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بررس ي ميزان تاثير پذيري فرهنگ ي کودکان
از برنامههاي کانون پرورش فکري کودکان
زهرا خلج ي
فارغ التحصيل کارشناسي ارشد رشته ي برنامه ريزي فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي
واحدعلوم وتحقيقات تهران ( khalaji.zahra90@gmail.comمسئول مکاتبات)
سيدرضا صالح ياميري
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاداسالمي ،واحد علوم وتحقيقات تهران

چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :در پژوهش حاضر براي هويتت فرهنگتي  7شتاخ
شاخ

اصتلي در ن تر ترفتته شتده استت

هاي انتخابي شامل ،باورهاي مذهبي ،ارزشها ،هنجارها ،اسطورههتا ،نمادهتا ،ميترا

فرهنگتي و مويتيتت

جغرافيايي ويژه ايران هستند.
روش پژوهش :با توجه به موضوع پژوهش روش تحقيق حاضر بر اساس روش تحليل محتوا و توصيف اطالعتات
جمع آوري شده از طريق پرسشنامه ميباشد .همچنين نوع پژوهش نيز کاربردي است.
يافتهها و نتيجه تيري :ميتوان نتيجه ترفت کته درمحتتواي فتاليتتهتاي فرهنگتي کتانون بته باورهتاي متذهبي،
ارزشهاي فرهنگي اسطورهها ،ميرا

فرهنگي ،نمادهاي فرهنگي ،هنجارهاي فرهنگي ،جغرافيتاي ايتران ،باورهتاي

مذهبي ،ارزشهاي فرهنگي ،اسطورهها ،ميرا

فرهنگي ،نمادهاي فرهنگي ،هنجارهتاي فرهنگتي ،جغرافيتاي ايتران

پرداخته شده است .همچنين در محتواي يصههتاي ايرانتي و استالمي بته باورهتاي متذهبي ،ارزشهتاي فرهنگتي،
اسطورهها ،ميرا

فرهنگي ،نمادهاي فرهنگي ،هنجارهاي فرهنگي ،جغرافياي ايران پرداخته شده است .با توجته بته

ميزان تفاوت ن ر پاسخ دهندتان ،اندازه جامته که مرکب از مدير ،کارشناستان ومربيتان فرهنگتي و هنتري و ادبتي
هستند بالغ بر 226نفر ميشوند که باتوجه به تتداد کم اين جامته حجم نمونته و جامتته يکستان ترديتده استت و
پرسشنامه در بين آنان توزيع ترديد که از اين تتداد  162پرسشنامه به محقق عودت داده شد.
واژتان كليدي :تاثيرپذيري فرهنگي ،برنامههاي کودک ،کودکان وکانون پرورش فکري

زهرا خلجی و سیدرضا صالحی امیری

و همچنين شناخت كليت شرايط حاكم بر جهان

مقدمه
تربيت يک فرايند مستمر و پيوسته بوده که هد ف

ضروري است.

نهايي آن کمال وستادت انسان است و اين کمال

ترديدي نيست كه برخي از اين آموزهها در خانه و

درمکتب ما همان يرب الهي است .و اهميت آن به اين

محيط زندتي كودك روي ميدهد ،پيشرفتها و

خاطراست که کودک مانند مومي دردست ماست و ما

آموزشهاي آكادميك را نيز كودكان در كالس و

هم ميتوانيم با تربيت درست اورا به انساني تبديل

مدرسه فرا ميتيرند ،اما پيريزي زير ساخت ورود به

کنيم که خليفه اهلل روي زمين باشد وهم به موجودي

عرصه زندتي اجتماعي در آينده و تربيت انسانهايي

پست تر از حيوان تبديل شود ،تربيت انواع مختلفي

محكم و استوار دامنهاي وسيع تر را ميطلبد .نقش

داشته وعوامل زيادي درآن نقش دارند ومتناسب با

برنامهريزان فرهنگي هر جامته در اين رهگذر بسيار

تواناييهاي فرد مقابل مراحل مختلفي دارد.در ميان

حياتي است.

نسلهاي توناتون بشري ،دوران كودكي بيترديد از

شرايط جامته امروز ايران ،اهميت رسالت متوليان

مهمترين و تاثير تذارترين دوران حيات انسان به شمار

امور فرهنگي را مضاعف ميسازد .جوان بودن جامته

ميآيند .دوره كودكي لبريز از متصوميت و پاكي،

ايراني و شمار فراوان كودكان و حاكميت ارزشها و

سرشار از راز و رمز و حاكميت سرشت بي آاليش

هنجارهاي اسالمي و انساني در اين جامته از يك سو

آدمي است .در اين دوره ظر فيتهاي ذهني او پذيراي

و شتاب رو به تزايد پديده جهاني شدن و بمباران

جستجو كردن ،يافتن و فرا ترفتن است .بدين ترتيب

اطالعات و تسترش نفوذ فرهنگهاي بيگانه و مغاير

باورها و اعتقادات ريشهاي در اين دوره شكل ترفته

با جامته ما ،داليل آشكار و روشن اين حساسيت ويژه

ونهادينه ميشود ،طبع لطيف و تاثيرپذير كودك،

و حفظ هويت فرهنگي است.

استتداد پذيرش و الگوسازي يويتري دارد .به عالوه

هويت فرهنگي ما ،همان هويت ايراني كه تلفيقي از

در اين دوران ،انسان با ناماليمات زندتي اجتماعي،

ايرانيت و اسالميت ما است با عنايت به اينكه كشور

زنگارهاي روح وروان بزرتسالي و دغدغههاي فكري

ايران در ساليان دراز تذرتاه ايوام مختلف بوده است،

كه او را از درك متادالت ظريف انساني باز ميدارد

به تبع آن در اين فرايند ،هم تاثير تذار بوده و هم تاثير

مواجه نيست.

پذير ،زيرا در تتامل و تاهي تتارض با ساير فرهنگها

رشد و تكامل انسان ،حاصل دانش و انديشه و

بوده است .لذا حفظ هويت فرهنگي امري خطير،

تفكر منتج از آموختن است .از سوي ديگر ،كودكان،

واجب و مهم است كه در اين تحقيق تالش ميكنيم به

صاحبان فرداي هر جامته و وارثان و پاسداران تالش

آن بپردازيم.

نسلهاي تذشته هستند .در نتيجه آموزش صحيح در

فرهنگ ملي ايران خاص مردم ماست كه ملهم از

دوران نخستين زندتي و پيش از ورود جدي به عرصه

ويژتيهاي محيط جغرافيايي ،جهانبيني ،نگرش،

اجتماع اهميتي فوقالتاده و حياتي خواهد داشت .اين

خواستها ،آرزوها ،غمهاي مشترك ،احساسات و

آموزش ابتاد تستردهاي دارد و جنبههاي علمي،

اعتقادات بوده و داراي رنگ و بوي ايراني ،اسالمي

اجتماعي ،هنري ،ديني و تاريخي را در برميتيرد ،به

است .دارا بودن چنين فرهنگي به ملت ما تشخ

و

عالوه شناخت كودكان از جامته خودي و فرهنگ و

هويتي متفاوت از ديگران ميبخشد .اين همان عاملي

آداب و سنتها و به طور كلي هنجارهاي حاكم بر آن

است كه ميتواند ملت ما را در ميان ملتهاي ديگر
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مطرح سازد و موجبات روي پاي خويشتن ايستادن و

سئواالت تحقي ق:

مورد توجه يرار ترفتن را فراهم نمايد.

سئوال اصل ي:

هويت فرهنگي هر ملتي در انسجام بخشيدن به

 .1آيا كانون پرورش فكري كودكان توانسته است با

جامته و پيشتيري از تروه تروه شدن آنها و نيز عدم

فتاليتهاي خود بر هويت فرهنگي كودكان تاثير

پيروي از ارزشهاي بيگانه نقشي اساسي دارد .با توجه

تذار باشد؟

به اين مهم فتاليتهاي فرهنگي كانون بايد با هدف

 .2آيا كانون پرورش فكري كودكان توانسته است با

هويت بخشي اعضاء طرح ريزي شود .در اين راستا

يصههاي ايراني و اسالمي بر هويت فرهنگي

حفظ و حراست از ميرا

فرهنگي و انتقال نمادها و

كودكان تاثير تذار باشد؟

ارزشها و هنجارهاي فرهنگي ضرورت مييابد .با
توجه به سرمايه تذاري دولتهاي بيگانه در

ب :سئوالهاي فرع ي

برنامهريزيهاي سياسي ،فرهنگي به يصد انتقال

 -1آيا در محتواي فتاليتهاي كانون پرورش فكري

ارزشهاي فرهنگ غرب و منكوب ساختن ارزشهاي

كودكان به باورهاي مذهبي پرداخته شده است؟

فرهنگي ايران اسالمي ،كه در پي ايجاد هويتي پوشالي

 -2آيا در محتواي فتاليتهاي كانون پرورش فكري

در نسل جوان ماست ،تحقيقات و توجه بيشتر در رابطه

كودكان به ارزشهاي فرهنگي پرداخته شده است؟

با هويت فرهنگي بسيار ضروري است.

 -3آيا در محتواي فتاليتهاي كانون پرورش فكري

مساله اين است كه آيا در فتاليتهاي فرهنگي
کانون پرورش فکري کودکان توجه الزم به هويت
فرهنگي ايران اسالمي متطوف شده ،در اين صورت تا

كودكان به اسطورهها پرداخته شده است؟
 -4آيا در محتواي فتاليتهاي كانون پرورش فكري
كودكان به ميرا

فرهنگي پرداخته شده است؟

چه حد به باورها ،ارزشها ،هنجارها ،نمادها،

 -5آيا در محتواي فتاليتهاي كانون پرورش فكري

ميرا هاي فرهنگي ايران و شناخت جغرافياي ايران

كودكان به نمادهاي فرهنگي پرداخته شده است؟

توجه شده است؟

 -6آيا درمحتواي فتاليتهاي كانون پرورش فكري

چنانچه كاستي وجود داشته است ناشي از عدم

كودكان به هنجارهاي فرهنگي پرداخته شده است ؟

توجه به كدام مقولههاي فرهنگي هويت بخش بوده

 -7آيا در محتواي فتاليتهاي كانون پرورش فكري

است؟

كودكان به جغرافياي ايران پرداخته شده است؟
 -8آيا در محتواي يصههاي ايراني و اسالمي به

اهداف تحقي ق
در تحقيق حاضر براي هويت فرهنگي  7شاخ
اصلي در ن ر ترفته شده است شاخ

هاي انتخابي

شامل ،باورهاي مذهبي ،ارزشها ،هنجارها ،اسطورهها،
نمادها ،ميرا
ايران هستند.

