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فرید الدین حداد عادل
 سردبیر 

خیلی ها تصور می کنند با ظهور رســانه های جدید کتاب به 
پایان راه خود رســیده اســت. یعنی این رسانة قدیمی که عمر 
به قدمت عمر کاغذ دارد دیگر کارامد نیســت و دیگر استفاده 
نمی شــود. در این بین معلمان و والدین بعضًا منفعل شــده اند 
و برنامه های ترویجی و تبلیغــی کتابخوانی را تعطیل کرده اند. 
نســلی که خود با کتاب بزرگ شده است اکنون در استفاده از 

کتاب برای تربیت آیندگان کوتاهی می کنند.
درباره این نگاه چند نکته را با هم مرور می کنیم:

1. تقریبًا هیچ رســانه ای از بین نرفته است بلکه کاربری اش 
متفاوت شــده است. مگر با ظهور تلویزیون، رادیو از بین رفت؟! 
تضعیف شد و مخاطب خاص خود را پیدا کرد و اکنون رادیوهای 

اینترنتی پدیده هایی نو و جذاب و به روز هستند.
2. در کشــورهای مدرن جهــان هم که رســانه های متنوع 
پرکار هســتند، کتاب و کتاب خوانی به ویژه برای کودکان هنوز 

پرطرفدار و پرکاربرد است.
3. همچنان کتاب در پهنة مدرسه عملیاتی ترین و مؤثرترین 

ابزار کمک آموزشی است قابلیت ترویج مؤثر، امکان حمل مطلوب 
و کنترل شده، امکان تعامل مفید پدید آورنده و مصرف کننده و 
نگهداری آسان، از ویژگی های بارز کتاب است که دیگر رسانه ها 

و وسایل کمک آموزشی چنین ویژگی ای را ندارند.
4. تولید کتاب آسان است و افراد زیادی می توانند به آن تبادر 

کنند.
5. رســانه هاي جدید هرچند قــدرت اثرگذاري قابل توجهي 
دارند ولي هنوز هم اگر خواهان عمق بخشــي به اندیشــه هاي 
مخاطب هستیم، باید او را به مطالعة مؤثر و زیاد كتاب تشویق 

كنیم و از این جهت كتاب هنوز هم رقیبي ندارد.
6. کتاب های درسی سنخیت ماهوی با کتاب های کتابخانه دارند 
و اشتراک کاربری موجب تسهیل در استفاده و آموزش می گردد.

با توجه به نکات فوق الزم اســت به هر طریقی که می توانیم 
دوباره در کالس و تکلیف مدرســة دانش آمــوزان کتاب را باز 
تعریف کنیم تا رونق فهم و اســتدالل به سیاست اصلی کالس 

درس معلمان مدارس تبدیل گردد.

مى ميرد؟!آيا كتاب 

فرید الدین حداد عادل

مى ميرد؟!مى ميرد؟!
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فاطمه حلمی
 معلم ادبیات و نگارش و مروج کتابخوانی 

نسیم گودرزیان
 عکاس 

گنـج
 پنهان مدرسه

خانم دکتر نسترن پورصالحی دارای مدرک دکترای علم اطالعات 
و دانش شناسی از دانشگاه تهران، دورة کارشناسی ارشد را در 
دانشگاه تربیت مدرس و دورة کارشناسی را در دانشگاه تهران 
گذرانده است و سال هاست در زمینه های مختلف مرتبط با سواد 
اطالعاتی و کتابخانه های آموزشگاهی فعالیت می کند. با ایشان 

گفت وگویی کرده ایم که آن را در ادامه می خوانید.

 خانم دکتر، لطفًا به ســبک متفاوت تری خود را به 
خوانندگان مجله معرفی کنید و بفرمایید که عالقه به 
کتابخانه های آموزشگاهی چگونه در شما شکل گرفته 

است.
 شــاید یک معلم یا یک کتابدار نداند که چطور می تواند بر 
آیندة یک دانش آموز اثر بگذارد. کتابخانه ای که ما در مدرســه 
داشتیم، بزرگ و پرنور بود و معلم پرورشی بسیار باذوقی برایمان 
در کالس شعر و قصه می خواند. نمایشگاه های کتاب خوبی در 
مدرســة ما برگزار می شــد و ما می توانستیم از کتابخانه کتاب 
امانت بگیریم. هنوز هم شعرها و قصه هایی را که معلممان سر 
کالس می گفــت، در خاطر دارم. چند تــا از کتاب هایی را هم 
که آن زمان از نمایشــگاه خریده ام، نگه داشــتم. در سال های 
بعد، عضو کانون پرورش فکری شــدم. در آنجا چند دانشجوی 
کتابداری و اطالع رسانی، به ما خدمات کتاب خوانی و برنامه های 
فرهنگی مختلف ارائه می دادند. اولین بار در آنجا آماده ســازی 
کتاب، رده بنــدی کتاب، نمایش عروســکی، پژوهش، معرفی 
نویسنده، و شــرکت در بحث کتاب را تجربه کردم. به تشویق 
پدرم، که عاشــق کتاب بود و کتابخانه را محیط امن و مناسبی 
برای ارتباط با مردم و توســعة دانش فردی می دانســت، پا به 

رشتة کتابداری گذاشــتم. در همان سال اول، مدیر مدرسه ای 
که مادرم در آن مشغول به کار بود، مرا برای سازماندهی منابع 
کتابخانه دعوت کرد و من با همکاری دو نفر از والدین بچه های 
کالس اولی، کتابخانه را سر و سامان دادیم. در آن زمان هر وقت 
فرصتی دست می داد، سر کالس ها می رفتم و برای بچه ها کتاب 
می خواندم و قصه می گفتم. در دوران کارشناســی دو تابستان 
مســئول تهیة کتاب برای کتابخانه های مناطق محروم بودم و 
تعداد زیادی کتاب از ناشــران مختلف را برای این کار بررسی 
کردم. این شد که دیگر نتوانستم از کتاب کودک و نوجوان دل 
بکنم. در تمام این ســال ها ارتباطم بــا مدارس و کتابخانه های 
مختلف قطع نشــده اســت و االن هم که در خدمتتان هستم، 
هنوز در مدرسه مشغول به کار داوطلبانه ام. یکی از انگیزه های 
اصلی من بــرای ادامة تحصیل، پر کردن خأل های تخصصی در 

حیطة کتابخانه های آموزشگاهی بوده است.

