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عصر الکترونیک و انفجار اطالعات و ارتباطات، تحوالت 
شگرفی را پیش روی بشر قرار داده است؛ تحوالتی که ناشی 
از افزایش دانش بشــری و تبادل سریع اطالعات اند و محور 
پیشرفت و توســعة جوامع انسانی محســوب می شوند. در 
چنین شرایطی، رشد روزافزون رسانه های گوناگون ارتباطی و 
فناوری های چاپ و نشر، تخصصی شدن علوم، افزایش تعداد 
دانشمندان فعال و فعالیت های تحقیقاتی، باعث افزایش حجم 
انتشارات و اطالعات علمی  در همة علوم و فنون شده است. 
در این میان، مجله ها  از پرکاربردترین رسانه های آموزشی و 
اطالعاتی هستند که در چرخة تولید، انتقال و اشاعة اطالعات 
علمی،  به خصــوص ارتقای کیفی آمــوزش و روزآمدکردن 
مستمر دانش منابع انسانی سازمان ها و جوامع نقش بسزایی 
دارند. این رســانه ها در موضوع هــا و قالب های گوناگون و با 
اهداف و مخاطبان خاص منتشر می شوند ]هاشمی، 1393[.

از انتشار نخستین مجله به مفهوم امروزی آن، بیش از دو 

و نیــم قرن می گذرد. در اولین مجالتی که از ســال 1731 
میالدی تا اوایل قرن بیستم منتشر می شدند، مقاله، داستان، 
شعر و مطالبی دربارة سیاست انتشار می یافت و سرگرم کردن 
مــردم هدف اصلی گردانندگان آن ها بود. اما با گســترش و 
پیشرفت های چشمگیر صنعت چاپ، مجله های متنوعی با 
اهدافی فراتر از سرگرم کردن مخاطبان منتشر شدند. به طوری 
که امروزه با طیف وسیعی از مجالت سیاسی، ورزشی، علمی، 
آموزشی و ســرگرم کننده روبه رو هستیم که هر کدام گروه 
خاصی از مخاطبان عام و خاص را از گروه های سنی متفاوت، 
به خود جلب می کنند. در این میان، مجالتی که ویژة کودکان 
و نوجوانان منتشر می شوند، سهم قابل مالحظه ای را به خود 

اختصاص داده اند ]ساالری، 1384[. 
امروزه در سراســر جهان، تعداد مجله های کودکان رو به 
افزایش است و مجله های خوب و با کیفیت کودکان به ابزاری 
قدرتمند در جلــب کودکان به مطالعــه و خواندن مطالب 

طبقه بندی 
سنی مجله های 

کودک در دنیا
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الهام بخش و مفید تبدیل شده اند ]شاه محمدی،1390[. 
اکثر مجله ها و نشریه های کودکان مطالبی مّفرح، خالق و 
پرشــور برای خوانندگان خود مهیا می سازند و این شانس را 
به کودکان می دهند که دنیای هنر را بی واسطه کشف کنند. 
مســابقه های خالقی همچون  داستان نویسی، مقاله نویسی 
و نقاشــی برگزار می کنند و با انتشــار آثار کودکان و اهدای  
جایزه، آن ها را به تالش در این زمینه ها تشــویق  می کنند. 
این مسابقات برای طیف وسیعی از کودکان امکان تمرین و 
توسعة توانایی های  خود را در زمینة نوشتن و هنرهای دیگر 
فراهم  می ســازند. در کشور ما، مجموعة »مجالت رشد« كه 
مخاطبان اصلي آن ها دانش آموزان هستند، به علت محتواي 
آموزشــي غني و تنوع در قالب هاي ارائة محتوا، همواره مورد 
اقبال مخاطبان خود قرار گرفته انــد ]امیرتیموری،1377[. 
این مجالت که قبل از انقالب اســالمی با عنوان »پیک« و با 
شمارگانی محدود منتشر می شدند، بعد از پیروزي انقالب نیز 

