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تاریخچه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تاسیس۱۳۴۴سالدیدر نوجوانان؛و کودکانفکری پرورشکانون •
و آموزشوزارتبهآننظارتاسالمیانقالبپیروزی از پسو 

.شدسپردهپرورش

و کودکانذوقیو فکری پرورشو رشدبرایالزمامکاناتایجاد
فراغت،اوقاتدر آناناستعدادهایشکوفاییبهکمکو نوجوانان

.استشدهبرشمردهکانون اصلیهدف



پرورش فکری کودکان و نوجوانانماموریت های کانون 

تاسیس مراکز عرضه کتاب و آموزش های فرهنگی، هنری و ادبی مخصوص کودکان و نوجوانان در کشور -•
سینمایی و تهیه و استفاده از وسایل سمعی و بصری، تدارک وسایل آموزش ی، تولید، توزیع، نمایش و فروش فیلم های-

تولید تئاتر مخصوص کودکان و نوجوانان
ران و کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویسندگان، طراحان، هنرمندان و ناش-

همکاری با آنان
برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های ادبی، هنری و فرهنگی مخصوص کودکان و نوجوانان-
...تولید سرگرمی، اسباب بازی، بازی های رایانه ای، عروسک و-

ایجاد واحدهای کتاب رسانی سیار برای عرضه کتاب به بچه ها در روستاها-
.همکاری با موسسه های ایرانی و غیرایرانی که با کانون هدف های مشترک دارند-



فعالیت های فرهنگی و  هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فعالیت های تولیدی

فعالیت های فرهنگی

فعالیت های بازرگانی



+گروه بندی سنی در کانون 



نقش خانواده در کتابخوان شدن کودک

 و کودکانتوانندنمیباشند،نداشتهکتابخوانیو کتاببهایعالقهخودشانکهوالدینی•
بسیار قشنکتابخوانیبهمادر و پدر گرایشدلیلهمینبه.کنندتربیتکتابخواننسلی
و ادهخانو نقشاز غیر بهالبته.داشتخواهدجامعهدر کتابخوانیسازی فرهنگدر مهمی

عاملکتاببهنوجوانانو کودکانویژهبهافرادگرایشدر مناسبمحتوایتولیدجامعه،

.استموثری 



 کودکانتربیتبرایکتابخوانیبهآنانگرایشو والدینسازی آگاهاثرگذار عاملدو بر عالوه

.دارندنقشکودکانشدنکتابخوانو کتاببهبخش یاهمیتدر همجامعهکتابخوان،

نبود کتابخانه های مخصوص کودکان با جذابیت های بصری هم از مشکالت اصلی •
بین حضور کودکان در چنین فضاهایی و گذراندن اوقات فراغت. کتابخوانی در جامعه است

کتاب های مختلف، باعث می شود 

.این فرهنگ در آن ها نهادینه شده و تا سنین بزرگسالی هم آن را حفظ کنند

•



.نندککودکان همیشه از نزدیکانشان الگو برداری می •

.باید به طور مداوم با کودک خود کتاب بخوانید•

باید به کودکان این امکان را بدهید که خودش کتاب داستان هایش •

.را انتخاب کند



دهیدقرار کودکاندسترسدر راهاییداستانکتاب اتاق هاهمهدر کنیدسعیاستبهتر 
شودسرگرمهاآنباتابگذاریدبایدکودکاناختیار در غیرکاغذیکتاب هایسالگی،یکاز قبلتا

.نکنیدانتخابخواندنکتاببرایرادقیقیزمانو کنیدتاییننبایدایقاعدهو قانون خواندن،کتاببرای



آن ها وقتی از یک س ی دی خوش شان می آید، هر روز . معموال کودکان عاشق تکرار هستند
را تماشایش می کنند و وقتی داستان یک کتاب جذب شان می کند، دوست دارند هر لحظه آن

.بشنوند و این موضوع اشکالی ندارد

و ابراید یگرانیاوالد ینکهقصه  ایبهباشد داشتهکمتری سنکود ککهچقد ر هر •
.د اردبیشتری عالقه،می  کنندتعریف