 ضرورت رشتة کتابداری به طور کلی چیست و چرا 
الزم است کتابخانه های آموزشگاهی از متخصصان این 

حوزه استفاده کنند؟
 رشــتة علم اطالعات و دانش شناسی، در پاسخ به نیازهای 
اطالعاتی انسان ها شکل گرفته است. در این رشته ما می آموزیم 
که چطور مخاطبان و نیازهای آن ها را بشناسیم، بهترین منابع را 
برای رفع نیازهای مخاطبان فراهم آوریم و این منابع را به بهترین 
شــیوه ها در اختیار آن ها قرار دهیم. درواقع  مجموعه ســازی، 
سازماندهی و اشاعة اطالعات موضوع اصلی این حوزه است و در 
سال های اخیر رشته ها و گرایش های مختلفی در دانشگاه داشته 
است؛ از جمله کتابخانه های عمومی، کتابخانه های دانشگاهی، 

قابلیت های کتابخانه های آموزشگاهی در گفت وگو با
خانم دکتر نسترن پورصالحی، مدرس دانشگاه تهران

نسیم گودرزیان
 عکاس 

گنـجگنـج
سهرسهرسه  پنهان مد
گنـج

 پنهان مد
گنـج

قابلیت های کتابخانه های آموزشگاهی در گفت وگو با
خانم دکتر نسترن پورصالحی، مدرس دانشگاه تهران

گنـج
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کتابخانه های آموزشــگاهی، کتابخانه های دیجیتال، مطالعات 
آرشــیوی، علم ســنجی، مدیریت اطالعات و دانش، و بازیابی 

اطالعات.
در محیط های آموزشی اهمیت کتابخانه و کتابدار دو چندان 
اســت؛ زیرا تأمین منابع آموزشی مورد نیاز معلم، دانش آموز و 
گاهی خانواده ها، اهمیت زیادی در ارتقای کیفیت آموزش دارد. 
به ویژه، وقتی صحبت از رویکردهای نوین یادگیری می شــود، 
بدون پشتیبانی کتابخانه و کتابدار بسیاری از اهداف مستتر در 

برنامة درسی در زمینة یادگیری کندوکاومحور 
و مســئله محور محقق نخواهد شــد. کتابخانة 
آموزشــگاهی در برنامة درســی بایــد جایگاه 
مشــخصی داشته باشد. در ایران عمدتًا این نوع 
کتابخانــه را برای پر کردن اوقات فراغت و ذیل 
معاونت پرورشــی تعریف کرده اند اما کتابخانة 
آموزشــگاهی عالوه بر نقش تربیتی و پرورشی، 
کــه آن را باید با کتاب خوان کردن دانش آموزان 
ایفا نماید، نقش آموزشی نیز دارد. درواقع، برای 
نیل به اهداف آموزشــی تعیین شــده، معلم و 
کتابدار با یکدیگر طرح درس های مشــترکی را 
برنامه ریزی و اجرا می کنند. کتابدار بازوی فکری 
معلم اســت و منابع اطالعاتی مورد نیاز معلم، 
اعــم از کتاب، فیلم، انیمیشــن، 
سازمان ها و افراد مختلف را 

فراهم می آورد.

 اگر امــکان دارد کمی 
دربارة رسالة دکتری توضیح 
را  دســتاوردهایی  و  دهید 
که برای حــوزة کتابخانه های 
بیان  است،  داشته  آموزشگاهی 

کنید.
 دغدغــة اصلی که باعث شــد 
پایان نامة ارشــد و دکترای من 
باشد،  اطالعاتی  سواد  دربارة 
ضعف در قــدرت تحلیل 
و تفکــر در دانشــگاه 

بود. ســواد اطالعاتی در محیط های آموزشــی با تقویت قدرت 
تفکر ســطح باالتر و تفکر انتقادی می تواند بسیاری از مشکالت 
تربیتی و آموزشــی را حل کند. پس از آنکه کارگاه های ســواد 
اطالعاتی را در دانشــگاه برگزار کردم، متوجه شدم که بسیاری 
از آموزش ها باید پیش از دانشــگاه در اختیــار افراد قرار گیرد. 
به همین ســبب، در دورة کارشناسی ارشد به این پرداختم که 
اگر قرار باشد سواد اطالعاتی در دورة دبیرستان به دانش آموزان 
آموزش داده شــود، چه کسی باید مســئول آن باشد؟ معلم یا 
کتابدار؟ درنهایت، به این نتیجه رســیدم که نه 
معلــم به تنهایی می تواند موفــق عمل نماید نه 
کتابدار؛ چرا که کتابدار در مدیریت کالس درس 
و فنون تدریس ضعف هایی دارد که مانع تدریس 
مطلوب می شود و معلم نیز اطالعات کافی دربارة 
محتوای ســواد اطالعاتی و نحوة پرداخت به آن 
ندارد1. بر این اساس، حدوداً سه سال زمان صرف 
شد و به کمک همکاران یک مدرسه، کوشیدیم 
که استاندارد سواد اطالعاتی برای مدارس انجمن 
کتابداری آمریکا را در ایران بومی کنیم و به طور 
آزمایشی به اجرا درآوریم. نتیجة اجرای دوسالة 
این استاندارد توسط معلمان در مدرسه نشان داد 
که این استانداردها باید متناسب با شرایط کشور 
ما تهیه شوند تا معلمان امکان استفادة مطلوب از 
آن ها را داشته باشند2. در عین حال، کمبود زمان 
به طور جدی مانع ارائة آموزش ها می شد. درواقع، 
مدارس به ســختی زمانی را برای ارائة آموزش های عمومی سواد 
اطالعاتــی در اختیار می دادند. بر این اســاس، در دورة دکتری 
تالش کردم دربارة شــیوه های ادغام ســواد اطالعاتی در برنامة 
درســی پژوهش کنم. درواقع، روش های مورد استفادة معلمان 
برای آموزش فارســی و علوم در پایه های چهارم تا ششــم، که 
مقوم سواد اطالعاتی بودند، انتخاب شدند و الگویی برای آموزش 
ســواد اطالعاتی در درس فارســی و علوم به معلمان، والدین، 
طراحان کتاب درسی، کتابداران و مدیران مدارس ارائه گردید. 
بر این اســاس، الزم نبود معلمان برای  آموزش مطلوب دروس 
فوق و تأمین اهداف سواد اطالعاتی فعالیت های جداگانه ای انجام 
دهند. این کار بسیار حجیم و مشکل است و در کشورهای دیگر، 
گروه ها و معاونت های عریض و طویل آن را به انجام می رسانند 
امــا به لطف خدا، ما با امکانات محدود آن را انجام دادیم. هنگام 
مصاحبه با معلمان و دانش آموزان متوجه گنجینة پنهان موجود 
در مــدارس شــدم و دریافتم که معلمان بســیاری روش های 
خوبــی برای آموزش دارند اما به ســبب درگیری های روزمره و 
حجــم کاری زیاد فرصت انعکاس آن هــا را ندارند. کتابداران و 
کتابخانه های مدارس می توانند برای ثبت و ســازماندهی دانش 
معلمان نیز اقدام کنند و از این راه، آموزش باکیفیت و اثربخش 

را در آموزش وپرورش و حتی دانشگاه ها توسعه دهند.

نیل به اهداف آموزشــی تعیین شــده، معلم و 
کتابدار با یکدیگر طرح درس های مشــترکی را 
برنامه ریزی و اجرا می کنند. کتابدار بازوی فکری 
معلم اســت و منابع اطالعاتی مورد نیاز معلم، 
اعــم از کتاب، فیلم، انیمیشــن، 
سازمان ها و افراد مختلف را 

فراهم می آورد.