با ظاهري موجه تر و ویژگي هاي برتر و با تغییر عنوان عمومي 
به رشد، توسط »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت آمــوزش  و پرورش 
انتشار یافتند. درحال حاضر، تعداد 31 عنوان مجلة رشد براي 
انواع گروه هاي سني   دانش آموزي و نیز معلمان، كارشناسان 
و دانشجویان منتشر مي شــود ]مظاهری، 1392[. تاکنون 
پژوهش های زیادی در زمینة نشریه های آموزشی رشد انجام  
شــده اند. این ارزیابی ها که اکثر آن ها با روش تحلیل محتوا 
انجام شده اند، نتوانسته اند جورچین پژوهشی کاملی از بررسی 
همه  جانبة مجله های مورد نظر ارائه دهند و یافته های آن ها 
اکثراً حول و حوش وضعیت محتوایی مجله ها بوده است. برای 
اینکه بتوان تصویری کامل تر از وضعیت این مجله ها به دست 
آورد و به  تبع آن ضعف ها و نواقص احتمالی آن ها را هم نشان 
داد، نیاز است که این مجله ها جدا از تحلیل محتوا از جنبه های 
دیگری نیز مــورد ارزیابی قرار گیرند. یکــی از این جنبه ها 
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مطالعة تطبیقی و مقایسة مجله های رشد با 
مجله های همسان آن ها در دیگر کشورهاست. 
با انجام این پژوهش، می توان دریافت که در 
این کشورها مالک های دسته بندی آن ها برای 
گروه های سنی مخاطب چیســت. زیرا این 
دسته بندی ها، به خصوص گروه بندی سنی، 
نقش مهمــی  در تطابق نیازهای مخاطبان با 
محتوا و شیوة نگارش و گرافیک مجالت دارد. 
به هر حال این نوع مواد آموزشی برای حضور 
پویا در نظام آموزشــی نیازمند روزآمدسازی 
و ارتقای مســتمر و دائمی اســت و چنین 

مطالعــات و پژوهش هایی می توانند، راهکارهای الزم را برای 
پویایی و تحول هم گام با محیط به شــدت متغیر کنونی در 

اختیار دست اندرکاران مجالت قرار دهند. 

مجالت کودکان: تعاریف و ویژگی ها
کلمة »مجله« از نظر لغوی به معنای انبار کاالهای گوناگون 
اســت. »مجلة کودکان« نشریه ای ادواری است با ترکیبی از 
مطالب گوناگون )شامل انواع ادبی گوناگون اعم از داستان، غیر 
داستان، فانتزی و شعر و سرگرمی های متنوع مانند جدول، 
کاردستی، تصویر، عکس و...( که برای گروهی خاص )از نظر 
سنی، جنسی یا تحصیلی( به شکلی منظم منتشر می شود. 
متون  انتخابی نســبتًا کوتاه، تنوع موضوعی و شکل یا فرمت 
ویژه، از عواملی هستند که کودکان را به  خواندن مجله تشویق 
می  کنند. این ویژگی ها پاســخ گوی نیازهای کودکان دارای 
عالقه ها و ذائقه های مختلف اند و آن دسته از کودکانی را که 
 از خواندن مطالب بلند و سنگین پرهیز دارند، ارضا می  کنند 

]شاه محمدی،1391[. 
اگــر بخواهیم تعریفی از کودک ارائــه کنیم، باید بگوییم 

منظور از کودک کسی است که زیر سن بلوغ 
قرار دارد ]آکســفورد، 1980[.  در اصطالح 
حقوقی نیز »کودک« یا »صغیر« به کســی 
گفته می شود که از نظر سنی به نمو جسمی 
و روحی الزم برای زندگی اجتماعی نرسیده 
باشد ]گلدشــتی، 13۵۵[. اما به دلیل اینکه 
مغایرت هــای قانونی زیــادی در این زمینه 
وجود دارد، هنوز در ایران ســن واحدی برای 

تشخیص کودک وجود ندارد. 
از طرفی مطابق یافته های روان شــناختی، 
نوجوانی نیز مرحله ای در چرخة تحول روانی 
اســت که پس از کودکی به وقوع می پیوندد و دورة تغییرات 
عمیــق و واقعًا به منزلة دگرگون شــدن اســت. نوجوانی و 
به خصوص سال های اول آن، قبل از هر چیز دوران تغییرات 
جسمانی، جنســی، روانی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی 
اســت ]یاسایی، 13۶8[. حال بعد از اینکه تعریفی از کودک 
و نوجوان ارائه شــد، باید دید ادبیات کودک  و  نوجوان به چه 
معناست. ادبیات کودک و نوجوان به نوشته ها و سروده های 
ادبی ویژة کودکان و نوجوانان می گویند. این نوع ادبیات، هم 
شامل بخشی از فرهنگ شفاهی عامه، مانند الالیی ها، مثل ها 
و قصه هاســت، و هم شامل داستان ها، نمایش نامه ها، شعرها 
اشعار و نیز نوشته هایی در زمینة دین، دانش اجتماعی، علم و 
کاربردهای آن، هنر و سرگرمی که نویسندگان و سرایندگان 

برای کودکان و نوجوانان پدید می آورند ]انوشه، 137۶[.

