــویم .در واقــع اگــر مــا انتخــاب درســتی داشــته
باشــیم ،میتوانیــم شــانس موفقیــت کــودک را در آینــده افزایــش
دهیــم .البتــه عکــس ایــن قضیــه هــم ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد .بعــد
از معرفی بهتریــن رمــان هــای نوجوانــان ،حــاال نوبــت آن اســت کــه
بفهمیــم چگونــه کتــاب مناســبی بــرای کــودکان انتخــاب کنیــم و در
اختیارشــان قــرار دهیــم .پــس بیاییــد بــا هــم ایــن نــکات ارزشــمند را
یــاد بگیریــم.
چرا باید بدانیم چگونه کتاب مناسبی
برای کودکان انتخاب کنیم ؟
ســوالی کــه در ذهــن بســیاری از مــا بــه وجــود میآیــد ایــن اســت کــه اصــا
دانســتن چنیــن چیــزی چــه اهمیتــی دارد؟ در واقــع خیلــی از مــا هنــوز نمیدانیــم
انتخــاب کتــاب مناســب بــرای کــودکان چــه تاثیراتــی بــر روی آنهــا میگــذارد.
بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع بــد نیســت بدانیــد وقتــی مــا کتابــی را بــه فرزنــد
خــود یــا هــر کــودک دیگــری هدیــه میدهیــم یــا آن را برایــش انتخــاب میکنیــم،
ایــن کار مــا  ۳پیــام را بــه او منتقــل میکنــد .در واقــع هــر یــک از ایــن پیامهــا نــه
تنهــا میتوانــد بــر روی آینــده کــودک تاثیــر بگــذارد ،بلکــه حتــی ممکــن اســت
نــوع ارتبــاط مــا را بــا آنهــا دســتخوش تغییــر کنــد .امــا ایــن پیامهــا کدامنــد؟
بیاییــد بــا هــم ببینیــم:
پیام اول:
اولیــن پیامــی کــه یــک کــودک از ایــن کار دریافــت میکنــد در مــورد خــود
اوســت .او بــه محــض دریافــت کتــاب و خواندنــش بــه ایــن فکــر میکنــد کــه شــما
چــه قصــد و پیامــی داشــتهاید کــه ســعی کردیــد آن را بــا هدیــه دادن ایــن کتــاب
بــه او ،پیامتــان را منتقــل کنیــد .از موضــوع کتــاب گرفتــه تــا خــط داســتانی و حتــی
درجــه بنــدی ســنی کتــاب همگــی میتواننــد حامــل پیامهــای واضــح و روشــنی
بــرای کــودک باشــند .مثــا اگــر بــه یــک کــودک  ۱۰ســاله کتابــی هدیــه بدهیــد
کــه مناســب کــودکان  ۵ســاله اســت ،ممکــن اســت برداشــت او از ایــن کار شــما ایــن
باشــد کــه وی را دســت کــم گرفتهایــد .یــا اگــر کتابــی کــه بــرای کــودک انتخــاب
میکنیــد بــا رویاهــای او همخوانــی داشــته باشــد ،متوجــه میشــود کــه شــما بــه او
ایمــان دارد.
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پیام دوم:
دومیــن پیــام امــا در مــورد خــود شماســت .بســیاری از مــا ســعی میکنیــم کــه
حرفهــای خــود را در قالــب هدایــا ،نوشــتهها یــا حتــی کتابهــا بــه طــرف مقابــل
خــود بزنیــم .البتــه گاهــی اوقــات ایــن قصــد را نداریــم امــا وقتــی کــه فــرد مقابــل

کتابــی کــه بــه او هدیــه دادیــم را مطالعــه میکنــد ،متوجــه افــکار و اندیشــهها و
حرفهــای مــا خواهــد شــد .کــودکان هــم دقیقــا همینطــور هســتند .در واقــع آنهــا
وقتــی کتابــی کــه برایشــان انتخــاب کردیــد را میخواننــد ،بالفاصلــه بــه ایــن فکــر
میکننــد کــه خــود شــما تــا چــه انــدازه بــه نوشــتههای درون آن اعتقــاد و بــاور
داریــد.
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پیام سوم:
آخریــن و شــاید مهمتریــن پیامــی کــه کــودک از کتــاب انتخــاب شــده دریافــت
میکنــد ،در مــورد رابطــه شــما اســت .ایــن یعنــی خیلــی وقتهــا ممکــن اســت
کتابــی کــه مــا بــرای کــودک انتخــاب میکنیــم ،بازتــاب رابطــه مــا بــا او باشــد.