 اگر امــکان دارد کمی  اگر امــکان دارد کمی 
دربارة رسالة دکتری توضیح دربارة رسالة دکتری توضیح 
را  دســتاوردهایی  و  را دهید  دســتاوردهایی  و  دهید 
که برای حــوزة کتابخانه های که برای حــوزة کتابخانه های 
بیان  است،  داشته  بیان آموزشگاهی  است،  داشته  آموزشگاهی 

کنید.
 دغدغــة اصلی که باعث شــد  دغدغــة اصلی که باعث شــد 
پایان نامة ارشــد و دکترای من پایان نامة ارشــد و دکترای من 
باشد،  اطالعاتی  سواد  باشد، دربارة  اطالعاتی  سواد  دربارة 
ضعف در قــدرت تحلیل ضعف در قــدرت تحلیل 
و تفکــر در دانشــگاه و تفکــر در دانشــگاه 

مدارس به ســختی زمانی را برای ارائة آموزش های عمومی سواد 
اطالعاتــی در اختیار می دادند. بر این اســاس، در دورة دکتری 
تالش کردم دربارة شــیوه های ادغام ســواد اطالعاتی در برنامة 
درســی پژوهش کنم. درواقع، روش های مورد استفادة معلمان 
برای آموزش فارســی و علوم در پایه های چهارم تا ششــم، که 
مقوم سواد اطالعاتی بودند، انتخاب شدند و الگویی برای آموزش 
ســواد اطالعاتی در درس فارســی و علوم به معلمان، والدین، 
طراحان کتاب درسی، کتابداران و مدیران مدارس ارائه گردید. 
بر این اســاس، الزم نبود معلمان برای  آموزش مطلوب دروس 
فوق و تأمین اهداف سواد اطالعاتی فعالیت های جداگانه ای انجام 
دهند. این کار بسیار حجیم و مشکل است و در کشورهای دیگر، 
گروه ها و معاونت های عریض و طویل آن را به انجام می رسانند 
امــا به لطف خدا، ما با امکانات محدود آن را انجام دادیم. هنگام 
مصاحبه با معلمان و دانش آموزان متوجه گنجینة پنهان موجود 
در مــدارس شــدم و دریافتم که معلمان بســیاری روش های 
خوبــی برای آموزش دارند اما به ســبب درگیری های روزمره و 
حجــم کاری زیاد فرصت انعکاس آن هــا را ندارند. کتابداران و 
کتابخانه های مدارس می توانند برای ثبت و ســازماندهی دانش 
معلمان نیز اقدام کنند و از این راه، آموزش باکیفیت و اثربخش 

را در آموزش وپرورش و حتی دانشگاه ها توسعه دهند.

در محیط های 
آموزشی اهمیت 

کتابخانه و کتابدار 
دو چندان است؛ 
زیرا تأمین منابع 

آموزشی مورد نیاز 
معلم، دانش آموز و 
گاهی خانواده ها، 
اهمیت زیادی در 
ارتقای کیفیت 

آموزش دارد
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 شنیده ام که چند سال قبل در کتابخانة آموزشگاهی 
سمت کتابدار فرهنگی داشــته اید. این سمت و دلیل 

ایجاد آن را لطفًا توضیح دهید.
 شاید استفاده از کتابدار فرهنگی واژة درستی نباشد. درواقع، 
کتابدار شاغل در بخش فرهنگی یا روابط عمومی مورد نظرم بوده 
اســت، اما در آن سال ها با کتابدارانی رو به رو می شدم که عمدتًا 
کار کتابخانه را به امانت دادن و ســازماندهی محدود می کردند 
و به محیط اطراف خود و مخاطبانشان توجه چندانی نداشتند. 
درواقع، من تالش کردم توجه آن ها را به ارائة خدمات عمومی 
مطلوب تر در کتابخانه جلب کنم. یک کتابدار آموزشگاهی باید 
عمدة توجه خود را صرف خدمات عمومی و تعامل با مخاطبان 
کند و سازماندهی و ... را وسیله ای برای ارائة خدمات مطلوب تر 
به مخاطبان و نه هدف غایی خود و کتابخانه بداند. برای تغییر 
این ذهنیت، تالش کردم افــرادی را که به ترویج کتاب خوانی 
عالقه مند بودند، برای طراحی فعالیت های متنوع جهت جذب 

دانش آموزان به کار گیرم. استفادة دو سه ساله از 
چنین نیروهایی در کنار کتابداران باعث آن شد 
که کتابداران این نقش و انتظار جدید را بپذیرند 
و اکنــون در همان مدارس، آن ها هر دو وظیفة 
ســازماندهی و ارائة خدمات عمومی مطلوب را 

به خوبی انجام می دهند. 

 اولین تجربه های حضور شما به عنوان 
به  آموزشگاهی  کتابخانه های  در  کتابدار 
چه زمانی برمی گــردد؟ در آن زمان چه 
فعالیت هایی داشــتید و آن ها را چطور 

ادامه داده اید؟
 اولین تجربة حضورم در کتابخانة مدرسه، 
کار در یک مدرسه پسرانه با 700 نفر جمعیت 
بود. در مدت حضورم در مدرســه، تالش کردم 

کــه اعضای کتابخانــه را افزایش دهم. درواقــع، برای هر پایة 
تحصیلی توانستم شیوة جذب مخاطب به کتابخانه را بیابم؛ مثاًل 
بــرای پایة اول و دوم، طرح پر پرواز را که 15 دقیقه کتابخوانی 
روزانه بود، به کمــک معلمان و حمایت خانواده ها پی گرفتیم. 
در جلســات اولیا لزوم توجه به خواندن و شــیوه های آن بیان 
می شــد و خانواده های عالقه مند به تأمیــن منابع اطالعاتی از 
کتابخانة کالســی، کتابخانة مدرسه یا کتابخانة کانون پرورش 
فکری نزدیک مدرسه اقدام می کردند. آن ها هر روز در برگه هایی 
که در اختیار قرار می گرفت، عنوان کتاب و مشــخصات آن را 
می نوشتند و هر هفته یک نشانه دریافت می کردند که در پایان 
هفت هفته به تقدیرنامه می انجامیــد. برای پایه های دیگر هم 
برنامه های مختلفی داشــتیم. سرانجام، خالصة فعالیت ها را در 
قالب پوستر به همایش بین المللی ایفال ارسال کردم و پذیرفته 
شد. سال های بعد پیشــنهاد همکاری با یک کتابخانة مجهز با 

کتابداران متخصص را پذیرفتم؛ به این امید که بتوانم برنامه های 
مدونی برای توســعة کتابخانه های مــدارس تهیه کنم. در این 
ســال ها تالش من بر این بوده اســت که اگر بتوان به تأسیس 
کتابخانه در مدارس اقدام کرد و کتابخانه هایی مجهز را تدارک 
دید، کتابدار چطور می تواند به مخاطبان خدماتی مطلوب ارائه 
دهد. این برنامه هــا را در کتابی گرد هم آورده ایم که در انتظار 
چاپ اســت. تک تک تجربه ها را هم تا حدی که امکان داشته 
اســت، تالش کرده ام به صورت علمی تدوین کنم و در نشریات 

عمومی و تخصصی یا همایش ها ارائه دهم.