فرهنگي و مويتيت جغرافيايي ويژه

باورهاي مذهبي پرداخته ميشود؟
 -9آيا در محتواي يصههاي ايراني و اسالمي به
ارزشهاي فرهنگي پرداخته ميشود؟
 -10آيا در محتواي يصههاي ايراني و اسالمي به
اسطورهها پرداخته ميشود؟
 -11آيا در محتواي يصههاي ايراني و اسالمي به
ميرا

فرهنگي پرداخته ميشود؟
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 -12آيا در محتواي يصههاي ايراني و اسالمي به
نمادهاي فرهنگي پرداخته ميشود؟
 -13آيا در محتواي يصههاي ايراني و اسالمي به
هنجارهاي فرهنکي پرداخته ميشود؟
 -14آيا در محتواي يصههاي ايراني و اسالمي به
شناخت جغرافياي ايران پرداخته ميشود؟

ابزارهاي ترد آوري دادهها ( اطالعات) :شيوه
تردآوري اطالعات ،بررسي و ارزيابي وضتيت موجود
از طريق استفاده از پرسشنامه انجام شده است .به اين
من ور پرسشنامهاي تهيه و بين مربيان و يصهتويان،
داوران

يصههاي

ايراني

و

اسالمي،

مجريان

جشنوارههاي يصههاي ايراني و اسالمي كه اغلب
كانوني هستند توزيع ترديده است و شيوه ترد آوري
اطالعات براي بخش پيشينه ادبيات تحقيق ،کتابخانه اي

روش تحقي ق
با توجه به موضوع پژوهش روش تحقيق حاضر بر

بوده است.

اساس روش تحليل محتوا و توصيف اطالعات جمع

روش تجزيه و تحليل داده ها :در اين پژوهش با

آوري شده از طريق پرسشنامه ميباشد .همچنين نوع

توجه به آنكه دادهها از بررسي كل جامته آماري به

پژوهش نيز کاربردي است.

دست آمدند از فنون و روشهاي آمار توصيفي ن ير
تهيه جداول فراواني ،محاسبه شاخ

هاي آماري و

يلمرو مکاني تحقيق (جامته آماري) :در اين

رسم نمودارهاي ستوني و مقايسهاي براي تجزيه و

تحقيق ،مراکزكانون پرورش فكري كودكان استان تهران

تحليل دادهها استفاده خواهد شد.بتد از تكميل چك

مکان تحقيق يرار ترفته است.

ليستها ،سواالت كد بندي و دادهها وارد نرم افزار

يلمرو زماني تحقيق :يلمرو زماني تحقيق سال93
بوده ومنابع اطالعاتي در اين دوره زماني تهيه و جمع

آماري  SPSSشده و خروجيهاي الزم استخراج و
مورد تحليل يرار مي تيرد.

آوري ترديده است.
جامته آماري :جامته آماري اين پژوهش عبارت
است از مدير ،کارشناسان ،مربيان که شامل کارشناسان
و مربيان فرهنگي ،هنري و ادبي ميباشند که تتدادشان

شکل تيري فتاليتهاي فرهنگي و هنري کانون در
تذر زمان
تحوالت اجتماعتي ايران در سالهاي پاياني دهه

 226نفر است.

 1330و سالهاي آغازين دهه  1340از جنبههاي

نمونه و روش نمونه تيري :با توجه به آنكه جمع

مختلف يابل بررسي اند .تغييرات ريخت شناسي

آوري اطالعات صحيح متضمن صحت و ديت نتايج

شهرها ،کوچ دهقانان بي نصيب از اصالحات ارضي از

ميباشد لذا تتريف محدوده دييق و درست جامته

روستاها ،تسترش تأسيسات بزرگ صنتتي و تجاري،

آماري جهت تردآوري دادهها ،از اهميت خاصي

نياز به نيروي کار ماهر و غير ماهر در شهرهاي بزرگ،

برخوردار است .بر همين اساس براي تتيين جامته

چند برابر شدن فرصتهاي تحصيلي و آموزشي ،روي

آماري به مراکز فرهنگي -هنري استان تهران مراجته

آوردن تروه هايي چند به فتاليتهاي اجتماعي و

نموده و پرسشنامه در اختيار مربيان و مربي مسئوالن

سياسي و ...در يک کالم شتاب ترفتن دترتونيهاي

يرار داده شد و در اداره مرکزي نيز در اختيار مدير و

اجتماعي از ويژتيهاي اين سالهاست .اين تغييرات در

کارشناسان يرار ترفت.

شيوه زندتي جمتي ،نيازهاي تازه اي را پيش پاي
جامته تذاشت که پيش از اين يا به طور جدي آشکار
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نشده بود يا به دليل کشمکشهاي داخلي توجهي به

تيري و فتاليت جدي سه نهاد عمده در حوزه ادبيات

آنها نمي شد.

کودک و نوجوان در اين دوره ايم.

انديشيدن درباره مسائل کودکان را نمي توان از

نخستين حرکت درسال " ،1341شوراي کتاب

جمله دل مشغوليهاي جامته در اين دوره دانست.

کودک" بود .دومين حرکت جدي در اين زمينه ،انتشار

نشانههاي اين دل مشغولي هم در تصميم تيريهاي

سري مجالت "پيک" در سال  1342است که وزارت

دولت مشهود است و هم در فتاليت بخشهاي مستقل

آموزش و پرورش به من ور انتشار تروه مجلههاي

جامته به چشم ميخورد .در اين سالها بود که وزارت

پيک ،با همکاري انتشارات فرانکلين ،مرکز تهيه

آموزش و پرورش که يبالً جزئي از وزارت علوم بود

خواندنيهاي نوسوادان را تأسيس کرد.

مستقل شد و در همين دوران بود که مجالت ويژه

سومين نهادي که در سطح وسيع در حوزه هنر و

کودکان رونق تازه اي ترفت و بحث درباره ادبيات

ادبيات کودکان دست به تالشي تسترده زد" ،کانون

کودکان در نشريات وزيني چون "نگين" و "سخن"،

پرورش فکري کودکان " بود .در پائيز  1344تني چند

رايج شد.

از فرهنگيان و هنرمندان به دعوت دولت ويت ترد هم

در سال  1340در کتابهاي درسي دبستان

آمدند تا مقدمات تأسيس کتابخانه کودکان و تهيه مواد

دترتوني بنيادي صورت ترفت ،شيوه آموزش الفبا در

خواندني براي آنان را فراهم سازند .تا يبل از آن پديده

کتابهاي جديد به کلي با شيوه پيشين تفاوت داشت.

اي به نام "کتابخانه کودک" وجود نداشت و شايد همين

در اين شيوه –به رغم تذشته– دانش آموزان الفبا را در

امر انگيزه اصلي بنيانگذاران کانون را تشکيل ميداد .به

خالل درسها ميآموختند و کلمات را نه به شکل

هر حال تصميمها ترفته شد و بناي يک ساختمان

يالبي که به کمک شناخت اجزاي آن (حروف) ياد مي-

مجهز در پارک الله آغاز ترديد .در فاصله ساختن و

ترفتند .به اين ترتيب فرايند يادتيري خواندن و نوشتن

اتمام آن ،با بررسي هايي که انجام شد ،متلوم ترديد که

بسيار آسان شد و به عبارتي سن مطالته تقريبا سه سال

يک کتابخانه هيچگاه نخواهد توانست به تمامي

پايين آمد و توانايي خواندن در دانش آموزان دوم

کودکان تهران امکان استفاده بدهد.

ابتدايي چنان شد که هر چه را با حروف درشت و در

در نتيجه فکر ايجاد کتابخانههاي ديگر بوجود آمد،

يالب جملههاي ساده نوشته ميشد ،ميتوانستند

کتابخانه هايي که ميبايست اکثرا در نواحي جنوب

بخوانند .اعزام سپاهيان دانش به روستاها نيز ،هم به

شهر ايجاد شده و براي کودکان آن نواحي باشد .به اين

لحاظ کمي تتداد کودکان با سواد را افزايش داد و هم

ترتيب اولين کتابخانه کودک و نوجوان در "باغشاه" در

از ن ر کيفي بر توزيع جمتيت با سواد در شهر و روستا

انباري يک مدرسه کار خود را آغاز کرد و اين اولين

اثر تذاشت ،به تونه اي که طبق سرشماري سال 1345

تجربه بود .کانون در سال  1345کالس کتابداري کوتاه

پانزده در صد کودکان روستايي هفت سال به باال يادر

مدتي براي آموزش کتابداري به مدت دو ماه داير کرد

به خواندن و نوشتن بودند.

که تتدادي از فارغ التحصيالن همين کالسها

اين تغييرات جامته را وادار به چاره انديشي

کتابخانههاي اوليه کانون را اداره ميکردند.

درباره نياز کودکان به خواندنيهاي مناسب کرد .به

در مهر همان سال اولين کتابخانه سيار کانون

غيتر از حترکتتهاي پراکتنده اي کته توسط نتاشران

شروع به کار کرد .در بهار سال  1346با شروع کار

و نتويسندتان مختلف انجام تترفت ،متا شاهتد شکل
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کتابخانه کودک در بابل ،کانون پرورش فکري کودکان ،

ترجمه آثار خارجي شمرد تا در راه تشويق نويسندتان

دايره فتاليت خود را از تهران تسترده تر کرد.

به خلق اين تونه آثار ،ادبيات ايران را در اين زمينه غنا

همچنين از سال  1350کار کتاب رساني به

بخشتد و امکانهاي تازه را در اين زمينه کشتف و

بخشهاي کودکان بيمارستانهاي تهران توسط

عترضه کتند .در انتختات متنها نيز اصل مهم "سنت

کتابخانههاي سيار آغاز شد .بتالوه کانون کتابخانه

شکني و پرهيز از يواعد يالبي و يرار دادي بود ".و رد

اصالح و تربيت را داير و اداره ميکرده است.