سطح خوانایی، . تعیین سطح خوانایی کودک در ایجاد عالقه مندی مهم است

.سطح درک کودک از محتوای کتاب است
ش کتاب باید کودک با آرام. مراقب باشید در عالقه مندی کودکان به کتاب زیاده روی نکنید•

.مراقب باشید او را به تشویق بیش  از حد عادت ندهید. بخواند و از خواندن لذت ببرد



کودکان از زندگی واقعی برای فهمیدن کتاب ها بهره می گیرند و کتاب 

. های خوب برای کودکان کمک کننده هستند تا زندگی واقعی را بفهمند

از ار آناندرکو فهمو می کنندایجادشوق و شور کودکاندر کهکنیدانتخابراکتاب هایی
رح هایطغنی،زبانیکههستندکتاب هاییکودکانبرایخوبهایکتاب.می برندباال زندگی

.دارندجذابوتصویرسازی هایکودکبرایباورپذیر و منطقیشخصیت سازی معنادار،



یک کتاب خوب باید آنقدر ویژگی داشته باشد که خواننده ، خواندن آن کتاب را به همه
ازد، بلکه پیشنهاد کند یک کتاب خوب نباید خسته کننده باشد و به مسائل حاشیه ای بپرد

.باید محور داستان تا پایان کتاب رعایت شود

ا توجه انتخاب و پیشنهاد یک کتاب برای کودکان و نوجوان کار بسیار دشواری است، زیرا ب•
ی به شرایط سنی و خصوصیات خلقی کتاب هم باید جذاب باشد، هم ادبیات سنگین

واد و با افزایش سن کودک یا نوجوان، میزان س. نداشته باشد و صد البته آموزنده باشد

.دایره واژگان و درک او نیز افزایش می یابد



کتاب کودک و رشد اجتماعی

چون شدباداشتهباالییجایگاهخانوادهدر بایدمهمبسیار موضوعیکعنوانبهبایدکتاب
سائلمبرایهاخانوادهکههمانطور دارندمستقیمیرابطههمبااجتماعیرشدو کودککتاب

اهمیت…وروزنامهمجله،کتاب،خریدبههمانقدر بایدکنندمیتالشخوداقتصادی
 و خودفرهنگیو اجتماعیرفتاری،مشکالتحلبهتوانندمیمطالعهباکودکان.بدهند

از بخش یمطالعهو باشندداشتهمطالعهبهعادتوالدینکهزمانی.کنندکمککودکان
 میو شوندمیمتوجهخوبیبهراموضوعاینفرزندانباشد،هاآنروزانههایفعالیت

بدهندقرار خودروزمرههایعادتجزو در زندگیدر رامطالعهکهآموزند



ی است که گوش کردن فقط به معنی ساکت ماندن نیست؛ بلکه به معنی دریافت کردن مطالب*

.تمهارت شنیدن برای برقرار کردن یک ارتباط مؤثر برای کودکان ضروری اس. می شنویم

ودکان خواندن داستان و کتاب برای کودکان نقش بسیار مهمی در شکل گیری شخصیت ک*•

.دارد

او پشت سر هم بودن و پیوستگی صحنه های کتاب، کودک را سرگرم می کند و به ذهن*•

.نظم می دهد

ه کتاب هایی برای کودکان تهیه کنید که به آن ها کمک می کنند تا احساس کنند ک*•
ا را توانایی هایی دارند که تا االن به آن  توجه نکرده و با تالش و کوشش می توانند آن ه

.به دست آورند



"اصول انتخاب کتاب مناسب برای کودکان "و "تربیت کودک کتابخوان"