 آیا آموزه های دانشگاهی را برای کار در کتابخانه های 
مدارس کافی می دانید؟

 آموزش دانشگاهی تقریبًا در بسیاری از رشته ها پاسخگوی 
بازار کار نیســت. در رشتة ما بازنگری های خوبی صورت گرفته 
است اما حداقل در زمینة کتابخانه های آموزشگاهی هنوز فاصلة 
زیادی با نیازهای بازار کار وجود دارد. باید افراد 
عالقه مند به فعالیت در کتابخانه های آموزشگاهی 
توانمندی هــای خود را با شــرکت در دوره های 
خارج از دانشــگاه و تجربه هــای کار با مدارس 
افزایش دهند. در نشســتی که ســال گذشته با 
کتابداران مدارس داشتیم، از آ ن ها خواستیم که 
مهارت های مورد نیاز برای کار در کتابخانه های 
مدارس را بیان کنند و آن ها مهارت های ارتباطی 
را مطرح کردند؛ مهارت های ارتباط کالمی: مثل 
قصه گویی و بلندخوانی، ارتباط بین فردی، ارتباط 
سازمانی، ارتباط با مخاطب از طریق فضاسازی و 
خلق محیط های غنی در کتابخانه3. الزم اســت 
کتابداران و دانشــگاهیان به مقولة کتابخانه های 
آموزشــگاهی و قابلیت های کتابــدار حرفه ای و 
متخصص، که در مدرسه به کار گرفته می شود، 
پی ببرند و بیش از پیش برای توســعة ســواد خواندن، توسعة 
فرهنگ مطالعة مفید، ارتقای پژوهش، توسعة مدرسة یادگیرنده 
با اســتفاده از مرکز یادگیری و بهره گیری از شیوه های مختلف 

مدیریت دانش در مدارس تالش کنند.

 پی نوشت ها
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 سواد اطالعاتی 
در محیط های 

آموزشی با تقویت 
قدرت تفکر سطح 

باالتر و تفکر 
انتقادی می تواند 

بسیاری از 
مشکالت تربیتی 
و آموزشی را حل 

کند
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علي حسیني خواه
 عضو هیئت علمي دانشگاه خوارزمي، گروه مطالعات برنامة درسي 

پيشرفت تحصيلي، تابع 
كتابخانة موفق

بــه قول آنتوني هوروویتز1: اگر یك مدرســه كتابخانه خوبي 
داشته باشــد، چشمان كودك را در عرض پنج دقیقه به سمت 

خودش جذب مي كند.
 Greenwood &( شــوراي كتاب2 انگلیس براساس پژوهشي
Creaser, 2008( بــا عنوان »كتابخانه هــاي موفق در مدارس 
ابتدایــي«3 این گونــه كتابخانه هــا را چنین تعریــف مي كند: 
كتابخانه هایي هســتند كه بیشترین مراجعه كننده را دارند و از 
منابع موجود در آن ها بیشترین استفاده مي شود. همچنین، براي 
عالقه مند كردن كودكان به مطالعه و كتاب خواني و درگیرسازي 
آنان در این مــورد، از راهكارهاي نوآورانه اســتفاده مي كنند. 
شوراي كتاب، براي موفق نامیدن كتابخانه هاي مدارس، تأكید 
ویژه اي بر معیــار »خواندن براي لذت بــردن«4 دارد و معتقد 
اســت كه كتابداران مدارس مي توانند بهترین فرصت ها را براي 
كودكان فراهم ســازند تا از خواندن كتاب لذت ببرند و ســطح 

مهارت خواندن خود را افزایش دهند.
شواهد علمي نشان مي دهد كه بین وجود یك كتابخانة خوب 

در مدرســه و میزان انگیزش و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان 
آن مدرســه، همبســتگي مثبت و معناداري وجود دارد. نتایج 
 Clark &( تحقیقي كه شــوراي ملي ســواد5 انجام داده است
Douglas, 2011(، نشان مي دهد كه نوجواناني كه بیشتر از حد 
میانگین همساالن خود مطالعه مي كنند، سه برابر بیشتر احتمال 
دارد كــه مراجعه كنندگان دائمي كتابخانة  مدرســة خود بوده 
باشــند. همچنین، مشخص شده است كه این نوجوانان نسبت 
به همساالن خود، به كتاب و كتاب خواني عالقة بیشتري دارند.

در پژوهش )Scholastic, 2008( با عنوان »كتابخانه هاي مدرسه 
اثرگذارند«6، كه در 19 ایالت امریكا و یك ایالت كانادا انجام شده، 
این یافتة اصلي به دست آمده است: در مدارسي كه كتابخانه هاي 
مجهز و كتابدار ماهر دارند، سطح پیشرفت تحصیلي و عملكرد 
دانش آموزان در آزمون هاي درســي، بهتر از مدارســي است كه 
 Hovendick &( چنین كتابخانــه اي ندارند. در پژوهش دیگري
Curry Lance, 2010( به اثبات رسیده است كه وجود كتابخانة 
خوب و كتابدار حرفه اي در مدرسه، تأثیر چشمگیري بر باال رفتن 
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سطح مهارت خواندن7 دانش آموزان دارد.
عــالوه بر موارد فوق، كتابخانه هاي خــوب مدارس مي توانند 
به كاهش شــكاف طبقاتــي كمك كننــد. یافته هاي پژوهش 
)Curry Lance, 2012) (Curry Lance, 2011( آشكار كردند 
كه در آن دســته از مدارس كه كتابدار ماهر و تمام وقت دارند، 
سطح مهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان باالتر از دانش آموزان 
مدارسي است كه چنین امكاني در اختیار ندارد. در ادامه نیز این 
یافته به دست آمده كه تأثیر كتابخانة خوب بر پیشرفت كودكان 

متعلق به طبقات محروم اجتماع، دوچندان است.
كتابخانة خوب بدون كتابدار خوب قابل تصور نیست. مطالعات 
زیادي )Lance & Kachel, 2018( به این واقعیت اشاره دارند 
كه تأثیر كتابداران مدارس بر انگیزش و پیشرفت دانش آموزان 
انكارناپذیــر اســت. حال اگر كتابــداران وقت بیشــتري را به 

فعالیت هاي زیر اختصاص دهند، این تأثیر چند برابر مي شود:
1. به طور مســتقل یا با كمك معلم به آموزش دانش آموزان 

بپردازند؛
2. با معلمان به طور مشترك فعالیت هاي درسي را برنامه ریزي 

كنند؛
3. دوره هاي آموزشي پیشرفته را براي معلمان مدرسه طراحي 

و اجرا كنند.
4. جلسات مستمر بحث و گفت وگو با مدیر مدرسه داشته باشند.
5. در شــوراهاي راهبري و تصمیم گیري مدرســه، مشاركت 

فعال داشته باشند.
6. استفاده از فناوري را براي معلمان و دانش آموزان تسهیل كنند.

7. فرصت هــا و برنامه هــاي مطالعه و كتاب خوانــي را براي 
دانش آموزان فراهم سازند.