ادبيات کودک و نوجوان در ایران
شاید اغراق نباشد اگر بگوییم، ایرانیان از قدیم به امر تربیت 
کــودک توجه ویژه ای داشــته  اند و آن را یکی از وظایف مهم 
والدین می دانسته اند. به طوری که کمتر نوشتة ادبی را می توان 

 
مجله ها  از 

پرکاربردترین 
رسانه های آموزشی و 
اطالعاتی هستند که 

در چرخة تولید، انتقال 
و اشاعة اطالعات 
علمی،  به خصوص 

ارتقای کیفی آموزش 
و روزآمدکردن مستمر 

دانش منابع انسانی 
سازمان ها و جوامع 
نقش بسزایی دارند
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یافت که به تربیت کودک و ضرورت آن اشاره نکرده باشد. اما 
این نقطه ضعف از دیدگاه روان شناســی و آموزش و پرورش 
در آن ها دیده می شود، که در تمام آن ها کودک کوچک  شدة 
بزرگ ساالن پنداشته شده، و به آیندة کودک بیش از حال او 
توجه شده اســت. به همین سبب ادبیات کودکان به معنا و 
مفهومــی که ما امروز از آن داریم، در ایران کاماًل تازگی دارد 
و شاید تاریخ آن از ربع قرن بیشتر تجاوز نکند ]شعاری نژاد، 

.]1370
کليدواژه  ها: مجلة کودک، طبقه بندی ســنی، طبقه بندی، 

ادبیات کودک و نوجوان، مطالعة تطبیقی

معيارهای تقسيم بندی مجالت در دنيا و ایران
مجلــه باید در تهیــه، تدوین و تنظیم مطالــب و فرم و 
گرافیک اصول ژورنالیســتی را رعایت کند تا مخاطب جذب 
و به خرید ترغیب شــود. از نظــر این اصل کلی تفاوتی بین 
مجالت وجود ندارد. اما از این نظر که برای جذب مخاطبان 
مختلف جاذبه های متفاوتی مورد نیاز است، می توان مجالت 
را از هم جدا کرد. کودک و نوجوان به دلیل محدودیت هایی 
که ویژه گروه سنی آن هاســت، از جمله محدودیت واژگان 
پایه، محدودیت دانســتی ها، نداشتن تفکر منطقی و نظایر 
آن،  نیازمند مجالتی ویژه هستند. دست اندرکاران مطبوعات 
باید چنین ویژ گی هایی را بشناســند و مورد توجه اکید قرار 
دهند. در مطبوعــات کودکان و نوجوانــان نیز اصل جذب 
مخاطب کاماًل مبتنی بر رعایت همین ویژگی هاست. از چنین 
منظری است که روزنامه نگاری و اصول و قواعدش در حیطة 
جــذب کودکان و نوجوانان رنگ و بوی دیگری پیدا می کند. 
شاید قباًل می شــد برای مطبوعات کودک و نوجوان تعریف 
کوتاهی ارائه کرد. اما الاقل در سه دهة اخیر، به دلیل کشف 
تفاوت های عمدة روان شــناختی، میان سه گروه خردسال، 

کودک و نوجوان، دیگر چنین چیزی ممکن نیست. عالوه بر 
این، تالش بر آن است که ثابت شود، برای صفر تا دو سالگی،  
دو تا چهار سالگی، چهار سالگی تا دبستان و نیز آغاز دبستان 
و سال های دبستان مجله های جداگانه ای نیاز داریم. در دورة 
صفر تا چهار سالگی مجله هایی الزم داریم که کودک و والدین 
در کنار هم جذب مجله شوند. در دور ه های بعدی نیاز است 
که بیان تصویری بر بیان کتبی ارجحیت پیدا کند. در دورة 
دبستان بی تردید تعریف مجله به سویی می رود که بزرگ سال 
از کنار کودک به هنگام خواندن مجله حذف شود. مجله های 
نوجوانان در این باره اگر به سوی به رسمیت شناختن نوعی 
پنهــان کاری بروند، موفق تر خواهند بــود. یعنی مطالب به 
گونه ای فراهم شوند که نوجوان خود را نیازمند مجله ببیند و 
در عین حال حس کند که باید مجله خودش را از دید و نگاه 

بزرگ ترهای خانواده دور نگه دارد ]رحماندوست، 1387[.