:کردانتخابو ارزشیابیزیر معیارهایباتوانمیراکودکانکتابهای•

سبک نگارش .5طرح .۱•

قطع .6چگونگی محتوا .2•

کاغذ و جلد و صحافی .7موضوع یا منظور  .۳•

قیمت .8شخصیت هنری  .۴•



کتابهای مورد عالقه کودکان

:مشخصات مورد عالقه کودکان را می توان چنین خالصه کرد•

.مطابق استعداد درک و فهم کودک باشد-۱

.موضوعهای کتاب به محیط زندگی کودک مربوط باشند-2

.به نیازهای سنی کودک پاسخ گوید-3

به پرورش صحیح عقل و عاطفه کودک کمک کند-۴

.تخیل ابداعی كودك را به طور سالم و سودمند به كار اندازد .-5•
ه او به طوری ك. كودك را به واقع بینی و نپذیرفتن محاالت امور برانگیزد و عادت دهد-6

ن دو دریابد و معتقد شود كه در آفرینش آدم و عالم حكمتی وجود دارد و قانونهای الهی بر آ

.حاكم اند كه شناخت و كاربرد آنها شرط الزم موفقیت است



.احساس مسئولیت را در كودك برانگیزد و گسترش دهد-7

.سددارای مطالبی باشد كه در آنها نیكوكار، پاداش می گیرد و بدكار به سزای عملش می ر -8

ر او كنجكاوی كودك را برانگیزد و در عین حال، آن را ارضا كند و كنجكاویهای دیگری را د-9•

.تحریك كند
.ارزش و اهمیت زندگی اجتماعی را برای كودك آشكار سازد و نشان دهد-۱0



در كودك، شادی ایجاد كند و پایان خوشایند و مسرت انگیزی داشته باشد-۱۱
رف او را به اختیار گوشه نشینی، قناعت و خست، ساختن به یك پاره نان خشك، و ص .-۱2

.نظر كردن از حقوق مسلم خویش ترغیب نكند

.اعجاب و تحسین كودك را برانگیزد و جالب و گیرا باشد-13

به خودشناسی و خودپذیری كودك كمك كند كه بدون آن دو، زندگی سالم و-14

.موفق ممكن نخواهد شد

چون كودك حیوانات و موضوعات هیجان انگیز را دوست می دارد بنابراین،-15

ط خود  باید مطالب كتاب كودك به زندگی حیوانات، مخصوصًا حیواناتی كه در محی

یاز به و نیز با داشتن حوادث و اتفاقات مهیج، ن. او زندگی می كنند، مربوط باشد

.هیجان كودك را ارضا كند

.ذوق هنری كودك را برانگیزد و تقویت كند و گسترش دهد-16



:باشدزیر صفاتدارایبایدكودككتابنیز ظاهر حیثاز كودكان،كتاب

به زبان ساده و مفهوم برای كودك نوشته شود و جمالت و عباراتش كوتاه و درست-۱•

.باشند

.سبك و شیوه نگارش، جالب باشد-2

.تصویرهای زنده، برجسته، زیبا و طبیعی داشته باشند-۳

رای در تنظیم مطالب و صحافی كتاب باید حداكثر حسن سلیقه به كار رود، تا هم ب-۴•
.كودك جالب باشد و هم او را كج سلیقه بار نیاورد

.حروفش درشت و خوانا باشند-5

.قطع كتاب، تا حد امكان، مناسب و قابل حمل و نقل باشد-6

.جلد و كاغذش بادوام و مناسب باشد .-7

.بهای كتاب ارزان و تهیه اش برای كودكان، به آسانی، امكان پذیر باشد .-8



داری مک کالوین از جمله کسانی است که در زمینه مسائل عملی کتاب

.  و کتابخوانی بچه ها، صاحب صالحیت است
«خدمات کتابخانه های عمومی کودکان»کتاب 

کودک عالقه مند به کتاب خوب، تنها به علت»وی معتقد است که نباید اجازه داد •
ی انجام نبود دسترس ی به چنین کتابی مجبور به خواندن کتاب های کم ارزش شود و برا

ور ایجاد چنین عملی کتابدار باید با دیدی وسیع دست به انتخاب کتاب بزند و به منظ
ا به ذخایر وسیعی از موضوعات و مواد قابل جذب و فهم ر »رابطه صحیح با کودک باید 

«وی ارائه داد

ی و اساس ی ترین هدف کتابخانه کودک کمک به کتابخوان های خردسال است تا آگاه•
ونه ادراک خود را درباره اطرافیان و جهان دور و نزدیک افزایش دهند و بیاموزند که چگ