8. به ترغیب و تربیت دانش آموزان كتابدار8 كمك كنند.
در تكمیــل این بحث، ذكر این نكته مفید اســت كه توجه به 
معیارهــاي زیر عالوه بر كمك به موفقیت مدرســه، به افزایش 
عالقه مندي و بهره مندي حداكثري در دانش آموزان منجر مي شود:
1. تعداد دفعــات حضور و بازدید دانش آمــوزان از كتابخانة 

مدرسه در هفته، افزایش پیدا كند.
2. میزان دسترسي دانش آموزان به كتابخانه و مجموعة منابع 

آن، تسهیل شود و افزایش یابد.
3. بــه افزایش تعداد كتاب هاي امانت گرفته شــده توســط 

دانش آموزان كمك شود.
در پایان این نوشتار، پنج راهكاِر داشتن یك كتابخانة خوب در 
مدرسه را معرفي مي كنیم. این راهكارها را خانم بِو هامفري9 كه 

یك كتابدار موفق مدرسه است، پیشنهاد كرده است.
1. مجموعه اي غني از كتاب: نخستین اولویت هر كتابخانه اي، 
داشــتن مجموعه اي از كتاب هاي جــذاب و متنوع براي همه 
نوع سلیقه و ذائقة دانش آموزي اســت. به روز بودن كتاب هاي 
مجموعه، تأثیر فوري بر میل و اشتیاق كودكان به سمت مطالعه 

و كتاب خواندن دارد.

2. نمایش چشمگیر كتاب ها: چیدمان خالقانه و شیوة جذاب 
به نمایش گذاشــتن كتاب ها در كتابخانه، تأثیر چشمگیري بر 
جذب دانش آموزان به سمت محیط كتابخانه دارد. براي معرفي 
كتاب هاي خوب، مي توان جمالت زیبا و قصار بعضي از كتاب ها 
را به صورت كارت هاي نوشــتاري درآورد و در كنار قفسه ها به 

نمایش گذاشت.
3. مبلمــان زیبا و راحت: فضاي باز و راحت به همراه فرش و 
مبلمان مناسب، محیط كتابخانه را به پاتوق گرم و صمیمانه و 

همیشگي دانش آموزان تبدیل مي كند.
4. فنــاوري به روز: مي توان كتابخانــه را به فناوري هاي نوین 
مجهز كــرد تا به یك محیط آموزشــي كارآمد و مفید تبدیل 

شــود و جذابیت و گیرایي بیشتري هم داشته 
باشــد. از طریق یك صفحه نمایشگر، مي توان 
كتاب هاي مهم و ارزشمند كتابخانه را تبلیغ و 

به دانش آموزان معرفي كرد.
و  مراســم  هیجان انگیــز:  فعالیت هــاي   .5
جشن هاي كوچك و به یادماندني را در كتابخانه 
برگزار كنیــد. حتي مي توانید از نویســندگان 
كتاب هاي كودك دعوت كنید كه در كتابخانة 
مدرسه با دانش آموزان مالقات و گفت وگو كنند.

 پي نوشت ها
1. Anthony Horwitz
2. Booktrust
3. Successful Primary School Library
4. Reading for Pleasure
5. National Literacy Trust
6. School Libraries Work
7. Reading Ability
8. Student Librarians
9. Bev Humphrey Website:www.bevhumphrey.com
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هفدهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي و تربیتي رشد
در نگاه مدیران آموزش وپرورش

كتـاب خوانـي،

 بستر تحول

احمدرضا کریمیدبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
 عکاس 

 دكتر محسن حاجي میرزایي، وزیر آموزش وپرورش 
»نیاز به كتاب و توســعة فرهنــگ كتاب خواني، 
نیازي پویا و مســتمر اســت و آموزش وپرورش 
به عنوان مهم ترین عنصر بسترساز آموزشي و 
فرهنگي جامعه، در این مسیر نقشي اساسي 

برعهده دارد.
»خواندن« از مهارت هاي اساســي است كه 
هر یادگیرنده اي به آن نیاز دارد؛ خواندن، براي 
برقراري ارتباط سازنده با جامعه امري ضروري است. 
مغز انســان نیاز به توسعة مستمر دارد و مطالعه، به این توسعه 
كمك مي كند تا قوة تخیل آدمي فعال تر شــود و به سطحي از 

خالقیت دست یابد.
دانش آموزان، به عنوان آینده ســازان كشــور، بایــد در نظام 
آموزش وپرورش به گونه اي پرورش یابند كه ذهني پرسشگر و 
نقاد داشته باشند. كتاب و كتاب خواني از جمله مقوالتي است كه 
مي تواند در طرح پرسش هاي مناسب و یافتن پاسخ هاي مربوط 
كمك كند. بدون تردید، بستر شكوفایي ذهن نقاد و پرسشگر در 
دانش آموزان از دوران كودكي و از گذر نظام تعلیم و تربیتي پویا 
و با مشاركت خانواده ها شكل مي گیرد و این امر مهم، ضرورت 
برگزاري چنین جشــنواره اي را دوچندان مي كند. الزم اســت 
در این جشــنواره، افزون بر دعوت و تشویق دانش آموزان عزیز 
و معلمان گرامي به كتــاب و كتاب خواني، برنامه هاي خالقانة 
جدیدي طراحي و اجرا شــود تا كتــاب نه كاالیي زینتي، بلكه 

راه گشایي باشد براي حل مســائل و مشكالت، و برگزاري این 
جشنواره باید به سوي این هدف اصلي حركت كند.

ضمن گرامي داشــت »هفدهمین جشــنوارة كتاب رشد« و 
آرزوي توفیق خدمت صادقانــه در نظام مقدس تعلیم وتربیت، 
فرصت را مغتنم مي شمارم و از دســت اندركاران برگزاري این 
جشــنواره، قدرداني مي نمایم. امیدوارم هر ســال با برگزاري 
جشــنواره هایي پربارتر و پویاتر، بتوانیم پیوندي عمیق تر میان 

دانش آموزان و كتاب برقرار كنیم.«

 معاون فرهنگي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي: 
مفهوم رشد و تعالي در نام جشنواره رشد

معــاون فرهنگــي وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي در مراســم اختتامیة هفدهمین 
جشــنواره كتاب رشــد گفــت: »از نام 
جشــنواره پیداست كه رشد و تعالي در 
مفهومش جاي دارد و هدف از برگزاري 

آن این است كه رشد تحقق یابد.«
دكتر محسن جوادي در مراسم اختتامیة 

هفدهمین دورة جشنوارة كتاب هاي آموزشي و 
تربیتي رشد با اشاره به عنوان جشنواره كتاب رشد، گفت: »رشد 
دوسویه است؛ یكي در جهت مهارتي، اخالقي و عملي، و دیگري 
در جهــت افزایش دانش و معرفت. هدف این اســت كه فهم و 

دركمان افزایش یابد.«

هفدهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي و تربیتي رشد

 بستر تحول بستر تحول بستر تحول بستر تحول
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ایشان افزود: »در طول تاریخ، كتاب در رشد معرفت و فهم ما 
نقش زیادي داشته است و هنوز هم همین نقش را دارد. دانش 
با نوشتن نظم پیدا مي كند و كتاب است كه معرفت و دانش را 
منظم مي كند، اما برخي فكر مي كنند ما مهارت ها را با تمرین، 
تقلیــد و آموزش از دیگران فرا مي گیریم. حتي در حوزة اخالق 
و سیاســت هم همین فكر را مي كنند، اما این برداشت درستي 
نیســت. یاد گرفتن و تقویت مهارت هم نیاز به كتاب دارد. اگر 
تجربه هاي زیســتة دیگران را در قالب رمان و داســتان خوب 

