
چکيده
لحاظ  از  برقرار می کنند،  ارتباط  با کتاب  یا  و  روز مطالعه می کنند  کودکانی که هر 
با کودکانی که مطالعه نداشته اند تفاوت دارند. اعتمادبه نفس و استقالل  شخصیتی 
بیشتر، داشتن دایرۀ لغات وسیع تر  و قدرت حل مسئله از جملۀ این تفاوت هاست. 
مطالعۀ حاضر توصیفی - کاربردی می باشد که هدف آن بررسی راهکارها و چالش های 

ترویج کتاب خوانی در مراکز پیش دبستانی و مهدکودک هاست.

كليدواژه ها: کودکان پیش دبستانی، ترویج کتاب خوانی، مراکز پیش دبستانی، مربی، 
کتاب

مقدمه
بسیار شنیده ایم که »عادت به مطالعه، 
باید از دوران کودکی آغاز شود« زیرا مغز 
پذیرش  آمادۀ  پیش دبستانی  کودکان 
در  عادات  کردن  نهادینه  و  می باشد 
اساسی  پایه های  است.  راحت تر  آن ها 
دوران  در  مطالعه  و  خواندن  آماده سازی 
است.  سال  شش  زیر  و  کودکی  اولیۀ 
قدرت  می پردازد،  مطالعه  به  که  کودکی 
تفکر و تخیل قوی دارد. او در کتاب ها با 
سرزمین ها و دوران های مختلف تاریخی 
و همچنین با علوم و هنرهای جدید آشنا 
می شود. شخصیت های داستان ها جزئی 
و  می شوند  محسوب  او  واقعی  دنیای  از 
خواب  داستان ها  قهرمان های  دربارۀ  او 
می بیند و در خیال پردازی هایش مسائل و 
مشکالت آن ها را حل می کند. کودکانی 
به راحتی  ابتدایی  اول  کالس  در  که 
کسانی  معمواًل  می آموزند،  را  خواندن 
هستند که در دورۀ پیش دبستانی در خانه 
و  کرده اند  آغاز  را  مطالعه  مهدکودک  یا 
برایشان کتاب خوانده شده است. آغاز 
و  کتاب  به  عالقه  آغاز  رفتن،  مدرسه 
مطالعه نیست. آغاز یادگیری الفبا نیز 
نیست  کتاب  با  انس  و  یادگیری  آغاز 
می گیرد.  شکل  زودتر  فرایند  این  و 

)مفیدی، 1392(
تپندۀ  قلب  حقیقت  در  خواندن 
است.  تحصیلی  موفقیت های 
مواجهه  هنگام  در  بهتر  خواننده های 
حل  رویکرد  از  زندگی  روزمرۀ  مسائل  با 
موفقیت های  و  می جویند  بهره  مسئله 

ترویجکتابخوانیدرمراکزپیشدبستانی؛
راهکارهاوچالشها
سيده فریبا شجاع الساداتی، دانشجوی کارشناسی  ارشد پیش دبستانی، دانشگاه عالمه طباطبایی
مهين سيفی، دانشجوی  کارشناسی ارشد برنامۀ درسی، دانشگاه شهید مدنی تبریز

آموزش
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به دست  آموزشی  در موضوعات  بیشتری 
گذشته  سال  سی  تحقیقات  می آورند. 
به  عالقه  ایجاد  که  است  داده  نشان 
و  اجتماعی  رشد  به  کودکان  در  مطالعه 
آن ها  و  شد  خواهد  منجر  احساسی شان 
را در بزرگ سالی از 80 درصد آسیب های 
)مفیدی،  کرد  خواهد  دور  اجتماعی 
و  پرورش فکری کودکان  کانون   .)1392
نوجوانان در کشور ما گام های مؤثری در 
ترویج کتاب خوانی برداشته است. از جمله 
تولید کتاب و فیلم، فعالیت های فرهنگی 
کودکان  برای  جذاب  و  متنوع  هنری  و 
سخنرانی های  و  همایش ها  برگزاری  و 
ترویج کتاب خوانی که هر ساله در کانون 
باب الحوائجی  فهيمه  می شود.  برگزار 
مقاالت  محتوای  تحلیل  به  تحقیقی  در 
کتابخانه های  و  کتاب خوانی  »ترویج 
کودکان« پرداخته و به فقدان آثار پژوهشی 

در این زمینه اشاره کرده است.
به  جدید  زاویه ای  از  تحقیق  این 
راهکارها  بررسی  آن  و  می نگرد   موضوع 
مراکز  در  که  است  چالش هایی  و 
ترویج  برای  ما  کشور  پیش دبستانی 
کتاب خوانی و مطالعه وجود دارد. هدف 
راهکارهایی  ارائه  مطالعه  این  از  محقق 
مطلوب برای این امر مهم و بررسی موانع 

آن بوده است.