اين نکته که کودکان موجوداتي هستند نا آتاه و بايد با

اما تأسيس و راه اندازي کتابخانه بدون مواد

نوشتن مطالبي پند آموز ،آنها را با اصولي که بزرتترها

خواندني مناسب ،نقض غرض بود .کتابهاي موجود

براي خود وضع کرده اند آشنا ساخت و آنها را به

آن زمان چندان کيفيتي نداشتند که شوق مطالته را در

پذيرفتنشان مجبور کرد .به اعتبار ديگر بايد از زاويه

کودکان بر انگيزد .ادبيات کودک در سالهاي پيش از

ديد کودک و نوجوان به دنيا نگريست و مطابق با نيازها

 1340به چند شاعر آن زمان مثل "باغچه بان" و

ي او حرکت کرد.

"صبحي" محدود ميشد و نيز انتشارات "نور جهان" و

سازمان انتشارات ايدام مجدانهاي در جهت

بتدها "مترفت" و "فرانکلين" و "بنگاه ترجمه نشر

همکاري بزرتترين نويسندتان و شاعران متاصر ايران

کتاب" و در آخر "نيل" و "ابن سينا" و "امير کبير" در

به عمل آورد .و اعتقادش بر اين بود که ادبيات

اين زمينه دست به تالش هايي زدند ،اما توليدات هيچ

کودکان ،ادبياتي است زنده و جستجوتر ،که کودکان را

يک از اينها به لحاظ شکل و محتوا به تونه اي نبود که

به اين نکته متوجه ميکند که هر آنچه داراي ارزش

پاسخگوي نياز کودکان باشد.

انساني است ،پذيرفتني و دوست داشتني است .و اين

به دنبال چنين نيازي سازمان انتشارات کانون در
زمستان  1345نخستين تام را برداشت تا به تهيه و

ارزشها را با نيروي آفرينش هنري بايد به کاملترين
شکل ،بيان کرد.

انتشار کتابهايي همت تمارد که از هر حيث نمونه

اصل تازتي و جالب بودن ،اصلي بود کته در تمام

باشد ،هم نياز مطالته کننده را بر آورد و هم ناشران

رشتهها حتي در توضيح مسائل علمي براي کودکان مد

ديگتر را در يافتن بينشتي عميق و در خور نيازهتاي

ن ر سازمان انتشارات بود .انتخاب موضوع و نحوه باز

اساستي جامتته ياوري کند .در پي اين اعتقتاد که نمي

نمودن آن ،تکنيک نقاشي ،صفحه آرايي ،چاپ و

توان هر نوع محتوا را به بهانه ساده نويسي در فرهنگ

صحافي ،زبان و ييمت از جمله عواملي بود که دست

امروز رايج کرد ،اين اعتقاد را نيز پذيرفت که هرتز

اندرکاران سازمان انتشارات کانون توجه خاصي بدان

نبايد تصاوير و شکلهاي يرار دادي و متحجر را که در

داشتند .در انتخاب داستانها نيز اصل آتاهي بخشيدن

جهت يالبي ساختن انديشه و هنر آدمي رواج يافته

به کودکان بود که ميبايست انديشه آنها را به کار

است ،به عنوان متيار ذويي کودکان تلقي کرد و زمينه

انداخت و از ساده پسندي دورشان داشت و وادارشان

تسترده و خالق متيار ذويي کودکان را در حد

کرد که به مسائل دنيا بنگرند و با تحليل علمي مسائل

خواست و نيازهاي نيروهاي بهرهتير و سود جو

آشنا شوند.
با کسب موفقيتهاي توناتون در نمايشگاهها و

محدود کرد.
کانون براي سامان بخشيدن به مويتيت کتابهاي

مسابقات بين المللي در سالهاي بتد کانون توانست

کودکان ،چاپ متنهاي نويسندتان ايراني را مقدم بر

توجه مخاطبان داخلي را نيز جلب نمايد به طوري که
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برخي از کتابها به چاپ پنجم و ششم رسيدند .اين

برتتزاري جشنوارههاي داختلي و خارجي عالوه

نحوه ارائه کتاب کودک و نوجوان در ايران به هيچ

بر آن که نشان از توانايي مرکز سينمايي داشت ،عرصه

وجه سابقه نداشت و کانون براي نخستين بار اهميت

اي بود که هنرمندان ايراني با آثار همتايان خارجي خود

صفحه آرايي ،تصويرتري ،چاپ و يطع مناسب را با

آشنا تر شوند و بر تجربه و دانش هنري خود بيفزايند.

الگوهاي محلي به ناشران ايراني آموخت .تاثير

از جمله فتاليتهاي عمده مرکز سينمايي يکي هم

کتابهاي کانون بر توليدات ساير ناشران ،آنچنان بود

توليد انيميشن بود که تا آن زمان توليد آن را وزارت

که تا مدتها يطع خشتي کتابهاي کودکان به "يطع

فرهنگ و هنر و سازمان راديو تلويزيون در انحصار

کانوني" شهرت داشت.

داشت .در اين عرصه نيز کانون همچون ساير عرصهها

تام بزرگ ديگر کانون در زمينه توليدات فرهنگي

ابتکار عمل را به دست ترفت و توانست با جذب

و هنري تأسيس "مرکز سينمايي" است .ايتن مرکز در

هنرمندان برجسته اي چون نورالدين زرين کلک،

سال  1349بته من ور تهيه فيلمهاي ارزنده آموزشي و

فرشيد مثقالي ،مرتضي مميز و ...آثاري توليد نمايد که

تفريحي بتراي کودکان و راهگشايي در جهت تسترش

هنوز در نوع خود از بهترين هاست.

ايتن صنتت در ايران ،فتاليت ختود را آغاز کترد .يک

هر چند که نقادان و پژوهشگران ،تجربه کانون را

سال پيش از آن مديران کانون مقدمات ساختن اين

در زمينه فيلم خالي از نقيصه نمي دانند و متتقدند

مرکز را فراهم ديدند و به ابتکار يکي از مديران

ايراداتي چون عدم تناسب آثار با ذهن مخاطبان بر آثار

برجسته کانون ،سيرک بزرگ مسکو به ايران دعوت

کانون وارد است ،با اين همه سينماي کودک و نوجوان

شد .اين سيرک در تهران و آبادان نمايش هايي اجرا

در ايران با کانون و آثارش آغاز شد که الايل بخشي از

نمود که از محل عوايد آن ،وسايل ضروري و مقدمات

اين آثار در زمره افتخارات سينمايي ايرانند .سينماي

يک استوديوي فيلمبرداري را خريدند.

کانون سينمايي بود هنري و تا حدودي اخاليي–

در نخستين سال آغاز فتاليت مرکز سينمايي ،پنج

اجتماعي که به دور از هياهو و ابتذال کتار ختود را

فيلم تهيه شد که در پنجمين فستيوال جهاني فيلمهاي

دنبتال کرد و سنتي را بنا نهاد که وايعترايي و توجه به

کودکان در تهران شرکتت کترد" ،نان و کلوچه" اثر

دنياي خاص کتتودکتتان از جمله ويژتيهاي آن

"عباس کيارستمي" در ايتن فستيوال خوش درخشيد و

است.

هيئت داوري بين المللي مجسمه طاليي فستيوال را به

اتر "انتشارات" " ،مرکز سينمايي" و "کتابخانه ها"

مرکز سينايي کانون اهدا کرد .دو سال بتد در فستيوال

را سه رکن اساسي کانون بدانيم کتابخانهها (مراکتز

ششم "رهايي" ساخته "ناصر تقوايي" جايزه فيلمهاي

فرهنتگي و هنتري) شايد مهمترين رکتن کتانتون به

نوجوان  10تا  14ساله را برد و به دست آمدن اين

حساب آينتد .بختش عمتدهاي از آنچته بنيانگذاران

تونه موفقيتها دست اندرکاران کانون را بر آن داشت

کانون در پي تحقق آن بودند ،بايد در کتابخانه به منصه

تا مرکز سينمايي را مورد توجه يرار دهند و در جذب

ظهور ميرسيد .هر چند که کتتابختانه يبل از هتر چيز

هنرمندان و فيلمسازان ،بيشتر بکوشند .تتداد فيلمهاي

محتل امانت تترفتن و مطالتته کتاب است ولي

کانون سال به سال افزايش يافت و بالتبع جتوايز و

کتابخانه کودک و نوجوان ميبايست بيش از اين باشد

موفقيتهاي بين المللي و ايبال داختلي نيز فزوني

و در آن فتاليت هايي براي اعضا پيشنهاد شود که آنها

تترفت.

متلومات و کشفيات خود را به طور عملي بيازمايند.
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اين فتاليتها عبارت بود از داستان سرايي،

مطالته و اغلب بدون استفاده در توشه اي انبار مي-

مترفيکتاب ،مترفي شخصيت ،مترفي سرزمين ،تئاتر

ترديد .براي جلوتيري از رکود اين سرمايه فرهنگي،

عروسکي ،موسيقي ،بحث آزاد ،بحث کتاب و ...که

برنامه من مي طرح و تدوين شد ،تا کتب ارسالي به

همگي تازتي داشتند و عالوه بر اينکه محيط کتابخانه

روستا ،پس از مطالته کليه دانش آموزان يريه ،با کتب

را براي مراجتين جذاب کرده بودند ،اين محيط را

روستاي ديگر تتويض شود.

تبديل به فضايي کردند که در آن کودکان تمرين رفتار

کانون پرورش فکري کودکان بيش از هر چيز،

اجتماعي ميکردند و مسئوليت پذيري و آداب

زاده تحوالت اجتماعي و نيازهاي برآمده از آن بود .فقر

همزيستي مسالمت آميز را ميآموختند .به يک عبارت

شديد در حوزه ادبيات و هنر و توليدات فرهنگي

کتابخانهها حلقه اتصال دست اندرکاران و مختاطبان

کودکان و افزايش تتداد کودکان با سواد و به تبع آن

کتانتون به شمار ميآمتدند و ابزاري بودند در جهت

تشديد نياز آنان به محصوالت فرهنگي مناسب ،عواملي

"پرورش فکتري"" ،تقتويت فضائل اخاليي" و

بودند که هم انگيزه تأسيس کانون شدند و هم موجب

"تسترش متلومات" که همه در اساسنامه کانون ذکر

موفقيت آن .موفقيتي که در جلب ن ر مخاطبان داخلي

شده بود.