بخوانیم، آرام آرام انگیزه و مهارت هاي ما افزایش مي یابد.«
جوادي در ادامه، كتاب را رمز تعالي و رشــد دانش و معرفت 
و رشــد سیاســت و مهارت هاي فني دانســت و گفت: »هدف 
جشــنواره این است كه این مهارت ها را در دانش آموزان تقویت 
كنند. همچنین، باید توجه داشــت كه طبیعتًا هر كتابي ارزش 
خواندن ندارد و خوب است كه ما با این جشنواره ها، كتاب هاي 
خوب را شناسایي و به مخاطبان معرفي مي كنیم اما مسئله این 
اســت كه نمي توانیم تا آخر زندگي یك فرد به او كتاب معرفي 
كنیــم. پس، مخاطب باید به گونه اي پــرورش یابد كه تفكر و 
اندیشیدن در او رشد یابد و بداند كه چه كتابي مناسب است و 

ارزش خواندن دارد.«
وي در ادامه بیان كرد: »هدف اصلي ما مطالعة كتاب اســت 

و باید ارتبــاط دانش آموزان را بــا كتابخانه ها 
افزایش دهیم و فقط به معرفي بســته به آن ها 
اكتفا نكنیم. اگر در جشنوارة هجدهم بچه ها هم 
بتوانند دربارة كتاب هایي كه در این جشــنواره 
برایشان انتخاب شده نظر بدهند، ما مي توانیم 
بفهمیم كه این انتخاب ها چقدر درســت بوده 
اســت. همچنین، شایســته اســت بخشي از 
جشنواره به دانش آموزان و معلماني اختصاص 
یابــد كه ذوقي بــراي نوشــتن دارند و بخش 
كتاب هاي الكترونیك هــم كه ماهیت تعاملي 

دارند، به این جشنواره اضافه شود.«

 ارسال بیش از 4 هزار عنوان كتاب 
به هفدهمین جشنوارة كتاب رشد

جشنواره یك حلقه از یك زنجیره است
دبیر هفدهمین جشــنواره كتاب رشــد اعالم كرد: 

»براي این دوره از جشــنواره 4264 عنوان 
كتاب به دبیرخانه ارسال شده بود.«

مسعود فیاضي این جشــنواره را یكي از 
مهم ترین جشــنواره هاي آموزش وپرورش با موضوع معرفي 

و حمایت از كتاب هاي خوب و مناســب عنوان كرد و 
گفت: »آموزش وپــرورش براي تدارك این دو نیاز 
ـ یعنــي معرفي و حمایــت از كتاب هاي خوب 
ـ 20 ســال اســت كه طرحي را اجــرا مي كند. 

جشــنوارة كتاب رشــد نقطة عطفي در این طرح است كه دو 
نیــاز را مي خواهد برطرف كند: نخســت اینكــه خانواده ها و 
دانش آموزان بدانند چه كتاب هاي خوبي را به عنوان كتاب هاي 
آموزشــي و مطابق با سلیقة دانش آموزان انتخاب كنند. بر این 
اساس، مركزي باید ایجاد مي شــد كه كتاب هاي مناسب را از 
آثاري كه تولید و منتشر مي شوند، شناسایي و ارزیابي و معرفي 
كند. دومین موضوع این اســت كه حاكمیت باید از توان بخش 
خصوصي اســتفاده كند تا كیفیت و كمیت تولیدات را افزایش 
دهد. بر این اساس، طرح ساماندهي به منابع آموزشي و تربیتي 

در پي رفع این دو نیاز اســت و ایــن وظیفه بر عهدة 
سازمان پژوهش و آموزش گذاشته شده است.«
مدیــر كل انتشــارات و فناوري آموزشــي 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي افزود: 
»جشنواره اي كه در حال برگزاري آن هستیم، 
دورة یك ســاله اي را طي كرده است. فرایند 

ارزیابي و داوري كتاب ها در این جشــنواره با 
ثبت كتاب ها در سامانه شروع مي شود. كتاب ها در 

ارزیابي اولیه به دو دستة مناسب و نامناسب دسته بندي 
مي شوند.

در ادامه، كتاب هاي مناســب در سه دســتة درجة اول، دوم 
و ســوم قرار مي گیرند و كتاب هاي درجة یك و 
دو براي انتخاب نهایي در مســیر جشنواره قرار 

مي گیرند.«
وي دربارة كتاب هاي رسیده به جشنواره توضیح 
داد: »در طول یك سال گذشته در مجموع، 4 هزار 
و 264 عنوان كتاب به دست ما رسید كه تعداد 2 
هزار و 263 عنوان از آن ها مناسب تشخیص داده 
شدند؛ یعني در مجموع 53 درصد كل كتاب ها. 
بنابراین، 47 درصد كتاب ها هنوز استانداردهاي 
الزم را ندارنــد. این در حالي اســت كه ما از 18 
درصد به 53 درصد رســیده ایم و این رشد قابل 
توجهي بوده اســت. كتاب هــاي درجة یك و دو 
در مجموع 959 كتاب بوده اند؛ یعني 22 درصد 
كل كتاب هــا كه از میان آن هــا 117 كتاب، كه 
در مجموع 7/5 درصد كل كتاب ها بوده اند، به عنوان 
كتاب هاي درجه یك شناخته شده اند. در یك 
سال گذشته 1130 ناشر در ارسال كتاب به 

آموزش وپرورش مشاركت داشته اند.
كتاب هاي ورودي به جشــنواره در 27 گروه د سته بندي 
شده اند كه شامل ادبیات كودك و نوجوان، ریاضي و فیزیك 
و ... اســت و ایــن تنوع یكــي از امتیازهاي مهم این 
جشنواره به شمار مي آید. براي هر گروه یك گروه 
داوري تخصصي پیش بیني شد و در مجموع، 86 
اســتاد داوري آثار را بر عهده گرفتند. همچنین، 

كتاب و 
كتاب خواني از 
جمله مقوالتي 

است كه 
مي تواند در طرح 

پرسش هاي 
مناسب و یافتن 
پاسخ هاي مربوط 

كمك كند  هزار عنوان كتاب 
به هفدهمین جشنوارة كتاب رشد

جشنواره یك حلقه از یك زنجیره است
دبیر هفدهمین جشــنواره كتاب رشــد اعالم كرد: 

 عنوان 

مسعود فیاضي این جشــنواره را یكي از 
مهم ترین جشــنواره هاي آموزش وپرورش با موضوع معرفي 

و حمایت از كتاب هاي خوب و مناســب عنوان كرد و 
گفت: »آموزش وپــرورش براي تدارك این دو نیاز 
ـ یعنــي معرفي و حمایــت از كتاب هاي خوب 
 ســال اســت كه طرحي را اجــرا مي كند. 

در مجموع 
كل كتاب هــا كه از میان آن هــا 

در مجموع 
كتاب هاي درجه یك شناخته شده اند. در یك 

سال گذشته 
آموزش وپرورش مشاركت داشته اند.