راهکارهای ترویج كتاب خوانی در 
مراكز پيش دبستانی

 با او و همراه او کتاب بخوانید.
کودکان  توجه  مدت  اینکه  به  توجه  با 
دقیقه  پانزده  تا  ده  حدود  و  مدت  کوتاه 
بایستی روزانه فرصت های  است، مربیان 
لذت بخش کتابخوانی را برای کودکان به 
مدت کوتاهی فراهم آورند. به جای اینکه 
برای کودک کتاب بخوانید، با او و همراه او 
کتاب بخوانید. این کار مربی را بجای یک 
فرد بزرگ تر به یک رفیق و شریک تبدیل 
همیشه   .)Blatchford, 2003( می کند 
خواندن  که  کنید  انتخاب  را  کتاب هایی 
آن ها با صدای بلند برای شما و کودکانتان 

براساس استانداردهای تعریف شده برای 
کتابخانۀ مختص کودکان تأسیس کنید. 
ایجاد  برای  امکانات الزم  نبود  در صورت 
کتابخانه، قفسه ای از کتاب مناسب با قد 
ایمنی  مسائل  گرفتن  نظر  در  با  کودکان 
با  تا کودکان  در داخل کالس قرار دهید 
کارت های  مناسب،  مجله های  کتاب ها، 
دست ساز  کتاب های  و  قصه گویی 
فعالیت های  باشند.  ارتباط  در  خودشان 
گوناگونی برای آشنایی کودکان با کتابخانه 
و شیوه های بهره گیری از آن برای کودکان 
)بختیاری،  دهید.  ترتیب  پیش دبستانی 

.)1391

کتابفروشی ها  به  خود  با  را  کودکان   
ببرید.

کودکان را با همکاری و مشارکت والدین 
به  و  ببرید  خود  محلۀ  کتابفروشی  به 
کودکان اجازه دهید که کتاب دلخواه خود 
را انتخاب کنند و در صورت امکان حتی 
هزینه اش را با دستان خود پرداخت کنند. 
و  عزت نفس  احساس  این کار  با  کودکان 
استقالل می کنند و به کتاب خوانی بیشتر 
جریان،  این  در  می دهند.  نشان  گرایش 
آن ها با مسائلی همچون نحوۀ خرید کردن، 
و  )اسکناس  پول  انواع  و  قیمت  هزینه، 
سکه های کشور خود(، نیز آشنا می شوند.

مسابقات  پیش دبستانی  مراکز  در   
کتاب خوانی برگزار کنید. 

مسابقات  معینی  تاریخ های  در  ماه  هر 
در  یا  کالس  در  شفاهی  داستان سرایی 
ابتدای  در  کنید،  برگزار  پیش دبستان 
به  را  کلیدی  واژۀ  چند  تصاویر  مسابقه 
با  بخواهید  بچه ها  از  و  بچسبانید  تخته 
استفاده از آن ها داستان سرایی کنند. به 
کامل  داستان  یک  که  کودکانی  تمامی 
برگزاری  با  بدهید.  جایزه  کردند،  نقل  را 
مسابقات کتاب خوانی در داخل کالس و 

روش  این  در  مربیان  است.  لذت بخش 
قصه گویی  کارت های  از  می توانند 
انتشارات مدرسه استفاده کنند. با صدای 
و  بخوانید  بچه ها کتاب  برای  گویا  و  بلند 
حتمًا از تغییر صدا و لحن هنگام خواندن 

استفاده کنید.

 خواندن را با بازی و سرگرمی توأم 
.(Blatchford, 2003) .کنید 

 از جمله:
بازی کتاب خوانی و گره زدن

بازی مشاعره و کلمات آهنگین
بازی انعکاس صدا و ده ها بازی خالق

کتاب سازی
نقاشی و خواندن

اجرای تئاتر براساس داستان
به کتاب  یا کارتون مربوط  نمایش فیلم 

کودک )کتاب فیلم(. 

 از کودکان بخواهید تصاویر یک کتاب 
را تفسیر و توصیف کنند.

آزادی  تفکر  و  قوی  تخیل  از  کودکان 
به آن ها اجازه دهید تصاویر  برخوردارند. 
دایرۀ  و  تخیل  قدرت  براساس  را  کتاب 
واژگانشان توصیف کنند. مربیان می توانند 
برای این کار از کودکان بخواهند که کتاب 
داستان مورد عالقۀ خود را از خانه بیاورند 
و تصاویر آن را برای کودکان دیگر کالس 
شرح دهند. روش دوم آن است که مربیان 
یا  مجلۀ  ماهنامه،  که  بخواهند  بچه ها  از 
نشریۀ مورد عالقه خود را به کالس بیاورند 
یا  از آن مجله  به دلخواه خود  و تصویری 
نشریه انتخاب کنند و آن را برای بچه های 

دیگر توصیف کنند و شرح دهند.