تقسيم بندی سنی در ادبيات کودک و نوجوان
ادبیات مدرن کودکان به دو روش طبقه بندی می شود: بر 

اساس »ژانر« یا بر اساس »سن خاص مخاطب«. 
معیارها برای تقسیم بندی بر اساس سن چندان واضح نیست 
و کتاب هایی که در محدودة ســنی مرزی قرار دارند، ممکن 
اســت در هر دو گروه طبقه بندی شوند. کتاب های مختص 
کودکان معمواًل به زبان ســاده نوشته می شوند و در آن ها از 
تصویرهای بزرگ و متعدد استفاده می شود. اما کتاب هایی که 
برای نوجوانان می نویسند، ادبیات ثقیل تری دارند و در آن ها 
از تصاویر کمتری استفاده می شود. تقسیم بندی بر اساس سن 

در گروه های زیر انجام می شود: 
1. کتاب  های تصویری: مناســب برای مخاطبینی که به 

تازگی خواندن را فراگرفته اند یا برای کودکان ۵-0 سال. 
2. کتاب هایی برای خوانندگان مبتدی: مناســب برای 
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کودکان 7-۵ سال. این کتاب ها غالبًا برای افزایش مهارت های 
خواندن طراحی می شوند. 

برای کودکان  3. کتاب های فصل بندی شده: مناسب 
12-7 سال که به دو نوع تقسیم می شوند: 

-کتاب  های دارای فصل های کوتاه: مناسب برای 7-9 
سال

-کتاب های دارای فصل های بلند: مناسب برای 9-12 
سال

4. قصه های مخصوص نوجوانان: مناسب برای 12-18 
سال ]اندرسون، 2008؛ از ویکی پدیا[.

تقسيم بندی سنی در ایران
طبقه بندي ســني كتاب هاي كودك و نوجوان از سال ها 
پیش به صورت جسته و گریخته در ایران نیز انجام مي شود. 
به نظر می رســد اولین بار »كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان« در سال 13۶0روشي براي گروه بندي سني كتاب ها 
تعریف كرد. در حال حاضر سال هاست كه نه تنها آن را براي 
دسته بندي كتاب هاي خودش به كار مي برد بلكه ناشران دیگر 
هم غالبًا براي تعیین گروه سني كتابي كه چاپ مي كنند، از 
همین دسته بندي استفاده مي كنند. این دسته بندی كودكان 
و نوجوانــان، یعنی همة افرادي را كه در محدودة ســني 3 
تا 17 ســال قرار دارند، را شــامل می شود و پنج گروه سني 
دارد: »الف« )3 تا ٥ ســال(، »ب« )۶ تا 8 ســال(، »ج« )9 
تا10 ســال(، »د« )11 تا 13 سال(، »هـ« )14 تا 17 سال(.  
دسته بندی دیگری در »وب سایت آمازون«، كتاب هاي گروه 
ســني دانش آموزان كالس سوم دبســتان تا سال هاي آخر 
دبیرستان را به دو گروه 9 تا 12 سال  و  نوجوانان   دسته بندي 

می کند ]شاه محمدي،1390[.
مجالت کودکان و دسته بندی سنی آن ها

é آمریکا 
در ایاالت متحده آمریكا ناشران متعددي در زمینة تولید 
مواد كمك آموزشـي كودكان و نوجوانان فعالیت مـي كنند و 
مجالت زیادي در این زمینه منتشر مي شوند. از جمله »شركت 
چاپ و نشر كاروس1« كه از 3٥ سال پیش تا كنون كتاب ها 
و مجــالت زیادي را براي گروه هاي ســني متفاوت به چاپ 
رسانده است. از مجالت چاپ شده توسط این شركت مي توان 
مجالت داستاني »كفشــدوزك« )گروه سني3 تا ۶ سال( و 
»كریكت2« )گروه سني9 تا 14 سال(، و مجالت غیرداستاني 
)علمي، هنري و علوم انساني( »بپرس3« )گروه سني 7 تا 10 
سال( و »بیندیش4« )كودكان و نوجوانان 10 سال به باال( را 
نام برد. از دیگر محصوالت این شركت، مي توان به »اودیسه٥« 
)گروه سني 9 تا 14 سال(، »صورت ها۶« )كودكان 9 سال به 
باال(، »دانه هاي سیب7« )گروه سني ۶ تا 9 سال(، »حفاري8«  
)گروه سني 9 تا 14 سال(، »عنكبوت9«  )گروه سني  ۶ تا 9 

سال(  و »دانستن10« )۶ تا 9 سال( اشاره كرد.
هامتي دامتي11: مجله اي اســت برای )گروه ســني ٥ تا 
7 ســال(  كه از اكتبر ســال 19٥2 تا سال 2000 به عنوان 
مجله اي هم ســو با »چیلدرن دایجست12« )گروه سني ۶ تا 
12 ســال( توسط دفتر انتشاراتي كاروس به چاپ مي رسید. 
در ســال 2009 دو هفته نامة چیلدرن دایجست به »جك 
و جیل13« تغییر نام داد، اما هامتي دامتي همچنان با همان 
نام به چاپ  مي رســد و امروزه در كنار جك و جیل و »الك 
پشت14« )گروه سني 3 تا ٥ سال( یكي از سه مجله اي است 
كه توسط این شركت انتشاراتي براي كودكان تهیه مي شود. 