كتاب هاي ورودي به جشــنواره در 
شده اند كه شامل ادبیات كودك و نوجوان، ریاضي و فیزیك 
و ... اســت و ایــن تنوع یكــي از امتیازهاي مهم این 
جشنواره به شمار مي آید. براي هر گروه یك گروه 

داوري تخصصي پیش بیني شد و در مجموع، 
اســتاد داوري آثار را بر عهده گرفتند. همچنین، 

9  رشد مدرسة زندگی | دورة شانزدهم |  شمارة 5 |  بهمن 1398 |



براي دســتیابي به وحدت رویــه در ارزیابي هنري، 
امســال یك گروه هنري تخصصي بــراي ارزیابي 
جنبه هاي گرافیكي كل كتاب ها در نظر گرفته شد. 
در مجموع، در هفدهمین جشنواره كتاب رشد 14 

اثر برگزیده و 38 اثر تقدیري داشتیم.«
فیاضــي در ادامه بیان كرد: »طبــق قانون 828 
شــوراي عالي آموزش وپرورش ارزیابي، تشویق و حمایت 
كتاب هــاي بخش خصوصــي را وزارت آموزش وپــرورش باید 
انجام دهد. جشنوارة كتاب رشد رویداد اصلي طرح ساماندهي 
منابع آموزشــي و تربیتي براســاس مصوبة 828 شوراي عالي 
آموزش وپــرورش در طول یك ســال اســت. این جشــنواره 
حلقه اي از یك زنجیره است و اگر همة حلقه ها را كامل كنیم، 
به موفقیت دســت مي یابیم. در این زمینه باید به ســه مرحله 
دقت كنیم: نخست شناســایي كتاب هاي مناسب، دوم معرفي 

كتاب ها به مخاطبان و سوم حمایت از این آثار، 
و البته باید در موارد دوم و ســوم بیشتر تالش 
كنیم. باید توجه داشــت كه اگر ما بازار مصرف 
كتاب مناسب را تولید نكنیم، بازارهاي نامناسب 
ایجاد مي شوند و ما به عنوان مجریان این قانون، 
مصمم به شــكل دادن به این بازار هستیم و در 
این راستا ارتباط هاي خوبي با سایر معاونت هاي 
آموزش وپــرورش و همچنیــن ناشــران بخش 

خصوصي برقرار كرده ایم.«

 كتاب، محصول اندیشه و تفكر است 
با هدفي مشخص

دبیركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور 
در اختتامیة هفدهمین جشــنوارة 

كتاب رشد به تعریف كتاب، مطالعه و هدف از 
مطالعه پرداخت.

علیرضــا مختارپور در این مراســم كه در 
مدرسة تاریخي دارالفنون برگزار شد، به طرح 
پرسش هایي در مورد كتاب و مطالعه پرداخت 
و گفــت: »اگر بخواهیم بدانیم كتاب چیســت، 
مي توانیم بگوییم كه مجموعه اي از اوراق به هم الصاق 
شده است كه با مقداري مركب سطوري بر آن ها نقش بسته و 
احیانًا تصاویري نیز در اوراق ثبت شــده است و یا مجموعه اي 
از ســتون به هم مرتبط و منسجم است كه محصول اندیشه و 
تفكر فرد یا افرادي مي باشــد و با داشتن ترتیب مطالب، هدف 
مشــخصي را دنبال مي كند و در نهایت، خواننده را به معرفت 
منظم و منســجمي از یك موضوع مي رساند. در این میان، باید 
ببینیم این تعاریف چه نسبتي با شمارگان و عناوین كتاب هاي 

منتشر شده دارند.«
وي در ادامه با طرح این پرســش كه مطالعه چیست، گفت: 

»ما چه تعریفي از مطالعه داریم؟ نگریستن به اوراق كاغذي یا 
الكترونیكي حاوي خطــوط و نقوش مختلف و گاه بي ارتباط با 
یكدیگر است یا خواندن متون اداري آموزشي، فني وحرفه اي كه 
انسان را در رفع نیازهاي روزمرة فردي و اجتماعي یاري مي دهد 
و یا ناشــي از شغل افراد است یا اینكه تجلي انوار كتاب بر جان 
آدمي و طلوع جان آدمي بر كتاب است. این تعاریف چه تأثیري 

در محاسبة سرانة مطالعه دارند؟«
وي در ادامه بیان كرد: »برخي معتقدند كه در سرانة مطالعه، 
باید كتب درســي دانش آموزان و دانشــجویان را هم محاسبه 
كنیم. در حالي كــه به عقیدة برخي دیگر در ســرانة مطالعه، 
خواندن پیامــك، زیرنویس برنامه هاي تلویزیونــي، تابلوهاي 

راهنما یا اطالع رساني در خیابان ها را هم باید محاسبه كرد.«
مختارپور در ادامه به هدف از مطالعه اشاره كرد و گفت: »هدف 
ما از مطالعه چیســت؟ آیا پر كردن اوقات فراغت است یا رفع 
نیازهاي شخصي، شغلي، فني، حرفه اي یا ارتقاي 
ســطح معرفت براي تكامل فردي و اجتماعي و 

رسیدن به سعادت دنیوي و اخروي؟«

 كتابخانــة مدارس بایــد به مكاني 
شلوغ و پرمشتري تبدیل شود

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
وزارت آموزش وپــرورش با بیــان اینكه ترغیب 
دانش آموزان به خواندن كتاب وظیفه اي همگاني 
است، گفت: »باید كتابخانة مدرسه به یك محلي 

شلوغ و پرمشتري تبدیل شود.«
حجت االســالم و المسلمین 

دكتر علي ذوعلم در مراسم 
هفدهمیــن  اختتامیــة 
جشــنواره كتاب هاي آموزشي و تربیتي 
رشد، با اشاره به قدمت تاریخي مدرسة 

دارالفنون و خدماتي كه امیركبیر به عنوان 
شــهید دانایــي و آگاهي بــراي این مرز و 

بوم انجام داده اســت، اظهار داشت: »دارالفنون 
پیونددهندة دیروز و امروز ماست. در این مكان ارزشمند به روح 
بلند شهیدان و همة كساني كه براي اعتالي حقیقت و معرفت، 
روح انقالبي، روح علمي و تالشــگر در راه مبارزه با اســتكبار 
زحمت كشیده اند و همچنین روح بلند حضرت امام راحل)ره( 

درود مي فرستیم. این فرصت را باید مغتنم بشماریم.«
ایشــان دربارة فرایند داوري ها در جشنواره كتاب رشد افزود: 
»باید بتوانیم منطق و چارچوبي روشن و شفاف و مستند داشته 
باشــیم؛ خارج از تصور اینكه انتخابمان خداي ناكرده برخالف 

مالك ها و معیارها باشد.«
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزي آموزشــي وزارت 
آموزش وپرورش بــا تأكید بر اینكه معیارهاي كتاب مناســب 