مثــا اگــر بــه هــر دلیــل ارتبــاط شــما بــا کــودک شــکرآب اســت ،خریــد یــک
کتــاب جــذاب شــاید بتوانــد ذهنیــت او را نســبت بــه رابطــه شــما بــا هــم تغییــر
دهــد .البتــه برعکــس ایــن موضــوع هــم ممکــن اســت رخ دهــد .همچنیــن وقتــی
شــما هیــچ کتابــی بــرای او نخریــد ،احتمــاال ایــن پیــام را بــه او رســاندهاید کــه
اهمیتــی زیــادی بــه او نمیدهیــد.
مزایای انتخاب کتاب مناسب برای کودکان
امــا حــال کــه متوجــه شــدیم دانســتن اینکــه چگونــه کتــاب مناســبی بــرای
کــودکان انتخــاب کنیــم تــا چــه انــدازه مهــم اســت ،نوبــت بــه آن میرســد تــا
بفهمیــم ایــن کار چــه فوایــدی بــرای مــا و کودکانمــان دارد.
 .1اولیــن فایــده ایــن کار بهبــود روابــط بیــن شــما و کــودک اســت .هــر چــه
در انتخــاب دقیقتــر باشــید و از نکاتــی کــه در ایــن مقالــه آمــوزش میدهیــم
اســتفاده کنیــد ،میتوانیــد انتخــاب بهتــری داشــته باشــید .اینگونــه فرزندتــان
درک میکنــد کــه شــما تــا چــه میــزان بــرای وی ارزش قائــل هســتید.
 .2مزیــت دوم ایــن اســت کــه شــما بــا انجــام دادن اصولــی ایــن کار
میتوانیــد بــه آنهــا کمــک کنیــد تــا بــه مطالعــه عــادت کننــد .از آنجــا کــه
کــودکان نمیدانند چگونــه کتابخــوان شــویم ،ایــن نکتــه میتوانــد
بــه مــرور عــادت مطالعــه را در آنهــا پدیــد آورد.
 .3فایــده ســوم ایــن کار کمــک بــه جهانبینــی و جهــان شناســی
بیشــتر کــودکان اســت .هرچــه شــما کتابهــای مناســبتری
را انتخــاب کنیــد ،احتمــال رشــد و پیشــرفت و بهبــود جهانبینــی
او افزایــش مییابــد .ایــن موضــوع بــر روی شــکلگیری هویــت و
شــخصیت آینــده کــودک تاثیــر مســتقیم و زیــادی دارد.
 .4چهارمیــن مزیــت ایــن اســت کــه شــما میتوانیــد بــا
انتخــاب کتــاب مناســب بــرای کــودکان آنهــا را ســرگرم کنیــد.
بازیهــای کامپیوتــری و فضــای مجــازی بخــش زیــادی از زندگــی
کــودکان امــروز را پــر کردهانــد .امــا شــما میتوانیــد بــا انتخــاب
مناســب کتــاب ،آنهــا را تشــویق بــه کتابخوانــی کنیــد و ایــن کار را
بــه یــک ســرگرمی بــرای آنهــا تبدیــل کنیــد.
چگونه کتاب مناسبی برای کودکان انتخاب کنیم
امــا بــرای اینکــه بتوانیــم انتخــاب مناســبی داشــته باشــیم ،بایــد برخــی نــکات
را در نظــر بگیریــم .توجــه بــه ایــن نــکات باعــث میشــود کتابــی کــه بــرای
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کــودکان تهیــه میکنیــم تمامــی ویژگیهــای الزم را داشــته باشــد .بــه ایــن ترتیــب
میتوانیــم روی فوایــد کتابخوانــی در کــودکان حســاب کنیــم .امــا ایــن نــکات
کدامنــد؟ بیاییــد آنهــا را بــا هــم بررســی کنیــم:
 -۱توجه به سالیق کودکان
یکــی از اشــتباهات برخــی والدیــن ایــن اســت کــه بــدون توجــه بــه ســلیقه
کــودکان خــود ،بــرای آنهــا کتــاب تهیــه میکننــد .نتیجــه ایــن اســت کــه
کــودکان چنیــن کتابهایــی را نمیخواننــد .بــرای اینکــه پــول خــود
را اینگونــه هــدر ندهیــم ،بهتــر اســت کــه از همــان ابتــدا بــه ســایق
کــودکان توجــه داشــته باشــیم .مثــا اگــر کــودک شــما بــه حیوانــات
عالقــه دارد ،کتابهایــی بــا ایــن موضــوع بــرای او تهیــه کنیــد.