خيال كن1٥: این گاه نامة آموزشــي ٥ شماره در سال براي 
كودكان 7 تا 12 ساله آمریكایي به چاپ مي رسد. 

تایم براي كودكان16: توسط انتشارات »تایم17« در ایاالت 
متحده آمریكا به چاپ  مي رسد. این مجله به صورت هفته نامه 
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در اختیــار دانش آموزان قرار مي گیــرد و آن ها را به مطالعه 
عالقه مند مي كند.

é انگلستان
آكویال18 : این مجله توسط انتشارات »جوانه تازه روییده19« 
در انگلستان و براي گروه  سني 8 تا 13 ساله منتشر مي شود 
و حاوي مطالبی دربارة زبان انگلیسي، فضانوردي، ریاضیات، 
محیط زیست، تاریخ، فلسفه، شناخت حیوانات، هنر و ورزش 
است.  »کلیک20« ویژة گروه سنی 3 تا ۶ سال، »سیکادا21« 
ویژة گروه سنی باالی 14 سال، »استوری باکس22« ویژة گروه 

سنی 3 تا ۶ سال از دیگر مجالت انگلستان هستند.

é  هندوستان
در هندوستان چندین مجله مخصوص كودكان و نوجوانان 
وجود دارد. مجلة »چامپک23« )ویژه گروه ســنی باالی 12 
ســال( از ســال 19۶8 تا كنون توســط »گروه مطبوعاتي 
دهلي24« در هندوستان چاپ مي شود. از سال 2004، مجلة 
دیگري با عنوان »ایندراهانوش2٥« )رنگین كمان( اضافه شده 
 اســت. این ماه نامه براي كودكان و نوجوانان 9 تا 1۶ ســاله 
منتشر مي شود. مجلة »تات2۶« )ویژه گروه سنی 3 تا 7 سال( 
و مجله »دیم دیما27« )ویژه گروه ســنی 9 تا 1٥ ســال( و 
مجلة »بعد از مدرسه28« )برای دانش آموزان دبستانی( از دیگر 

مجالت هندوستان هستند.

é استراليا 
»جدي نگیرید29« یكي از مجالت پرطرفدار اســترالیایي 
است كه دختران و پسران 7 تا 13 ساله آن را مطالعه مي كنند. 
»دي  ام اي جي30« )گروه سني 7 تا 12 ساله( نیز از مجالت 

دیگري است كه برای كودكان استرالیایي منتشر می شود.

é کانادا
اولین شــمارة »مجلة بوف31« در سال 197۶ توسط ناشر 
كانادایي، بایارد32 كانادا  منتشــر شد. ساالنه 10 شماره از 
این مجله براي گروه ســني 9 تا 13 ســال به زبان انگلیسي 
منتشر مي شــود. مجله »کریپ33« )ویژة گروه سنی 3 تا ۶ 
ســال( و مجله »ماس34« )ویژة گروه سنی 9 تا 14 سال( از 

دیگر مجالت کانادایی هستند.

é  فرانسه 
»گــوزن3٥«  به  صــورت ماه نامــه در ٥2 صفحه به  چاپ 
 مي رسد. این مجله كودكان را به جست وجو و كشف طبیعت 
تشویق مي كند. »سورتمه3۶« نیز مجله اي است كه به صورت 
ماه نامه در 3۶ صفحه منتشر مي شــود. داستان هاي بلند و 
كوتاه، بازي هاي آموزشي و معما از مطالب این مجله هستند. 
كودكان با مطالعة این نشــریه به ابزارهایي براي كشف بهتر 
دنیاي اطرافشــان دســت مي یابند. »فرفره37 « هم ماه نامه  
دیگري اســت كه در 3۶ صفحه منتشرشده و به كودكان در 
آموختن  کلمه ها و تصویرها كمك  مي كند. داستان هاي بلند 
و كوتاه، شــعرهاي كودكانه، كمیك استریپ و برچسب هاي 

بزرگ و جالب از محتویات این مجله است. 

é امارات
نام مجموعــه كتاب هاي كمیــك و مجله اي  ماجد38: 
مخصوص كودكان 12-9 ســال اســت كه در ابوظبي براي 
كودكان و نوجوانان اماراتي منتشر مي شود. اولین شمارة این 

مجله در سال 1979 منتشر شده است.

é چين
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اولین شمارة مجله »دنیاي داستان هاي علمي39« در سال 
1979 براي كودكان و نوجوانان چیني در این كشور به چاپ 

رسید. 

é روسيه
اولین شمارة مجله »مورزیلكا40« در سال 1924 منتشرشد. 
ماه نامه اي ادبي و هنري است كه براي كودكان ۶ تا 12 سالة 

روسي چاپ مي شود. 