و کسب جايگاه بين المللي نصيب کانون شد.

تأسيس و راه اندازي کتابخانهها در بردارنده دو

هر چند کانون در اجراي برنامهها و تحقق هدف

تجربه مهم بود ،يکي استقبال و رويکرد روز افزون

هايش فراز و نشيب بسيار طي کرد و در تامهاي

مراجتين کتابخانه که نشان از نياز اساسي کودکان به

نخست با دشواريهاي توناتون مواجه شد ،اما در

اين تونه محيطها داشت و ديگري مشکالت ناشي از

مجموع بر مشکالتي چون تربيت کادر فني و يافتن

تربيت کتابداري و شيوه ارائه برنامهها در کتابخانه که

الگوهاي بومي مناسب براي توليدات فرهنگي ،فائق

اين مشکالت را کانون با موفقيتي چشمگير پشت سر

آمد و فضايي را ايجاد کرد که در آن يک نسل از

تذاشت ،البته موفقيتي که جز به مدد تالشي پيگير و

هنرمندان و نويسندتان جوان حول محور هنر و ادبيات

بي ويفه به دست نيامد و وجته بارز اين تالش را

کودک ترد هم آمدند و ضمن شکوفا کردن

ميتتوان "تجتربه و آزمون" دانستت که پشتتکار و

استتدادهاي خود ،آثاري آفريدند که هم در نوع خود

خستتگي ناپذيري دست اندرکاران کانون در اين زمينه

ارزشمند و بي ن ير بود و هم به عنوان الگوهاي

شايسته تحسين است.

مناسب مورد استفاده ديگر هنرمندان و نويسندتان وايع

به اين ترتيب کانون هر روز تام در طريقي تازه

شد .از بتد اجتماعي نيز تجربه کانون نشان داد که

ميتذاشت و شيوه اي نوين ابداع ميکرد تا کودکان

هنرمندان و فرهنگيان با ترايشهاي توناتون فکري و

آنچنان تربيت شوند که مسئوليتهاي خويش را

مسلکي ميتوانند همزيستي مسالمت آميزي داشته

احساس کنند و وجدان حرفه اي داشته و از روح کار

باشند و در پي تحقق هدفهاي مشترک با يکديگر

جمتي برخوردار باشند.

همکاري نمايند.

از جمله ابداعات در خورتحسين کانون،

باشد که از طريق آموزشهاي فرهنگي مناسب در

کتابخانههاي سيار روستايي است .در ابتدا به علت

حوزه هنر و ادبيات کودکان با ارائه کتابها و فيلمهاي

کمبود تتداد دانش آموزان هر يريه ،کتب محدودي به

مناسب و همچنين فتاليتهاي فرهنگي مثل کتابخواني،

روستا فرستاده ميشد .اين کتابها طي مدت کوتاهي

يصههاي ايراني و اسالمي ،شترخواني ،بحث کتاب،

8
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مترفي شخصيت ها ،تئاتر عروسکي و ...بتوانيم تامي

 و در نهايت همکاري با کليه موسسههاي ايراني و

براي کودکان پور شور و خالق ايران برداريم( .شريفي،

غيرايراني که با کانون هدفهاي مشابه دارند و هر

(1357

تونه ايدامات ديگري که وصول به هدفهاي
کانون را تسهيل ميکند.

کانون پرورش فکري کودکان پس از به ثمر رسيدن
انقالب اسالم ي ايران

کانون پرورش فکري کودکان در حال حاضر از
ن ر حقويي شرکت سهامي دولتي است که مجمع

کانون پرورش فکري کودکان پس از به ثمر رسيدن

عمومي ،هيئت مديره و مدير عامل آن را تتيين ميکند.

انقالب اسالمي ايران از اسفند ماه  1357دوره نويني را

مجمع عمومي کانون از وزيران آموزش و پرورش،

در زمينه فتاليتهاي خود با هدف ايجاد امکانات الزم

فرهنگ و آموزش عالي ،فرهنگ و ارشاد اسالمي،

جهت رشد و پرورش فکري و ذويي کودکان و کمک

ايتصاد و دارائي ،سرپرستان سازمان مديريت و برنامه

به شکوفايي استتدادهاي ايشان بر اساس ارزشها و

ريزي و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران تشکيل

ن ام تتليم و تربيت اسالمي ،در اويات فراغت آغاز

شده است .رياست مجمع عمومي را وزير آموزش و

کرد.

پرورش به عهده دارد.

وظايف کلي کانون دوره جديد عبارت است از:
 تاسيس مراکزعرضه کتاب و آموزشهاي فرهنگي و
هنري مخصوص کودکان و نوجوان در نقاط
مختلف کشور به من ور ساختن اويات فراغت و
کشف استتدادهاي خاليه کودکان.
 کمک به توسته و تکميل کتابخانههاي عمومي و

هيئت مديره کانون بنا به پيشنهاد وزير آموزش و
پرورش با تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال
انتخاب ميشوند.
انجام وظايف فوق به عهده واحدهاي مختلف
کانون است که در يک تقسيم بندي کلي شامل
حوزههاي زير است:

ساير موسسات براي ايجاد بخشهاي مخصوص

.1

حوزه مديريت عامل

کودکان.

.2

متاونت پژوهشي

 تهيه و استفاده از وسائل سمتي و بصري ،تدارک

.3

متاونت توليد

وسائل آموزشي ،توليد ،خريد ،توزيع و نمايش و

.4

متاونت اداري و مالي

فروش فيلمهاي سينمايي مخصوص کودکان.

.5

متاونت فرهنگي

 ايجاد واحدهاي کتاب رساني سيار جهت عرضه
کتاب به کودکان در روستاها و همکاري با سازمان

 .1حوزه مديريت عامل

هايي که خدمات مشابه ارائه ميدهند.

الف :مديريت فروش و اشتراک

 کمک به توسته و ترويج ادبيات کودکان از طريق

تن يم و اجراي برنامههاي بازاريابي ،توزيع و

تشويق نويسندتان ،طراحان ،هنرمندان و ناشران و

فروش توليدات و فرآوردههاي کانون ،فروش

همکاري با آنان.

مکاتبهاي -اشتراک -کتابها و توليدات کانون براي

 توليد تئاتر و برتزاري جشنوارهها و نمايشگاههاي
هنري مخصوص کودکان.

کودکان سراسر کشور.
ب :مديريت کانون زبان
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آموزش زبانها انگليسي ،فرانسوي ،عربي و آلماني
به کودکان و بزرتساالن ازخدمات آموزشي ،کانون زبان

نجوم براي دانش آموزان ،توليد نوار سرود و موسيقي
و ...به عهده اين متاونت است.

ايران است( .الزم به ذکر است که کانون زبان در يبل از

متاونت توليد شامل بخشهاي زير ميباشد:

پيروزي انقالب يکي از بخشهاي انجمن ايران و

 -مديريت چاپ و انتشارات

امريکا بود).

 -مديريت توليد تئاتر

ج :مديريت طرحهاي عمراني

 -مديريت توليد فيلم

تالش به من ور ساخت مراکز فرهنگي -هنري در

 -مديريت توليد سرترميهاي سازنده

سراسر کشور به عهده اين مديريت ميباشد.
د :مديريت روابط عمومي

 . 4متاونت اداري مالي

روابط عمومي کانون عالوه بر فتاليتهاي جاري

تهيه و تن يم بودجه ساليانه کانون و تامين نيروي

در زمينه تهيه و انتشار خبرنامه کانون ،تن يم جزوه

انساني واحدها ،تامين امور رفاهي کارکنان و… به

بريده جرايد از خبرهاي مربوط به کانون در مطبوعات

عهده اين متاونت است.

فتال ميباشد.

متاونت اداري و مالي شامل بخشهاي زير
ميباشد:

 .2متاونت پژوهش ي

 مديريت امور اداري -مديريت امور مالي

وظايف آن عبارت است از:
 .1تحقيق و بررسي مستمر به من ور تهيه و تن يم

 -مديريت طرح و برنامه و بودجه

پيشنهادهاي مختلف در زمينه انواع و چگونگي
توليدات فرهنگي و هنري مورد نياز کودکان
 .2ايجاد بانک اطالعاتي از نتايج تحقيقات و
پژوهشهاي انجام شده در خصوص اجراي

 .5متاونت فرهنگ ي
وظايف آن عبارت است از:
 .1تهيه و تن يم برنامه جهت ايجاد و توسته مراکز

طرحهاي آموزشي ،مطالتاتي و تربيتي کودکان

فرهنگي هنري کانون در سراسر کشور .اين مراکز

 .3تجهيز و تکميل کتاب ها ،مجالت تخصصي مربوط

فرهنگي هنري ،در اکثر شهرهاي کشور ايجاد

به کودکان در کتابخانه مرجع کانون

شده اند .دانش آموزان شش تا شانزده سال

متاونت پژوهشي شامل بخشهاي زير ميباشد:

ميتوانند با عضويت در مراکز فرهنگي و هنري

 -مديريت روابط بين الملل

کانون به فتاليت در زمينههاي فرهنگي و هنري

 -مديريت پژوهش و تجربيات هنري

مورد عاليه خود بپردازند.
 .2تهيه و تن يم و اجراي برنامههاي آموزش توجيهي
ضمن خدمت براي کار در مراکز فرهنگي هنري

 .3متاونت توليد
توليد مواد خواندني ،فيلم ،فيلم استريپ و ادبيات

کانون

تصويري توليد تئاترهاي زنده و عروسکي ،توليد انواع

 .3تامين توليدات فرهنگي و هنري مورد نياز مراکز

سرترميهاي سازنده ،فتال کردن رصدخانه و آموزش

 .4برتزاري مسابقات فرهنگي ،ادبي و هنري
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واحدهاي تحت پوشش متاونت فرهنگي شامل:

فرهنگي و هنري و واحدهاي :سيار شهري ،سيار

الف :مديريت آفرينشهاي ادبي

روستائي ،و کتابخانه پستي به انجام مهم ترين بخش از

اهم وظايف:

وظايف خود ميپردازد.