یــا اگــر عاشــق موجــودات فضایــی اســت ،کتابــی ماننــد فضانــورد
کوچولــو را برایــش تهیــه کنیــد.
 -۲جنبه آموزشی کتاب
کتــاب خوانــدن بــه تنهایــی فوایــد بســیاری بــرای مــا دارد ،بــه
خصــوص اگــر از کودکــی آغــاز شــود .امــا عــاوه بر تاثیــر مطالعــه
بــر مغــز ،کتابهایــی کــه مــا و کودکانمــان میخوانیــم بایــد حــاوی
مطالــب آموزنــدهای نیــز باشــند .پــس حتمــا ســعی کنیــد هنــگام
انتخــاب کتــاب بــرای کــودکان خــود ،بــه جنبــه آموزشــی آنهــا نیــز توجــه کنیــد.
البتــه قــرار نیســت کــه حتمــا کتابــی کــه تهیــه میکنیــد پــر از پرســش و پاســخ
علمــی و مدرســهای باشــد .شــما حتــی میتوانیــد بــا خریــدن کتابهایــی کــه بــه
برخــی ویژگیهــای درونــی او اشــاره میکننــد بــه رشــد شــخصیتی کــودک نیــز
کمــک کنیــد .مثــا کتــاب “چــه خوبــه کــه بــا بقیــه فــرق داری” کــه در مقاله کتــاب
بــرای افزایــش اعتمــاد بــه نفس معرفــی کردیــم ،بــه زبانــی ســاده ایــن مفهــوم را
بــرای کــودک توضیــح داده اســت .عــاوه بــر ایــن کتابهــای ضــرب المثــل و
حکایتهــا نیــز میتواننــد بــرای کــودکان جــذاب و آموزنــده باشــند.
 -۳رده سنی کتاب
همانطــور کــه میدانیــد چنــد ســالی اســت کــه در کشــور مــا
کتابهــا بــر اســاس محتــوا ،نثــر و موضــوع بــه ردههــای ســنی
مختلفــی تقســیمبندی میشــوند .بــرای همیــن هــم بهتــر اســت
کتابــی را انتخــاب کنیــد کــه رده ســنی آن بــا ســن کــودک شــما
همخوانــی داشــته باشــد .ایــن کار فوایــد زیــادی بــرای شــما و کــودک
دارد .نخســت اینکــه باعــث میشــود کــودک خیلــی زود از مطالعــه
زده نشــود ،چراکــه خوانــدن متــن کتــاب بــرای او مشــکل نیســت .دوم
اینکــه ایــن رده بنــدی ســنی کمــک میکنــد تــا کــودک بــا برخــی
مطالــب بــه ترتیــب و در زمــان مناســب آشــنا شــود.
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 -۴حجم و اندازه کتاب
نکتــه دیگــری کــه بــرای دانســتن اینکــه چگونــه کتــاب مناســبی بــرای کــودکان
انتخــاب کنیــم بایــد بدانیــم ،حجــم کتــاب اســت .کــودکان عمومــا خیلــی بــه
خوانــدن کتابهــای حجیــم عالقــه ندارنــد .عــاوه بــر ایــن کتابهــای قطــور بــار
روانــی بیشــتری بــر روی دوش کــودکان میگــذارد .ســعی کنیــد کتابهایــی را
انتخــاب کنیــد کــه حجــم کــم و معقولــی داشــته باشــند تــا کــودکان بــرای مطالعــه
آنهــا دچــار مشــکل نشــوند.

 -۵کتابهای مصور
ذهــن مــا بیشــتر از آنچــه فکــر را بکنیــد بــه تصاویــر عالقــه دارد .بــرای همیــن
هــم تصاویــر بهتــر در حافظــه تصویــری مــا ثبــت میشــوند .امــا کــودکان نیــز دقیقــا
از همــان کودکــی بــه تصاویــر عالقــه بیشــتری دارنــد .پــس تعجبــی نــدارد اگــر
خوانــدن کتابهــای مصــور را ترجیــح بدهنــد .البتــه خوشــبختانه بیشــتر کتابهــا
در ایــن ســنین حــاوی تصاویــر رنگــی و جــذاب هســتند .شــما حتــی میتوانیــد بــرای
کودکانــی کــه بــه مــرز نوجوانــی نزدیــک میشــوند از کمیــک بوکهــا اســتفاده
کنیــد .کمیــک بوکهــا کــه از انــواع ژانــر کتاب بــه حســاب میآینــد معمــوال
داســتانهای جذابــی دارنــد کــه کــودکان را بــه مطالعــه ترغیــب میکننــد.