é پاکستان
مجلة »سنتره41« از ژانویة سال 2008 میالدي تاكنون توسط 
انتشارات كفایت42، بزرگ ترین شركت انتشاراتي پاكستان، 
در كراچي به چاپ مي رســد. این مجله در قالب ماه نامه و به 
زبان اردو منتشــر مي شود. ســنتره به عنوان بخشي از مواد 
خوان داري زبان اردو در برنامه درسي مدارس پاكستان، براي 
آموزش خواندن به دانش آموزان 8 تا 12 ساله )دورة ابتدایي( 

گنجانده شده است. 

é عراق
مجلة »په په ووله43« ماه نامه ای آموزشــي است كه اولین 
شــمارة آن در بهار 1992 توسط انتشارات »رهایي كودكان 
كردستان44« منتشرشد. تنها مجلة آموزشي است كه به زبان 

كردي در كردستان عراق به چاپ مي رسد.

é ایران
رشد کودک )ویژة گروه سنی ۶ تا 7 سال(، رشد نوآموز 
)ویژة گروه سنی 8 تا 9 سال(، رشد دانش آموز )ویژة گروه 
ســنی 10 تا 12 سال(، رشــد نوجوان )ویژة گروه سنی 
13 تا 1٥ سال(، رشــد جوان )ویژة گروه سنی 1۶ تا 18 

ســال(، کيهان بچه ها )ویژة گروه سنی نوجوان(، سروش 
کودکان )ویژة گروه ســنی 7 تا 11 سال(، شاهد کودک 
)ویژة کودکان(، شاهد نوجوان )ویژة گروه سنی 11 تا 1۶ 
ســال(، شاهد جوان )ویژة گروه ســنی 17 تا 2٥ سال( و 
سروش خردساالن )ویژة گروه سنی 3 تا 7 سال( از جمله 
مجالت ایرانی هستند. تنها روزنامه ای که متعلق به گروه سنی 
نوجوانان اســت و در نیم ســال اول عرضه می شود، روزنامه  
»گنبد کبود« اســت.ماه نامة »موعود جوان« نیز برای گروه 
سنی دبیرستان منتشر می شــود. »سالم بچه ها« ماه نامه ای 
فرهنگی ویژة نوجوانان کشــور است. »معارف«، »داستان«، 
»شــعر«، »اجتماعی« و »آسمانه« از جمله بخش های مجلة 
»سالم بچه ها« است که در هر شماره مطلبی خاص نوجوانان 
دارد. این مجله در اولین جشنوارة مطبوعات کودک و نوجوان 
به عنوان بهترین نشریة کودکان و نوجوان برگزیده شد. سپس 
بار دیگر در چهارمین جشــنواره مطبوعات به عنوان بهترین 

نشریة نوجوانان انتخاب شد )پایگاه اطالع رسانی حوزه(.
مجلــة »پوپک« نیز یک ماه نامة فرهنگــی برای کودکان 
ایران اســت. شروع انتشــار این مجله از مرداد 1373 بوده و 
صاحب امتیاز آن »دفتر تبلیغات اســالمی حوزة علمیه قم« 
است. مجموعة مجالت »دوست« نیز در برای سه دورة سنی 

خردسال، کودک و نوجوان چاپ می شود. 
صاحب امتیاز این مجالت نیز»مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی )ره(« است. از طرف دیگر ماه نامه های »نبات« 
و »نبات کوچولو« از ســال 1389 بــه عنوان اولین مجالت 
تخصصی بــرای دو گروه ســنی کودک ) 7-12 ســال( و 
خردســال )3-۶ سال( فعالیت خود را شروع کردند و از سال 
1393 فعالیــت خود را در قالب »مؤسســه فرهنگی فردای 
روشن کودک« ادامه دادند. مؤسســة فردای روشن کودک 
به صورت تخصصی در زمینة تولید محتوا ) داســتان، شعر، 
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بازی و سرگرمی( به صورت مکتوب، چند رسانه ای و برخط با 
هدف آموزش و پرورش مهارت های مختلف برای کودکان و 

رده سنینام مجلهکشور

آمریکا

٥-3 سالالک پشت
۶-3 سالکفشدوزک

7-٥ سالهامتی دامتی
9-۶ سالدانه های سیب

9-۶ سالعنکبوت
9-۶ سالدانستن

12-۶ سالچیلدرن دایجست
10-7 سالبپرس

12-7 سالخیال کن
14-9 سالحفاری
14-9 سالاودیسه
14-9 سالکریکت
9 سال به باالصورت ها
10 سال به باالبیندیش