.1

بررسي آثار ادبي کودکان و ارائه راهنمائيها

و آموزشهاي الزم به اعضاء به صورت کتبي و
حضوري
.2

اين مراکز که در مجموع حدود  660کتابخانه و

برتزاري مسابقات بين المللي آثار ادبي

کودکان
.3

هت ..مراکز فرهنگي -هنري
مرکز فرهنگي -هنري در ايصي نقاط کشور پراکنده
هستند .کودکان  6تا  16سال را به عضويت ميپذيرد.

جمع آوري آثار ادبي اعضاي مراکز ،انتخاب

فتاليت اين مراکز در سه بخش فرهنگي ،هنري و ادبي

بهترينها و ارسال براي شرکت در مسابقات داخلي

صورت ميتيرد و عضو از طريق شرکت در اين

و بين المللي

فتاليتها کشف ميکند که در زمينه فکري تواناست.

.4

برتزاري اردوها و سمينارهاي آموزش ادبي

با شرکت اعضاي مراکز فرهنگي هنري

بنابراين ،اين مراکز فقط امانت دادن کتاب را به عهده
ندارند بلکه فتاليتهاي آموزشي در کنار امانت کتاب
به شکل غيرمستقيم در اين مراکز انجام ميشود.

ب :مديريت آموزش
و :كتابخانههاي سيار روستايي

اهم وظايف:
 .1تتيين نيازهاي آموزشي و تهيه و تن يم و اجراي

اين واحدها امر كتاب رساني به روستاها را به

برنامهها و دورههاي آموزشي براي مربيان فرهنگي

عهده دارند .كتابداران اين واحدها در مراجته به

و هنري

مدارس روستاها ضمن امانت كتاب ،نسبت به اجراي

 .2تهيه و تدوين مواد و جزوات آموزشي

ج :مديريت هماهنگي امور استان ها

برنامههاي فرهنگي ن ير نمايش فيلم و مترفي كتاب
ايدام ميكنند.

اهم وظايف:
 .1تهيه و تن يم برنامه جهت ايجاد و توسته مراکز
فرهنگي و هنري

ز :كتابخانههاي پستي
يکي از کارهايي که در بتد از انقالب در کانون

 .2تهيه و تن يم برنامههاي فرهنگي و هنري

شکل ترفت کتابخانه پستي است .با توجه به پراکندتي

 .3ن ارت مستمر بر فتاليت مراکز فرهنگي و هنري

جمتيت کشور ،طرح امانت دادن کتاب با استفاده از

 .4ارائه خدمات فرهنگي به کودکان سراسر کشور از

شبکه پستي کشور با عنوان کتابخانه پستي پيشنهاد شد

طريق شبکه پستي (کتابخانه پستي) و واحدهاي

و پس از انجام مراحل بررسي و تصويب ،اواخر سال

سيار شهري و روستائي

 1366در تهران آغاز به کار کرد که وظيفه اصلي اش
ارسال کتاب براي اين تروه از بچهها و اجراي

د :مديريتهاي استان ها
کانون در هريک از استانهاي کشور داراي يک

مسابقات کتابخواني به من ور عاليمند کردن آنها به
مطالته ميباشد.

واحد مديريت است .اين مديريت از طريق مراکز ثابت
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ح :واحد تجهيز فرهنگي:

تروه سني الف :سالهاي پيش از دبستان (دوران

اين واحد مسووليت ن ارت بر واحدهاي زير را به
عهده دارد:

خردسالي)
تروه سني ب :سالهاي اول تا سوم دبستان (دوران
کودکي)

 - 1كتابخانه مرجع :اين كتابخانه كتابهاي مرجع را
در اختيار مربيان و پژوهشگران يرار ميدهد.

تروه سني ج :سالهاي چهارم و پنجم دبستان (دوران
کودکي)

 - 2واحد سمتي بصري :بخش سمتي و بصري با در
اختيار داشتن فيلمهاي مناسب كودكان كار تامين

تروه سني د :سالهاي راهنمايي (دوره اول نوجواني)

فيلم براي مراكز استان را به عهده دارد.

تروه سني هت :سالهاي دبيرستان (دوره دوم نوجواني)

اصول برنامه ريزي فتاليتهاي فرهنگ ي در

کانو:

با توجه به اينکه در يسمتهاي يبلي در مورد

اصل سوم :استفاده از مشارکت اعضا در بر نامه
ريزي فتاليتهاي فرهنگ ي :

ويژتيها و اهداف آموزش فرهنگي در حوزه ادبيات و

حضور تسترده بچهها در برنامه ريزي باعث

هنر کودک صحبت شد ،حال ميخواهيم به اصول

ميشود که بچهها خود را باور کنند و ارزشمند بدانند و

برنامه ريزي فتاليتهاي فرهنگي کودکان در مراکز

در طتي انجام فتاليتتها استتداد و تواناييهاي خود را

فرهنگي و هنري کانون پرورش فکري کودکان

کشتف کنند .نتيجتتته اين مشارکت ميتواند برنامهها و

بپردازيم .که شامل ده اصل ميباشد:

فتاليت هايي با ترکيب تواناييهاي مربيان و اعضا
باشد .زيرا هرتاه اعضا در اجراي برنامهها حضور فتال

اصل اول :توجه به نيازهاي اعضا و تدوين

داشته باشند نسبت به آن برنامه احساس تتلق خاطر

برنامههاي مرکز بر اساس آن

بيشتري هم خواهند داشت.

ويتي ميل و رغبت براي يادتيري در کتودکتان
وجتود داشته باشتد ،يادتيري صورت ميتيرد .بچهها

اصل چهارم :توجه به نيازهاي محيط ي:

آنچه را که بدان رغبت و شوق فهميدن دارند ،وايتا ياد

براي برنامه ريزي فتاليتها نيازهاي محيطي اعضا

ميتيرند و جزء وجودي آنها ميشود .تنها اين نوع

را در ن ر بگيريم و کوشش کنيم نيازهاي محيطي

آموختن است کته در رشد ذهني و پرورش آنها مؤثر

بچهها را در راستاي هدفهاي فرهنگي مجموعه يرار

است .به همين لحاظ درک نيازهاي آنها و برنامه ريزي

دهيم.

فتاليتها بر اساس آن ميتواند اشتياق و توانايي
فراتيري را درآنها افزايش دهد.

اصل پنجم :توجه به خالييت و نوآوري در برنامهها

اصل دوم :رعايت تتادل و توازن در برنامه ريزي

و فتاليتها:
با توجه به تتريفي که از خالييت وجود دارد،

فتاليتها
مخاطبين و اعضاي کتابخانههاي کانون از تروههاي

(خالييت يتني تفسير ،توسته و تکامل در سازمان

سني متفاوتي تشکيل شده اند ،از اين رو توجه به

فکري) خالييت محدود به ارائه و ايجاد کاري کامال

نيازهاي هر تروه سني الزم و ضروري است.

نو ،تازه و تاهأ غير متقول نيست .بلکه خالييت يدرتي
است براي نتيجهتيري غير يراردادي از مواد و مصالح
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يراردادي و نوعي توانايي است براي از نو ترتيب دادن،

اعضتا تقسيم کار متوازن صورت تيرد تا محيطي

از نو سازمان دادن و تغيير و تفسير مجدد نتايج

صميمي و پر تالش داشته باشيم.

يراردادي .با اين تتريف براي داشتن برنامه هايي خالق
الزم نيست به سراغ راهها و روشهاي غير متقول و بي

اصل هشتم :غير مستقيم بودن آموزشهاي فرهنگي :

ربط برويم ،بلکه با کمي بازنگري به نوع فتاليت هايي

يتني با استفاده از يک داستان زيبا و با يصههاي

که داريم و با توجه به ويژتي هايي که الزم است کار

ايراني و اسالمي يوي ،موضوع مورد ن ر خود را به

خالق داشته باشد ميتوانيم برنامههاي مفيد و خاليي

بچهها انتقتال دهيم .زيرا در اين صورت تأثيرتتذاري و

براي بچهها تدارک ببينيم.

ماندتاري آموزشتهاي فرهنتگي بيشتر در ذهتن بچهها
تجسم پيدا خواهد کرد.

اصل ششم :کوشش براي پايداري اعضا:
همانطور که ميان اجزا و عناصر هر اثر هنري روابط
متقابل و ارتانيک موجب زيبايي اثر هنري ميشود .در

اصل نهم :جدول زمان بندي برنامه ريزيهاي
فرهنگ ي:

فتاليتتهاي فرهنتگي نيز ترکيب مناسب فتاليتتها

برنامه ريزي توأم با مديريت زمان ميباشد و اين

ميتواند به لذت بختشي و بازدهي خوب آنها کمک

دو مکمل يکديگر ميباشند .وايتا زندتي زماني پر بار

کند و فتاليت هايي که داراي تنوع و در عين حال

خواهد شد که بر اساس مفهوم صحيح زمان و زندتي

مرتبط با يکديگر باشند ميتواند تأثيرات عميق و

باشد .همه بايد براي استفاده مناسب از زمان

مناسبي بر روي نوجوانان بگذارد و آنها را براي مدتي

محدودمان ،شرايط مناسب و الزم را فراهم آوريم ،تا ما

طوالني مشتاق به شرکت در برنامهها کند.

را در رسيدن به هدفهاي شغلي و فردي مان کمک
کند.

اصل هفتم :تقسي م کار خوب ومناسب بين اعضا و
مربيان.

جدول برنامه ريزي ما را ياري کرده و به ما توصيه

اتر همه فتاليتها را مربي بدون کمک اعضا انجام
دهد ،اصل ن ر سنجي را ناديده ترفته است .از آنجا
کته يکي از نيازهاي اعضا بته ويژه نوجوانان مسئوليت
پذيري است ،ناديده تترفتن اين نياز باعث کنارهتيري
اعضا نوجوان و سلب يدرت تصميمتيري در آنها
خواهد شد.