 کتابخانه ای اختصاصی برای کودکان 
در مهدکودک یا کالس داشته باشید.

فضایی  مهدکودک  ساختمان  در 
خوشایند و جذاب را برای کتابخانۀ کودکان 
را  مهدکودک  کتابخانۀ  و  بگیرید  نظر  در 
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مهدکودک آن ها را بیشتر به کتاب خوانی 
تشویق می کنید. سعی کنید جایزه هایی را 
به کتابخوان های ماهر اختصاص دهید که 
باعث دلگرمی هر چه بیشتر آن ها شود و 

کودکان را در ادامۀ راه تشویق کند.

مراکز  در  کتاب  نمایشگاه های   
پیش دبستانی برگزار کنید.

 - در تاریخ های معین سال نمایشگاه های 
کتاب در پیش دبستان برگزار کنید و در این 
نمایشگاه ها کتاب های دست ساز کودکان 
معرض  در  کتاب ها  سایر  همراه  نیز  را 

نمایش بگذارید.
- در مدت برپایی نمایشگاه ها با همکاری 
والدین و کودکان به فعالیت های فرهنگی 
سرود خوانی،  همچون  دیگری  هنری   -
نماش خالق، داستان سرایی، قصه گویی، 
با  کتاب خوانی  و  فیلم(  )کتاب  نمایش 

صدای بلند بپردازید.
و  »قصه گویی  آموزشی  کارگاه های   -
ترویج کتاب خوانی در خانه« برای والدین 
برگزار کنید و بدین طریق اهداف خانه و 

پیش دبستان را در یک مسیر قرار دهید.

 موانع، چالش ها و محدودیت های 
ترویج كتاب خوانی در مراكز 

پيش دبستانی

مختص  کتابخانه های  ایجاد  برای  شده 
کودکان

- نداشتن الگوی مناسب کتاب خوانی و 
.(Sharon s, 2009) مطالعه برای کودکان

نتيجه گيری
کتاب خوانی  و  کتاب  به  توجه  امروزه 
کشور  هر  ملی  و  فرهنگی  رشد  نشانگر 
است. بنابراین، گسترش فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانی غیردرسی در بین کودکان 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  نوجوانان  و 
است. کودکان بیش از پیش نیاز دارند با 
تا  ابزار بی رقیب فرهنگی خو بگیرند  این 
برای رویارویی با مسائل شخصی و محیطی 
تالش  پس،  شوند.  مجهز  مدرن  دنیای 
برای ایجاد عادات کتاب خوانی و مطالعه 
پیش دبستانی  مراکز  از  باید  کودکان  در 
آغاز شود و به صورت مستمر تا بزرگسالی 
 .)1382 )کاربخش،  باشد  داشته  ادامه 
مراکز  مدیران  و  مربیان  مسئوالن، 
پیش دبستانی بایستی دربارۀ این امر مهم 
داشته  را  الزم  مهارت های  و  آموزش ها 
باشند تا کودکان این سرزمین را که نخبگان 
فردای ما هستند به این ابزار قوی فرهنگی 

مجهز کنند.
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تحصیلی  سوابق  نداشتن   -
گرایش   - تربیتی  )علوم  مرتبط 
مراکز  مربیان  و  مدیران  پیش دبستانی( 

پیش دبستانی
ایجاد  برای  مناسب  فضای  نداشتن   -
کتابخانۀ مختص کودکان با استانداردهای 
تعریف شده در مراکز پیش دبستانی و در 
خواندنی  موارد  نداشتن  قرار  دسترس 
مانند کتاب، مجله  مناسب سن کودکان 
و نشریه که همگی از لوازم مهم هر مرکز 
به  را دعوت  که کودکان  آموزشی هستند 

.(Codell, 2003) خواندن می کنند
برای  مدیران  مالی  امکانات  نداشتن   -

ایجاد کتاب خانه های مختص کودکان
- نداشتن مهارت ها و آموزش های الزم 
مدیران و مربیان در مورد روش های ترویج 
کتاب خوانی )قصه گویی، نمایش خالق، 
بازی های  کتاب سازی،  داستان سرایی، 

خواندن(
کودکان  کتاب خوانی  کردن  محدود   -
و  کسل کننده  درسی  کتاب های  به  فقط 

گاهی خارج از ظرفیت شناختی کودک
- عدم شناخت کافی از توانایی ها و رشد 
شناختی و عاطفی و ظرفیت های کودکان 
تصویری  کتاب های  از  نبردن  بهره   -
 - کتاب  و  کودکان  سن  برای  مناسب 

اسباب بازی (pop-up) )بیات، 1392(.
تعریف  استانداردهای  نکردن  رعایت   -
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