دانش آموزانتایم برای کودکان

انگلستان

۶-3 سالکلیک
۶-3 سالاستوری باکس

13-8 سالآکویال
باالی 14 سالسیکادا

هندوستان

دبستانبعد از مدرسه
باالی 12 سالچامپک

7-3 سالتات
1٥-9 سالدیمدیما

1۶-9 سالرنگین کمان

استراليا
13-7 سالجدی نگیرید
12-7 سالدی ام جی

کانادا
13-9 سالبوف

۶-3 سالکریپ

فرانسه
کودکانگوزن

کودکانسورتمه
کودکانفرفره

12-9 سالماجدامارات

کودکان و نوجواناندنیای داستان های علمیچين

12-۶ سالمورزیلکاروسيه
12-8 سالسنترهپاکستان

کودکانپه په ولهعراق

ایران

7-۶ سالرشد کودک
9-8 سالرشد نوآموز

12-10 سالرشد دانش آموز
1٥-13 سالرشد نوجوان
18-1۶ سالرشد جوان

نوجوانکیهان بچه ها
7-3 سالسروش خردساالن
11-7 سالسروش کودکان
کودکانشاهد کودک
1۶-11 سالشاهد نوجوان
2٥-17 سالشاهد جوان
نوجوانگنبد کبود
نوجوانسالم بچه  ها

کودکپوپک
پیش دبستانیدوست خردساالن

کودکاندوست کودک
نوجواناندوست نوجوان
۶-3 سالنبات کوچولو

12-7 سالنبات
دانش آموزان دبیرستانیموعود جوان

خردساالن فعالیت  می کند.

ـ مجالت مورد بررسی در آمریکا دارای دسته بندی های سنی 
جدول 1.  دسته بندی سنی مجالت در کشورهای مورد بررسی

در جدول 1 مجالتی که در هر کشور منتشر می شوند، به ترتیب گروه سنی آورده شده اند. همان  طور که مشاهده می شود: 
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جدول 2. دسته بندی مجالت در چهار گروه سنی
جواننوجواندبستانپيش از دبستانکشور

آمریکا

الک پشت
٥-3 سال

دانه های سیب
9-۶ سال

حفاری
_14-9 سال

کفشدوزک
۶-3 سال

عنکبوت
9-۶ سال

اودیسه
_14-9 سال

هامتی دامتی
7-٥ سال

دانستن
9-۶ سال

کریکت
_14-9 سال

چیلدرن دایجست_
12-۶ سال

صورت ها
_9 سال به باال

بپرس_
10-7 سال

بیندیش
_10 سال به باال

_
خیال کن

12-7 سال
تایم برای 
_کودکان

انگلستان

کلیک
۶-3 سال

آکویال
13-8 سال

سیکادا
_باالی 14 سال

استوری باکس
___۶-3 سال

هندوستان

تات
چامپک_7-3 سال

_باالی 12 سال

دیمدیما__
_1٥-9 سال

رنگین کمان__
_1۶-9 سال

استراليا
جدی نگیرید_

__13-7 سال

دی ام جی_
__12-7 سال

کریپکانادا
۶-3 سال

بوف
__13-9 سال

فرانسه

استوری باکس
۶-3 سال

گوزن
__کودکان

سورتمه_
__کودکان

فرفره_
__کودکان

ماجد_امارات
__12-9 سال

متفاوتی هستند و یک دســته بندی مشخص و  یک شکل 
ندارند. برای مثال، مجلة الک پشــت برای گروه سنی 3 تا ٥ 
سال، اما مجلة کفشدوزک برای گروه سنی 3 تا ۶ سال منتشر 

می شوند. 
ـ در انگستان مجالت مورد بررسی مربوط به سه گروه سنی 

3 تا ۶، 8 تا 13 و 14 سال به باال هستند. 
ـ در هندوســتان مجالت مورد بررسی متعلق به گروه سنی 
3 تا ۶، 8 تا 13 و باالی 14 ســال هستند. تنها مجلة بعد از 

مدرسه متعلق به کل دانش آموزان دبستانی است.
ـ  در استرالیا مجالت بررسی شده مربوط به گروه سنی 7 تا 

12 یا 13 سال هستند. 
ـ  در کانادا مجالت متعلق به گروه ســنی 3 تا ۶ سال و 9 تا 

13 سال هستند. 
ـ در مجالت فرانســه گروه ســنی ذکر نشده است. مجالت 
کشورهای امارات، روسیه و پاکستان مربوط به گروه سنی ۶ 

تا 12 سال هستند. 
ـ در مجالت چین و عراق گروه سنی ذکر نشده است. 

ـ بین مجالت ایران نیز دســته بندی های متفاوتی مشاهده 
می شود.