م ي کند:
 ديدتاه مناسبي در رابطه با فتاليتها و اولويتهابدست آوريم؛
 فرصتهاي بيشتري را براي خالق شدن فراهمآوريم؛
 -در ن ر ترفتن زمان بندي موجب کاهش فشار

همچتنين واتتذار کتردن اجتراي فتاليتها به
اعضا بدون ن ارت مربي اين امکتان را بوجتود
ميآورد کته آنتها کمکم نسبت بته راهنماييهاي مربيان

رواني ما ميشود؛
 به اهداف مان متنا و مفهوم ميبخشد.زمان هر برنامه به سه بخش تقسيم ميشود:

ختود احساس بي نيتازي کنند و حتق دخالت در کليه

 -تقريباً  %60براي برنامه ريزي فتاليتهاي روزانه؛

امتور را بته ختود بدهند .پس بهتر است بين مربيتان و

 -تقريباً  %20براي فتاليتهاي غير منت ره؛
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 تقريباً  %20براي فتاليتهاي فکري خالق وروشهاي مبتکرانه در اجراي برنامه ها.

مراكز با نيازها و تجربههاي اعضاء مربوط بوده و در
حد ظرفيت ذهني آنها اجرا ميشود.
 -تجربه و دانش ما تاييدي است بر اين كه

اصل دهم :تتيين اولويت ها:

مشاركت در يك فتاليت ،ميتواند به يك تجربه لذت

در پايان يک روز کاري ممکن است شما به اين

بخش و ماندتار براي كودكان ونوجوانان مبدل شود.

وايتيت دست پيدا کنيد که هر چند بسيار سخت کار

در چنين فتاليتي كودك فرصت و فضاي تازهاي براي

کرده ايد اما با اين وجود مقداري از کارهاي مهم انجام

نقش آفريني خواهد يافت .به همين دليل بخش

نشده است .اولويت تذاري فتاليتها بدين متني است

عمدهاي از فتاليتها در مراكز كانون به شيوه مشاركتي

کنيم کداميک از وظايف باالترين اهميت و

انجام ميشود .هدف هايي كه اينگونه فتاليتها تتقيب

که مشخ

کداميک از درجه اهميت کمتري برخوردارند.

ميكند عبارت است از:

اميد است با استفاده از اين ده اصل بتوانيم
فتاليتهاي مناسبي را براي کودکان طرح ريزي کنيم و
تامهاي مناسبي را در اين راه برداريم( .يزداني،

(1383

موارد يابل توجه در فتاليتهاي فرهنگي:

 - 1پرورش مهارتهاي اجتماعي
مشاركت يك رفتار هدفدار اجتماعي است .كنش
متقابل اعضاء در فرايند يك فتاليت مشاركتي اين
فرصت را براي آنها فراهم ميكند كه به يادتيري و

به دنبال حضور اعضاء در مراكز فرهنگي و هنري و

تمرين برخي مهارتهاي اجتماعي بپردازند .از جمله

شركت در فتاليتها ،توانايي و استتداد آنها رشد

در چنين فتاليتي عضو ،هنرسازش را تمرين ميكند .او

مييابد .موارد زير از جمله نكات يابل توجه در

ميفهمد كه نفع او و بقيه تروه در برطرف كردن

فتاليتهاي مراكز است:

تتارض بين خودشان نهفته است.

 -كودكان براي بيان آرزوها و ابراز مهارتهاي

از طرف ديگر در اين رهگذر حس مسووليت

فكري نياز به حس امنيت دارند .همه تمهيدات توسط

اجتماعي عضو نيز تقويت ميشود .او متوجه ميشود

مربي به كار ميرود تا عضو در فضايي صميمانه ،در

كه عملكرد هر يك از اعضاء در نتيجه فتاليت و

ساختن آنچه ميتواند و در تفتن آنچه ميخواهد

موفقيت كل تروه موثر است و هر ضتفي در كار يكي

راحت باشد .در چنين فضايي ذهن كودكان به روي

از اعضاء به ضرر كل مجموعه از جمله خود او تمام

مسائل تازه و ناآشنا نيز تشوده ميشود.

ميشود .چنين دركي باعث ميشود كه ريابت دروني

 -هر كودك براي ارتباط با دنيا به دليل

بين اعضاي تروه مشاركت كه ممكن است بازده

خصوصيات منحصر به فرد خود راههاي متفاوتي بر

فتاليت را پايين بياورد ،جاي خود را به همكاري بدهد.

ميتزيند .نقاشي ،سخن تفتن و ...لذا تستره متنوعي از

به اين ترتيب اعضاء از سنين كودكي الگوهاي فرهنگي،

فتاليتها در مراكز برنامهريزي و اجرا ميشود ،تا عضو

مربوط به مشاركت را فراترفته و آماده ميشوند تا در

در انتخاب نوع فتاليت آزاد بوده و بر اساس تمايل

آينده شركت آتاهانه و موثري در فتاليتهاي اجتماعي

خود در آنها شركت كنند.

داشته باشند.

 يك فتاليت ويتي موفق است كه مضمون آنبراي كودك متنا دار باشد به همين دليل فتاليتهاي

14
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 - 2پرورش استتداد و مهارتهاي فردي

فتاليتهاي هنري :نقاشي ،خوشنويسي ،سفالگري،

در يك فتاليت مشاركتي اعضاء در جهت دست

يلم زني ،سرود خواني ،نمايش خالق ،نمايش زنده و

يابي به هدف برنامه ريزي شده و مشتركي همكاري

عروسكي ،نمايش فيلم و فيلم استريپ ،بازديدهاي

ميكنند و همان طور كه تفته شد در چنين فتاليتي

هنري ،مترق ،كالژ ،ظريف بري با چوب.

موفقيت يا شكست سهم همه است ( يا همه موفق

فتاليتهاي ادبي  :طرحهاي ادبي ،آموزش شتر،

هستند و يا هيچكدام ) اين وضع از طرفي به هر عضو

يصهنويسي

كمك ميكند تا در زمينهاي كه مهارت دارد فتاليت

فتاليتهاي اسالمي :آشنايي با يرآن ،آشنايي با حديث،

كرده و در ضمن باال بردن كارآيي تروه توانايي خود را

آشنايي با احكام ،آموزش عقايد و اخالق ،تاريخ اسالم

نيز تسترش دهد ،و از طرف ديگر در اين فضا ترس از

فتاليتهاي علمي :نجوم

شكست كمتر شده و اعضا از حس امنيت بيشتر و در

فتاليتهاي ويژه :اردو ،كوهنوردي ،بازديدهاي علمي

نتيجه خالييت تسترده تر برخوردار خواهند بود.

و هنري ،سفرهاي زيارتي و سياحتي ،جشنها و
تردهمايي ها ،شركت در مراسم ،بازي و سرترمي

 - 3افزايش سودمندي

فتاليتهاي متفريه :بازديد مدارس از مركزاز ديگر

شايد ملموس ترين هدف و نتيجه مورد انت ار از

فتاليتهاي کنوني کانون ميتوان برتزاري جشنواره

يك فتاليت مشاركتي افزايش كارآيي فردي اعضاء و

کتاب کودکان ،جشنواره مطبوعات کودکان و يک هفته

در نهايت افزايش بهرهوري حاصل از فتاليت باشد.

با کانون را نام برد .برخي نشريه هايي که کانون بتد از

در شرايط مشاركت ،كودكان يادر به انجام كارهايي

انقالب منتشر کرده است به يرار زير است:

هستند كه به تنهايي و در تالشهاي فردي از آنها

پويش ( ،)1368-1374آيش (،)1363-1370

ساخته نيست .از طرف ديگر مجموع توانايي يك تروه

خبرنامه کانون ( ،)1371-1375رويش (،)1368-1370

مشاركت به دليل ارزشهاي كيفي نهفته در فتاليتهاي

کاوش( ،)1365-1370کوشش ( ،)1367-1370تلبانگ

جمتي و مشاركتي ( ن ير احساس خودباوري و

( )1373و پويه (.)1351-1360

هويت ،تقويت روابط دوستانه ،احساس اعتماد به نفس،
احساس امنيت ،خالييت و ) ...چيزي بيش از حاصل
جمع توانايي اعضاء تروه ميباشد.
فتاليتهاي کانون شامل

تاريخچه يصه تويي در كانون پرورش فكري
كودكان ايران
يصه تويي در ايران سابقه ديرينهاي دارد .يصه
تويي مذهبي ،نقالي ،يصه تويي در خانه و خانواده و

فتاليتهاي فرهنگ ي :يصهتويي ،شترخواني ،روخواني

يصه تويي كتابخانهاي و موسسهاي از انواع توناتون

كتاب ،مترفي كتاب ،بحث درباره كتاب ،بحث آزاد،

آن در ايران هستند و از جايگاه و اهميت بسيار ويژهاي

مترفي شخصيت ،مترفي سرزمين ،مترفي ويايع و ايام،

برخوردارند.

نشريه ديواري ،فتاليتهاي تحقيقي ،سابقه هنرهاي

اهميت نهاد خانواده و تشكيل مجالس خانوادتي

دستي و كاردستي ،بازي و سرترمي ،اجراي نمايش

بزرتداشت ايام و فتاليتهاي مذهبي ،محافل و

عروسكي ،نمايش فيلم استريپ ،نمايش فيلم.

محلهاي تجمع مردم در اويات فراغت و اشتياق
ايرانيان به شنيدن داستانهاي حماسي ،ملي و مذهبي
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پيوسته سبب تسترش انواع يصه تويي با شيوههاي

كانون پرورش فكري كودكان ايران اكنون حدود

متفاوت شده است و هنوز هم همچنان با يوت بسيار

 600كتابخانه ثابت شهري 110 ،كتابخانه روستايي و

ادامه دارد .ادبيات كهن فارسي كه تنوع و استحكام

بيش از  2000نفر مربي دارد كه يصه تويي از اصلي

بسيار زيادي داشته و به صورت ن م و نثر مورد عاليه

ترين فتاليتهاي آنان به شمار مي آيد و به عنوان

مردم اين سرزمين است و نيز داستانهاي شفاهي

برنامه ثابت روزانه و هفتگي آنان اجرا مي شود.

فراوان كه سينه به سينه نقل شده ،بستر مناسبي براي
يصه تويي در ايران فراهم كرده است.

اهميت يصه تويي در برنامههاي كانون به حدي
است كه در تمام دورههاي آموزش عمومي ،مربيان با

يصه تويي كتابخانهاي و موسسهاي هم جايگاه

اصول و يواعد يصه تويي آشنا مي شوند و به طور

مهمي داشته و از اين هنر در كتابخانه ها ،مهدكودك

من م دورههاي تخصصي را نيز طي مي كنند .هر ساله

ها ،بتضي مدارس ،مساجد و براي تتليم و تربيت

دهها دوره آموزشي براي مربيان اين سازمان تدارك

كودكان استفاده شاياني مي شود.