شتر مراحل رشد را بپیمایند و دریابند که گرچه نیاز به طی این مراحل در کودکی بی

.احساس می شود ولی به محدوده سنی خاص ی مقید نیست



ابی به نگذارید کودک عالقه مند به کتاب خوب، تنها به علت نبود دسترس ی به چنین کت

.خواندن کتاب های کم ارزش مجبور شود

ر تعداد کثیری نظی،بسیاری از کودکان . پرهیز کنیم« ادبی»با وجود این بیایید از به کار بردن واژه 
در . یزانندنه تنها به آثار زیاده از حد ادیبانه عالقه مند نیستند بلکه از آن گر ،از بزرگساالن 

ورد بودن ندارند و ضوابط ویژه ادبیات در م« ادبی»عوض به کتاب هایی که هیچگونه ادعای 
نه وجود البته به استثنای کتاب های خوبی که در این زمی)آنها کمتر صدق می کند راغب ترند 

یعی از ما در صورتی خواهیم توانست با کودک رابطه صحیحی برقرار کنیم که ذخایر وس.( دارد
.موضوعات و مواد قابل جذب و فهم او را به وی ارائه دهیم



؟؟؟



تاثیر کتاب روی تربیت کودک

یت بسیار والدین باید بدانند کتاب خریدن برای کودکان نسبت به خریدن اسباب بازی اولو •
اید به جای بیش  تری دارد و هنگامی که کودک به سنین مهدکودک و پیش دبستانی می رسد، ب

تاب و خریداری اسباب بازی هایی که تأثیر مطلوبی بر روحیه کودکان ندارند، به خریدن ک

.کتابخوانی روی بیاورند

ارهای والدین می توانند برای رفت. خرید کتاب های رنگی برای کودکان همیت بسیاری دارد•
خوب کودکان خود مخصوصا کودکانی که سواد خواندن دارند به عنوان جایزه به آن ها 

.کتاب بدهند

ود نگهداری کتاب یکی از مسایلی است که والدین از سنین کودکی باید به فرزندان خ•

.بیاموزند تا کودکان هم کتابخوان و هم کتاب نگهدار شوند



نوجوانان چه کتابهایی باید بخوانند؟

استهبودایرانیانمیاندرقدیمیرسومازیکیکتابباانسوکتابخوانی•
آموزشیسیستمزندگی،سبکدرتغییردلیلبهاخیرسالهایدرکه

دمواروکامپیوتریبازیهایازاستفادهرواجارزشها،جاییجابهنادرست،
.استکردهپیداجدیدنسلبابیشتریفاصلهدیگر

ازشدندوربرایمهمیدلیلرااقتصادیمشکالتافرادازبرخیهرچند•
هنگفرازناشیبیشترمشکلاینکهرسدمینظربهامادانند،میکتاب
.اقتصادیمشکالتنهباشد



نوجوان ها چه رمان هایی را دوست دارند؟

رواجبسیاراخیردههچنددرخارجینوجوانانرمانهایخواندناینکهوجودبا
هایخواستهتامینبرایایرانیرمانهاینویسندگانامااستکردهپیدا

ریبیشتارتباطنوجوانانباتاانددادهانجامبسیاریتالشایرانی،مخاطبان
.کنندپیدا



:ویژگی کتابهایی که نوجوانان به آنها عالقه دارند

نوجواناندست کم نگرفتن •

عالقهسوژه مورد •

داستانشخصیت های جذاب در •

فراز و فرود داستان•



مشخصات کلی دیگر از کتابهای مورد عالقه نوجوانان

ینچنرانوجوانانبرایمناسبهایکتابهایویژگیتوانمیکلیطوربه•
:کردخالصه

هنریذوقافزایشوتقویتشدن،برانگیختهموجببایدخوبکتاب•
.شودنوجوانان

دهد،عادتمحاالتپذیرشعدموبینیواقعبهکودکیهمانازرانوجوانان•
وانینقتمامکهاستحکمتیانسانودنیاآفرینشدربیاموزدکهطوریبه