با عنایت به وجود تفاوت بســیار زیاد بین مجالت از منظر 
دست بندی ســنی آن ها، به منظور کسب نتایجی مدون از 
این مقایسه،  تمام مجالت در چهار دستة سنی تقسیم بندی 
شــده اند. در این تقسیم بندی که آن را در جدول 2 مشاهده 
می کنید، مجالت به چهار گروه پیش از دبســتان، دبستان، 

نوجوان و جوان تقسیم شده اند.
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امارات، چین، روسیه، پاکستان و عراق نیز به همین شیوه 
عمل کرده اند. اما در ایران این روند کاماًل متفاوت است و برای 
سنین از دورة پیش دبستانی تا جوانی مجالت متنوعی تولید 
و منتشر می شود. گروه مجالت رشد در این زمینه بیشترین 
تنوع را دارند و تقسیم بندی سنی آن ها از شش سالگی شروع 

می شود و در ادامه، هر مجله هر دو سال را در بر می گیرد. 
در نهایت رشــد جوان تا پایــان دوران تحصیل یعنی 18 
سالگی را پوشــش می دهد. مجالت کیهان بچه ها، سروش، 
شاهد، دوچرخه، همشهری بچه ها، سالم بچه ها،  پوپک، نبات 
کوچولو و .... نیز از دیگر نشــریات کودکان در ایران هستند. 
سروش در دو گروه پیش از دبستان و دبستان و شاهد در سه 
گروه دبستان، نوجوان و جوان فعالیت می کند. دو مجلة گنبد 
کبود و موعود جوان نیز بــه ترتیب برای نوجوانان و جوانان 

تولید می شود. 
به نظر می رســد ایران بیــن بقیة کشــورها کامل ترین 
تقسیم بندی را در تولید مجالت دارد و تمام گروه های سنی 
از پیش از دبستان تا پایان تحصیل را شامل می شود که این 
موضوع موجب می شود، مخاطب کودک، نوجوان و جوان حق 

انتخاب بیشتری در این خصوص داشته باشد. 

پی نوشت ها
1. Carus publishing Company
2. Cricket
3. Ask
4. Muse
٥. Odyssey
6. Faces
7. Apple seeds
8. Dig
9. Spider
10. Know
11. Humpty Dumpty

جواننوجواندبستانپيش از دبستانکشور

_چين
دنیای داستان های 

علمی
کودکان و نوجوانان

_

مورزیلکا_روسيه
_12-۶ سال

سنتره_پاکستان
_12-8 سال

په په وله_عراق
_کودکان

ایران

رشد کودک
7-۶ سال

رشد نوآموز
9-8 سال

رشد نوجوان
1٥-13 سال

رشد جوان
18-1۶ سال

سروش خردساالن
7-3 سال

رشد دانش آموز
12-10 سال

کیهان بچه ها
نوجوان

شاهد جوان
2٥-17 سال

دوست
خردسال

سروش کودکان
11-7 سال

شاهد نوجوان
1۶-11 سال

موعود جوان
دانش آموزان 

دبیرستانی
نبات کوچولو
۶-3 سال

شاهد کودک
کودکان

سالم بچه ها
_نوجوان

پوپک_
کودکان

دوست نوجوان
_نوجوان

دوست_
کودک

گنبد کبود
_نوجوان

نبات_
__12-7 سال

همان طور که در جدول 2 مشــاهده می شــود، باالترین 
تعداد مجالت به کشور آمریکا اختصاص دارد. در این کشور 
مجالت به ســه دسته پیش از دبســتان، دبستان و نوجوان 
تقسیم می شوند، ولی در حوزة جوانان مجله ای منتشر نشده 
است. می توان گفت تقریبًا این روند در کشورهای دیگر هم 
وجود دارد و برای جوانان به ندرت مجله ای تولید می شود. در 
هندوستان مجالت متعلق به دو گروه سنی پیش از دبستان و 
نوجوان هستند. اما در دو کشور استرالیا و فرانسه مجالت تنها 

برای دبستانی ها تولید می شوند. 
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12. Children digest
13. Jack and Jill
14. Turtle
1٥. Imagine
16. Time for kids
17. TIME
18. Aquila
19. New leaf publishing ltd
20. Click
21. Cicada
22. Story Box
23. Champak
24. Delhi press group
2٥. Indrahanush
26. Toot
27. Dimdima
28. After school
29. Just kidding
30. DMAG
31. Owl
32. Bayard Canada
33. Chrip
34. Muse
3٥. Wappiti
36. Toboggan
37. Toupie
38. Majid
39. Sience fiction world
40. Murzilka
41. Suntra
42. Kifayat publishers
43. Pepule
44. Kurdistan Save the Children )KSC(
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