ديده شده و به اجرا در مي آيد.

كانون پرورش فكري كودكان يكي از مشهور ترين

عالوه بر دورههاي آموزش تاليفات و منابع مربوط

موسسات فرهنگي هنري ايران است كه در عرصه بين

به يصه تويي و داستانهاي مناسب در اختيار مربيان

المللي فتاليتهاي چشم تيري دارد .اين موسسه 40

كانون يرار مي تيرد تا بتوانند براي مخاطبان خود

سال پيش فتاليت هايش را با تاسيس كتابخانههاي

هنرنمايي كنند.

كودك آغاز كرد محور اصلي برنامههاي اين سازمان

جشنوارههاي يصه تويي يكي از مشهورترين

پيوسته هنر و ادبيات با تاكيد بر كتاب و كتابخواني بوده

برنامههاي كانون در  15سال تذشته بوده است كه به

است و يصه تويي به عنوان جدي ترين فتاليتها در

صورت استاني ،منطقهاي و كشوري برتزار شده و

چهل سال تذشته مورد توجه مربيان ،كودكان عضو

اكنون هم براي برتزاري جشنوارههاي بين المللي يصه

كتابخانههاي كانون كه در حال حاضر مركز فرهنگي

تويي آمادتي الزم فراهم ترديده است.

هنري ناميده مي شوند ،يرار ترفته است .چرا که در

در طول سالهاي اخير كليه استانهاي ايران با

يصهتويي آثار تربيتي و فرهنگي زيادي راميتوان

برتزاري جشنوارههاي استاني و منطقهاي يصه تويان

يافت.دربين مسابقات فرهنگي كه براي كودكان برنامه

خود را به جشنوارههاي كشوري مترفي كرده اند.

ريزي ميكنند

برتزيدتان اين جشنوارهها هر ساله از بين بيش از

كانون بهترين سير را براي اين فتاليت آماده نموده
است .از همان ابتداي تاسيس كانون ،يصه تويي در
بين برنامههاي شاخ

 2000نفر شركت كننده انتخاب شده و در مرحله نهايي
شركت مي كنند.

كانون جاي ترفت و

تاكنون  11جشنواره يصه تويي كشوري توسط

كارشناسان اين سازمان براي تسترش اين فتاليت

كانون پرورش فكري كودكان به صورت ساالنه برتزار

برنامه ريزي فراواني نمود .كارشناسان در بازديد از

ترديده و هر بار بيش از  50نفر يصه تو به مرحله

كتابخانهها و مراكز فرهنگي يكي از مواردي كه موظف

نهايي راه يافته اند اين جشنواره هر ساله در يكي از

به بازديد هستند و بايد مورد توجه يرار دهند فتاليت

استانهاي ايران به اجرا در مي آيد.

يصهتويي توسط مربيان كانون است.

بدون ترديد يصه تويي در بين  50فتاليت رسمي
كانون جايگاه بسيار ويژهاي داشته و مربيان مراكز
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فرهنگي و هنري در تشكيل جلسات و ساعات اين هنر
ارزنده جديت فراواني از خود نشان مي دهند..

باتوجه به ميزان تفاوت ن ر پاسخ دهندتان ،اندازه
جامته که مرکب ازمدير ،کارشناسان ومربيان فرهنگي
وهنري وادبي هستند بالغ بر 226نفرميشوند که باتوجه

نتيجه تيري:

به تتداد کم اين جامته حجم نمونه وجامته يکسان

آمار توصيف ي

ترديده است و پرسشنامه دربين آنان توزيع ترديد که

مشخصات جامته آماري

ازاين تتداد  162پرسشنامه به محقق عودت داده شد.
مربی فرهنگی

85

مربی مسئول فرهنگی

43

مربی هنری

14

مربی ادبی

7

100

40

60

3

کارشناس هنری

2

کارشناس ادبی

1

کارشناس مسئول ادبی

1

کارشناس مسئول هنری

1

کارشناس مسئول فرهنگی

1

مدیر

سمت

80

20

4

کارشناس فرهنگی

0

نفر

نمودار :1تركيب جامته نمونه
جدول  :2توزيع فراواني در جامته اصلي
فراوان

درصد فراواني

عنوان يا سمت سازماني
مربي مسئول

60

0.2655

مربي فرهنگي

120

0.5310

مربي هنري

20

0.0885

مربي ادبي

10

0.0442

مدير

1

0.0044

كار شنا س مئسول فرهنگي

1

0.0044

كار شنا س مئسول هنري

1

0.0044

كار شنا س مئسول ادبي

1

0.0044

كارشناس فرهنگي

6

0.0265

كارشناس هنري

3

0.0133

كارشناس ادبي

3

0.0133

226

1.0000

جمع
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باتوجه به درصد فراوني هريك از عناوين اندازه

استفاده مينماييم .براي اين من ور عوامل مورد بررسي

جامته نمونه به صورت تصادفي از جامته اصلي

رتبه بندي نموده و رتبه هريک از متغيرها در جدول

انتخاب ترديد به عنوان مثال تتداد مربيان فرهنگي

آمده است .همان تونه که مالح ه ميشود در محتواي

 120نفر بيشترين فراواني را در جامته اصلي دارا مي

فتاليتهاي فرهنگي به شاخصههاي هويت فرهنگي

باشند و در جامته نمونه نيز مربي فرهنگي  85نفر به

بيشتر پرداخته ميشود.

صورت تصادفي انتخاب شده اند كه داراي بيشترين
فراواني نسبت به ساير عناوين در جامته نمونه مي

آمار استنباطي:

باشد .عالوه بر مربيان فرهنگي جامته نمونه مركب از

ميتوان نتيجه ترفت که درمحتواي فتاليتهاي

 43نفر مربي مسئول فرهنگي 14 ،نفر مربي هنري7 ،

فرهنگي کانون به باورهاي مذهبي ،ارزشهاي فرهنگي

نفر مربي ادبي4 ،نفر كارشناس فرهنگي3 ،نفركارشناس

اسطورهها ،ميرا

فرهنگي ،نمادهاي فرهنگي.

هنري ،و  2نفر كار شناس ادبي3 ،نفر كارشناس مسئول

هنجارهاي فرهنگي ،جغرافياي ايران ،.باورهاي مذهبي،.

و يك نفر مدير مي باشد.

ارزشهاي فرهنگي ،اسطورهها ،ميرا

فرهنگي،

براي بررسي اينکه در محتواي فتاليتهاي

نمادهاي فرهنگي ،هنجارهاي فرهنگي ،جغرافياي ايران

فرهنگي و يصههاي ايراني و اسالمي كانون پرورش

پرداخته شده است .همچنين درمحتواي يصههاي ايراني

فكري كودكان به کدام يک از عوامل باورهاي مذهبي،

و اسالمي به باورهاي مذهبي ،ارزشهاي فرهنگي،

فرهنگي،

فرهنگي ،نمادهاي فرهنگي،

ارزشهاي فرهنگي ،اسطورهها ،ميرا

اسطورهها ،ميرا

نمادهاي فرهنگي ،هنجارهاي فرهنگي و شناخت

هنجارهاي فرهنگي ،جغرافياي ايران پرداخته شده

جغرافياي ايران که شاخصههاي هويت فرهنگي

است.

ميباشند بيشتر پرداخته ميشود از آزمون فريد من
جدول  :3رتبه هر يك از موالفه محتواي فتاليتهاي فرهنگي و يصه تويي
محتواي فتاليت فرهنگي2

9.96

ارزشهاي فرهنگي

محتواي فتاليت فرهنگي4

9.20

نمادهاي فرهنگي

محتواي فتاليت فرهنگي5

8.63

شناخت جغرافياي ايران

محتواي فتاليت فرهنگي7

8.60

هنجارهاي فرهنگي

محتواي فتاليت فرهنگي6

8.45

هنجارهاي فرهنگي

يصه تويي6

8.10

يصه تويي4

8.02

اسطورهها

محتواي فتاليت فرهنگي3

7.87

اسطورهها

يصه تويي3

7.69

نمادهاي فرهنگي

يصه تويي5

7.42

شناخت جغرافياي ايران

يصه تويي7

7.25

باورهاي مذهبي

محتواي فتاليت فرهنگي1

5.49

باورهاي مذهبي

يصه تويي1

4.93

ارزشهاي فرهنگي

يصه تويي2

3.38

ميرا

ميرا
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راهکارها و پيشنهادات

فرهنگي را تقويت نمايند تا کودکان را از متضل

 -1با عنايت به ارائه توضيحات نسبتا جامع در

بحران هويت نجات دهند.

خصوص هويت فرهنگي و تاثير فتاليتهاي

 -6توجه زياد مربيان به باورهاي مذهبي ،ارزشهاي

فرهنگي -هنري كانون پرورش فكري كودكان در

فرهنگي ،اسطورهها ،ميرا

فرهنگي ،نمادهاي

جهت حفظ و تقويت هويت فرهنگي در کودکان،

فرهنگي ،هنجارهاي فرهنگي ،جغرافياي ايران

پيشنهاد ميتردد مسئولين سازمانهاي فرهنگي که

ميتواند سبب انسجام اجتماعي و وفاق ملي ميان

براي کودکان برنامه سازي ميکنند به اين مهم که

ايرانيان شود .اتر چه کودکان از خرده فرهنگ

در وايع ميتوان تفت يکي از دستاوردهاي مهم

متفاوت و حتي تاه مذاهب توناتون برخوردار

فتاليتهاي فرهنگي -هنري است توجه کافي

هستند اما تقويت نقاط مشترک و بزرگ نمايي آن

داشته باشند و در ارزيابي فتاليتهاي خود از ن ر

عالوه بر ايجاد همبستگي سبب محبوبيت بيشتر

ميزان تاثير فتاليتهاي فرهنگي -هنري بر هويت

مربيان در ميان کودکان نيز ميشود.

فرهنگي کودکان کوشا باشند .زيرا با توجه به

 -7با توجه به اهميت فرهنگ در کسب هويت

بازخورد فتاليتهاي يبلي ميتوان در جهت بهبود

کودکان ،ارزشمند است که کانون مربيان را به سوي

و تتيين مسير حرکتهاي آينده تام برداشت.