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 -۶نویسنده کتاب
ششــمین نکتــهای کــه هنــگام انتخــاب کتــاب مناســب بــرای کــودکان بایــد
بــه آن توجــه داشــت ،نویســنده کتــاب اســت .حتمــا قبــل از تهیــه کتــاب اطالعاتــی
در مــورد نویســنده آن بــه دســت آوریــد .برخــی نویســندگان ســالها اســت کــه
بــرای کــودکان مینویســند .از ایــن رو کامــا بــا ســاختار ذهنــی آنهــا آشــنا بــوده و
میتواننــد انتخــاب بهتــری بــرای شــما باشــند.
نکته مهم
حتــی اگــر کودکانتــان قــادر نیســتند کتــاب بخواننــد،
شــما اینــکار را برایشــان انجــام دهید .بــر اســاس
تحقیقــات ،کتــاب خوانــدن بــرای کــودکان نــه تنهــا در
آینــده مطالعــه کــردن را بــرای آنهــا آســانتر میکنــد،
بلکــه موجــب بهبــود مهارتهــای شــناختی کــودکان نیــز
خواهــد شــد.
انتخاب کتاب مناسب برای کودکان را
به خود آنها واگذار کنید
اگــر هنــوز هــم در پاســخ بــه ســوال چگونــه کتــاب مناســبی بــرای کــودکان
انتخــاب کنیــم ناتــوان ماندیــد ،میتوانیــد ایــن کار را بــه خــود آنهــا واگــذار کنیــد.
البتــه بــرای چنیــن کاری کــودکان شــما نبایــد ســن پایینــی داشــته باشــند .اگــر
کــودک شــما ایــن شــرط را دارد ،واگــذار کــردن انتخــاب کتــاب بــه خــود آنهــا
میتوانــد فوایــدی هــم بــرای آنهــا داشــته باشــد کــه عبارتنــد از:
• بهبــود قــدرت تصمیمگیری :وقتــی از همــان ســنین کودکــی
انتخــاب کــردن را بــه عهــده خــود کــودکان بگذاریــم ،بــه مــرور زمــان قــدرت
تصمیمگیــری آنهــا نیــز افزایــش خواهــد یافــت .ایــن کار بــه بهبــود اعتمــاد بــه
نفــس آنهــا نیــز کمــک میکنــد.
• تفکــر نقاد :مطالعــه بــه تنهایــی میتوانــد بــه کــودک بهتــر فکــر کــردن
را بیامــوزد .امــا وقتــی از او بپرســیم چــرا یــک کتــاب را انتخــاب کــرده ،خــود ایــن
پرســش باعــث بهبــود تفکــر نقــاد در او خواهــد شــد.
• پیشــرفت شــخصیتی :نکته آخــر ایــن اســت کــه وقتــی کــودکان کتابــی را
خــود انتخــاب کننــد و بخواننــد ،بــا شــخصیتها و داســتان ارتبــاط بهتــری برقــرار
میکننــد .حــس همدلــی ،غــم ،شــادی یــا ســایر احساســات وقتــی در کــودکان
برانگیختــه شــوند ،بــه مــرور میتوانــد موجــب پیشــرفت شــخصیتی آنهــا شــود.
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چگونه کتاب مناسبی برای کودکان انتخاب کنیم ؛
سخن پایانی
انتخــاب کتــاب بــرای کــودکان چالشهــای خــاص خــود را دارد .امــا اگــر
بتوانیــد بــه کمــک نــکات گفتــه شــده در ایــن مقالــه کتــاب مناســبی را بــرای آنهــا
انتخــاب کنیــد ،بــدون شــک رشــد و پیشــرفت کــودکان خــود را تضمیــن کردهایــد.
فرامــوش نکنیــد مطالعــه کــردن ماننــد بســیاری از کارهــا بایــد بــا
عالقــه انجــام شــود .پــس حتــی اگــر کــودک شــما میــل زیــادی
بــه کتــاب خوانــدن نداشــت ،او را کــم کــم بــه مطالعــه عــادت
دهیــد .ســرزنش کــردن او هیــچ فایــدهای نداشــته و تنهــا موجــب
ســرخوردگی کــودک خواهــد شــد.