.استحاکمآنبرالهی

.باشدجذاباوبرایوبرانگیزدرانوجوانانتحسینوتعجب•



احساس مسئولیت را در نوجوانان پرورش دهد، چنانچه بتوانند با 
، خود را عضو مفیدی از جامعه بدانند و از ارتباط واعتماد به نفسافزایش

کتاب باید متناسب با درک، فهم و .همکاری با سایر افراد جامعه لذت ببرند
.استعداد نوجوانان باشد

.موضوع های کتاب باید مناسب با محیط زندگی نوجوانان باشد•

ر کتاب باید عالوه بر ارضای کنجکاوی نوجوانان، موجب تحریک کنجکاوی های دیگ•
.در ذهن آنها شود

.کتاب مناسب باید پاسخگوی نیازهای سنی نوجوانان باشد•

موضوعات کتاب باید به گونه ای باشد که تخیل ابداعی کودک را به طور سالم و•
.سودمند به کار اندازد

دون به خودشناسی و خودپذیری نوجوانان کمک کند تا پس از مطالعه دریابند که ب•
.این دو خصوصیت زندگی سالم و موفق ممکن نخواهد شد
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راهکارهای ترغیب مخاطبان به مطالعه کتاب

هم  اگر می خواهید کودکانی اهل کتاب تربیت کنید، باید خودتان-
.اهل کتاب باشید

کتابخانه ها معموالً میزبانی نویسنده های بومی یا مهمان را به-
چقدر خوب است که کودکانتان با افراد واقعی در  . عهده می گیرند

.آن سوی کتاب ها آشنا شوند
ه اگر فرزند شما به صورت آنالین فعال است و به این کار عالق-

ست؟دارد، چه راهی بهتر از پیوند زندگی اینترنتی با زندگی ادبی ا





:در بخش ی از کتاب چگونه یک فرزند کتابخوان تربیت کنیم میخوانیم



وقتی در حال بلند خواندن کتاب هستید، ببینید که آیا کودک کتابخوان تازه کار 
؟شما می خواهد به صفحات کتاب نگاه بیندازد یا نه

 دانید  در ابتدا می توانید فقط به واژه هایی اشاره کنید که می
وقتی . فرزندتان بلد است و قبالً خودش آن ها را خوانده

اده  درنهایت متوجه شدید که فرزندتان می تواند یک جملۀ  س
را بدون هیچ مشکلی بخواند، آرام آرام سراغ مراحل دیگر  

.بخوانیدمی توانید صفحات را یکی درمیان . بروید



جذابویژگی هایهستند،تازه کارخوانندگانبرایکهکتاب هاییازبسیاری
.دارندمتفاوتیامشابه

بسیار87خوکوفیلکتاب هایسرینامبهویلمزموخالقانۀ کارمثالً
ازیبرادوستاین دوازیکی«نقش»می توانیدشمادویهر:استسرگرم کننده

گوییدباینکهبه جاییعنیاست؛اهمیتحائزبسیارشماداشتنسیاست.کنید
شِبخایندارمدوستخیلی»بگویید،«می گیچیروتیکهاینببینمبذار»

.«دهبگوشحرفاتبهکهباباییهنوبتاالن»یا«بشنومزبونتازروداستان



سخن پایانی

با صدای بلند شروع به خواندن کتابفرزند شماوقتی 
می کند، در کمال احترام به خواندنش گوش دهید، وسط 

حرفش نپرید و اگر هم جمله  یا واژه ای را غلط می خواند، 
صبر کنید خواندنش تمام شود تا موارد را به او گوشزد

.  کنید



ینکه  به او یاد بده، نه ا»: دبیران روش مونته سوری می گویند
شاید با خودتان بگویید  « .غلط جمله اش را بگیری

غلط گرفتن های جزئی به جایی برنمی خورند، اما این کار
یزۀ   شما عاقبتی جز کاهش اعتماد به نفس و از بین بردن انگ

.کودک در پی ندارد



سوگندنامه خواندن



سپاس از توجه شما بزرگواران