مدارک باالتر مانند کارشناس ارشد رشته امور

 -2مراکز فرهنگي در حفظ و تقويت هويت فرهنگي

فرهنگي ترغيب نمايد تا نگرش مربيان از وحدت

در کودکان نقش به سزايي دارند .اين نقش از

بيشتري برخوردار تردد و با مسائل فرهنگي جامته

سياستها و نيازمنديهاي جامته برخاسته و

علمي تر برخورد نمايند.

مستلزم دريافت اطالعات مرتبط با موضوع مورد

 -8در فتاليتها يبل از جذب همکاري به شکل

ميباشد .بستر تمرکز اين اطالعات از

صوري ضروري است ،جلسات توجيهي با حضور

طريق همکاري مراکز فرهنگي و هنري با يکديگر

اساتيد و مربيان برتزار شود تا در حفظ هويت

فراهم ميتردد .لذا ايجاد ارتباط مستمر بين مراکز

فرهنگي کودکان به صورت مقتضي و شايسته

فرهنگي با بريراري جلسات من م در سطح مديران

ايدامات هدفمند صورت تيرد.

تخص

به من ور تبادل اطالعات ،آتاهي از روند اجراي

 -9در رابطه با بازديدها ،ارزيابي کيفي انجام شود و در

امور و شناسايي و حذف موانع موجود ضروري

جلسات مربيان ،انتقال فرهنگي ،مرکز توجه يرار

است.

تيرد نه ارزيابي کمي بازديدها ،آن چنان که اکنون

 -3تزينش نيروهاي کارآمد ،توانمند

مرسوم است.

 -4آموزشهاي ضمن خدمت براي مربيان جهت

 -10توجه مربيان به هنجارهاي فرهنگي ،و آداب و

شناخت هويت فرهنگي و عناصر آن ضروري است

رسوم ميتواند در فهم درست و عميق کودکان از

تا فرايند انتقال فرهنگي با شناخت انجام پذيرد.

بتضي رسوم مانند چهارشنبه سوري در پايان سال

 -5کارشناسان در حوزه ستادي با توجه به مسائل و

که به صورت نابه هنجار در رفتارها تجلي يافته

نيازهاي روز کودکان مقولههاي هويت و اثرات آن

است ،کمک نمايد تا با حفظ اصالتهاي فرهنگي،

را مورد بررسي علمي يرار دهندو با در ن ر ترفتن

از اجراي نامناسب رسوم بدون آن که نياز به

اهداف اهداف کوتاه مدت برخي مقولههاي هويت

ن ارت بيروني باشد خودداري کنند و به جاي آن
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طرق مناسب اجراي رسوم را آموزش ببينند.
 -11با عنايت بته نتايج بدست آمتده از تحقيق پيشنهاد

ميتيرد و به نهادينه سازي ،حفظ و تقويت هويت
فرهنگي در آنها کمک خواهد کرد.

ميتتردد سازمانهاي فرهنتگي همواره به اصولي که

 -14فتاليتتهاي فرهنتگي بايد پويا و زنده باشند و هر

ميتواند در حفظ و تقويت هويت فرهنگي در

روز حرفي تازه براي تفتن داشته باشند ،درست

کودکان کمک کند پايبند باشند.

مثل فرهنگها که اتتر ساکن و ايستا باشند محکوم

 -12فتاليتهاي فرهنتگي ،براي بته ثمر رسيدن

به فنا و نابودي ميشوند ،فتاليتهاي فرهنگي نيز

احتياج بته برنامه ريزي بلند مدت دارند و لزوم

از همين شاخ

بترخوردارند .کودکان بسيار

توجته بته اين نکته در برنامه ريزيها بسيار مهم و

پرانرژي و جوياي تنوع و تازتي هستند که مي-

ضروري است.

خواهند هر روز به تجربيات خود اضافه کنند تا در

 -13كانون پرورش فكري كودكان براي ارائه

سايه اين تجربيات چارچوبهاي فکري خود را

فتاليتهاي فرهنگي خود در حوزه تبليغات تام

شکل دهند و بتد از آن به سراغ دنياي پر از شتاب

بهتري را در آينده بر دارد تا كودكان را از ارائته

و حجم بمباران اطالعاتي کنوني بروند بنابراين

اينگتونته فتاليتتها آتاه سازند .نکته مهتم ديگتر

اتتر هتر روز حرفي تتازه بتراي تتفتن نداشته

اين رخ داد ميتواند به روز کردن فتاليتهاي

بتاشيم و زنده و پويا نباشيم ،نميتوانيم ختود را بتا

فرهنگي با توجه به نيازهاي كودكان امروز باشد و

مسيري کته در آن يترار ترفته ايم همراه کنيم و

پيشنهاد ميشود که از برنامه هايي ن ير فتاليتهاي

درست در همين نقطه است کته اتتر بته حفظ و

کتامپيوتتري مثل آشنايي با وبتالتها ،طتراحي

تقويت هويت فرهنگي در کودکان بها بدهيم ،مي-

مجتالت اينترنتتي ،تتالش بتراي راه انتدازي

توانيم دريچتههاي جديدي را رو به دنياي آنها

بازيهاي

بگشاييم و آينده اي روشن را برايشان ترسيم کنيم.

کامپيوتتري مفيد که ميتواند ضمن باالبردن

زيترا حفظ هويت فرهنگي بتاعث ميشود تتا ايتن

اطالعات و مهارتهاي الزم براي كودكان جذاب

مسير پتر پيچ و خم را هوشيارانه و بتا موفقيت

بوده و به حفظ و تقويت هويت فرهنگي در

پشت سر بگذاريم.

کودکان کمک کند ،استفاده کنند و در همين زمينه

 -15مترفي منابع مناسب

پيشنهاد ميشود تا کتانتون مربيهاي ختود را کته

 -16انجام تحقيق در زمينه ديگر فتاليتها ،با روش

پل ارتباطي بسيار يوي بتا کودکان نتوجتوانتان

تحليل محتوا ،عناصر هويت فرهنگي را در ديگر

هستند را با دانش و اطالعات به روز آشنا سازد تا

فتاليتها نمودار خواهد ساخت و امکان ارزيابي از

کودکان در کنار مربيهاي خود احساس کنند که

تمامي فتاليتها ممکن خواهد شد.

کتابهاي

الکترونيکتي

و

حتتي

ميتوانند به آنها تکيه کرده و براي هدايت مسير
خود از اين مربيان دلسوز ياري بگيرند .زيرا ويتي

منابع و مآخذ

کودکان احساس ميکنند که مربي دانش و اطالعات

آشوري ،داريوش ،تتريف و مفهوم فرهنگ ،نشر آته،

به روزي دارد بهتر ميتوانند به آنها اعتماد کرده و
در نهايت مسير اجتماعي شدن کودکان از طتريق
انجام فتاليتهاي فرهنتگي -هنري بهتر صورت
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صالحي اميري ،سيدرضا ،1391 ،انسجام ملي وتنوع

اساسنامه کانون پرورش فکري کودکان1359 ،
باري آكسفورد ،ن ام جهاني ،ايتصاد ،سياستو فرهنگ،
ترجمه حميرا مشيرزاده ،انتشارات دفتر مطالتات
سياسي وبينالمللي 1378

فرهنگي ،پژوهشکده تحقيقات استراتژيک
صالحي اميري ،سيدرضا ،1391 ،مباني سياسگذاري
وبرنامه ريزي فرهنگي ،پژوهشکده تحقيقات

بروجردي ،مهرداد ،هويت ايراني در فراسوي مرزها،
متن سخنراني ،فصلنامه مطالتات ملي ،پاييز1379
پلووسكي ،آن .دنياي يصه تويي .ترجمه محمدابراهيم
ايليدي ،تهران – سروش 1364

استراتژيک
فرهنگ رجائي ،پديده جهاني شدن ،ترجمه عبدالحسين
آذرنگ ،نشرآته1380 ،
فرهنگ فارسي متين ،ج  ،2ذيل عنوان فرهنگ

پلووسكي ،آن .يصه تويي در خانه و خانواده ،ترجمه
مصطفي رحماندوست – انتشارات مدرسه1372 .

م لوفلر دال شو ،زبان رمزي يصههاي پريوار ،ترجمه
جالل ستاري

جنبههاي رمان ،ترجمه ابراهيم يونسي

مقاالت برتزيده يصههاي ايراني و اسالمي

چمبرز ،ديويي .يصه تويي و نمايش خالق .ترجمه

مهاجري ،زهرا ،1384 ،يصه و يصهتويي ،چاپ سوم

ثريا يزل اياغ -چاپ اول -1366انتشارات مراكز
نشر دانشگاهي

نوبخت ،محمدباير ،1392 ،روش تحقيق پيشرفته،
پژوهشکده تحقيقات راهبردي

رمرودي ،حميدرضا ،فصلنامه فرهنگ و ديپلماسي
روح االميني ،محمود ،1384 ،زمينه فرهنگ شناسي،
انتشارات عطار

ورجاوند ،پرويز ،پيشرفت و توسته بر بنياد هويت
فرهنگي ،شرکت سهامي انتشار1378 ،
هومن ،حيدرعلي ،استنباط آماري در پژوهش رفتاري،

ريچارد جنکينز ،هويت اجتماعي ،ترجمه تورج يار
احمدي ،نشر شيرازه1381 ،

هويت ديني و انقطاع فرهنگي ،تاليف حميد نگارش،

سرمد و بازرتان1376 ،

انتشارات نمايندتي ولي فقيه در سپاه

سيدعلي اصغر كاظمي« ،دترتوني اجتماعي و تحول
فرهنگي» دانشنامه شماره  20و  21بهار و تابستان
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سيدعلي اصغرشريتتزاده ،مجموعه مقاالت اولين
تروههايي مردم شناسي سازمان ميرا

انتشارات پيک فرهنگ1370 ،
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فرهنگي

1369
شتارينژاد علياكبر ،1387 ،ادبيات كودكان ،انتشارات
اطالعات
صالحي اميري ،سيدرضا ،1386 ،مفاهيم ون ريههاي
فرهنگي ،يقنوس
صالحي اميري ،سيدرضا ،1389 ،ديپلماسي فرهنگي،
يقنوس
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