مخاطب باید به 
گونه اي پرورش 
یابد كه تفكر و 

اندیشیدن در او 
رشد یابد و بداند 

كه چه كتابي 
مناسب است و 
ارزش خواندن 

دارد

براي دســتیابي به وحدت رویــه در ارزیابي هنري، 
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براي دانش آموزان را حتمًا باید ناشــران و مؤلفان مطرح كنند، 
یادآور شــد: »براي حل بهتر این موضوع باید گفت وگوهایي در 
این مسیر شكل بگیرد. البته در درجة اول نیازمند رشد فكري 
و خالقیت، رشــد ایمان و باور عمیق در نسل جوان و نوجوان 
و رشــد اخالق هستیم. رشــد روحیة كار و تالش و فعالیت در 

نوجوانان نیز بسیار ضروري است.«
معاون وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینكه انتخاب و ارائة 
برخي از آثار به جشــنوارة كتاب رشــد با همین نگاه ها بوده 
است، ادامه داد: »معتقدیم كه كتاب ها صرفًا براي رشد فكري 
تولید نمي شــوند بلكه هدف از تولید آن ها انگیزه بخشــي به 
نوجوانان و جوانان و وارد كــردن آن ها به عرصة تأثیرگذاري 

هم هست.«
دكتر ذوعلم ضمن تأكید بر ضرورت ترسیم مسیر درست در 
گام دوم انقالب اسالمي، تصریح كرد: »تمدن سازي نوین اسالمي 

بدون یك نسل جوان، پویا، خالق، مطالبه گر و 
تأثیرگذار، خودباور و داراي روحیه اي برخوردار 
از هویت عمیق ملي ممكن نیســت. پس باید 
در این زمینه از ظرفیت جوانان استفاده كرد.«

وي از ناشــران و نویســندگان این جشنواره 
تقدیر كرد و گفت: »مي دانیم كه موضوع نشــر 
و ناشران در كشور ما به اندازة ارزش واقعي آن 
مورد بررسي قرار نگرفته و هنوز جایگاه خودش 
را پیدا نكرده است اما باید به این موضوع توجه 
ویژه داشــته باشــیم كه حتمًا در كنار كتاب 
درســي و هم وزن این كتاب هــا، به كتاب هاي 
غیردرســي اهمیت بدهیم. بخشي از محتواي 
آموزش هاي مــا در قالب مطالعة دانش آموزان، 
در حد مباحثه و نقد كتاب و تألیف آن در حد 

دانش آموزان قابل انتقال است.«
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزي آموزشــي وزارت 
آموزش وپرورش ضمن تشــكر از دست اندركاران و بنیان گذاران 
جشــنوارة كتاب رشد ادامه داد: »توانمندي و كیفیت جشنوارة 
رشد حتمًا باید ارتقا یابد و مسیر تعالي را طي كند. باید سلسله 
فعالیت هایي حول كتاب و مطالعه بــراي دانش آموزان تعریف 
كنیم. كتابخانه هاي مدارس ما باید محل هایي شلوغ و پرمشتري 

باشند و احیا و بازسازي شوند.«
دكتر ذوعلم ضمن تشكر از همكاراني كه در آموزش وپرورش، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي و نهاد كتابخانه هاي عمومي 
كشور در جهت ترویج مطالعة نوجوانان و جوانان تالش مي كنند، 
گفت: »اگر بچه ها به كتاب عالقه مند شــوند، نیمي از جامعه با 
كتاب ارتباط برقرار مي كنند. در این مسیر، براي تشویق بیشتر 
آنان به كتاب خواني، مي توانیم به خانوادة او بســته اي از كتاب 

هدیه كنیم.«
ایشــان تأكید كرد: »باید به سراغ انجمن اولیا و مربیان برویم 

و بعد از  آن، با مدیران در اســتان ها به عنوان راهبران فرهنگي 
ارتباط تنگاتنگي برقرار كنیم؛ چرا كه آن ها نقشــي اساسي در 

كتاب و كتاب خواني نوجوانان و جوانان دارند.«
هفدهمین جشنوارة كتاب رشد سه شنبه 19 آذرماه به عنوان 
یكي از مهم ترین جشنواره ها در حوزة كتاب هاي آموزشي وزارت 
آموزش وپرورش بــا معرفي نفرات برتر در مدرســه دارالفنون 

برگزار شد.

 جشنوارة كتاب رشد هواي تازه اي در كتاب خواني 
دمیده است

مدیر كل فرهنگي و هنــري وزارت آموزش وپرورش 
معتقد اســت برگزاري جشــنوارة كتاب رشــد 

هواي تــازه اي در حــوزة كتاب خواني وزارت 
آموز ش وپرورش دمیده است.

مراســم  در  رمضاني  علــي 
جشنواره  هفدهمین  اختتامیة 

تربیتي  و  آموزشــي  كتاب هاي 
رشد ضمن تشكر از برگزاركنندگان 

هفدهمین جشــنوارة كتاب رشد گفت: 
»این جشــنواره شــرایط خوبي دارد و وجود آن 
آیندة خوبي را براي كتاب وكتاب خواني كشــور 

ترسیم مي نماید.«
وي بــه برگزاري جشــنوارة دانایــي و توانایي 
وزارت  فرهنگــي  و  پرورشــي  معاونــت  در 
آموزش وپــرورش و نقــش آن در ترویج كتاب و 
كتاب خواني اشــاره كرد و گفت: »سال گذشته 
دانش آمــوزان با پول هاي توجیبــي و پول هاي 
داخل قلك هاي خود، حدود ســه میلیارد تومان 
كتاب خریدند كه البته توزیع مناســبي صورت 
گرفت، ولي این كتاب ها با قیمت مناسب در اختیار دانش آموزان 
قرار نگرفت. امیدوارم مسئوالن محترم وزارت فرهنگ و ارشاد و 

نهاد كتابخانه ها در این زمینه بیشتر كمك كنند.«
وي گفت: »انتظار داریم ناشــران و نویســندگان به ما كمك 
كنند تا كتاب با تخفیف بیشتري به دست دانش آموزان برسد.«
رمضاني افزود: »هر ســال حدود 20 هزار نمایشگاه كتاب در 
مدارس برپا مي شود و كتاب هاي مناسب در این نمایشگاه ها در 

دسترس دانش آموزان قرار مي گیرد.«

هفدهمین  برگزیــدگان  معرفــي   
و  آموزشي  كتاب هاي  جشــنواره 

تربیتي رشد
در مراســم اختتامیة هفدهمین جشــنوارة 

كتاب هاي آموزشــي و تربیتي رشــد در مدرسه 
دارالفنــون برگزار و برگزیدگان این جشــنواره 

كتاب ها صرفًا براي 
رشد فكري تولید 
نمي شوند بلكه 
هدف از تولید 

آن ها انگیزه بخشي 
به نوجوانان و 
جوانان و وارد 
كردن آن ها به 

عرصة تأثیرگذاري 
هم هست

هفدهمین  برگزیــدگان  معرفــي   
و  آموزشي  كتاب هاي  جشــنواره 

در مراســم اختتامیة هفدهمین جشــنوارة 
كتاب هاي آموزشــي و تربیتي رشــد در مدرسه 
دارالفنــون برگزار و برگزیدگان این جشــنواره 
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معرفي و تجلیل شدند.
این مراسم روز سه شنبه 19 آذر در مدرسة تاریخي دارالفنون 
با حضور حجت االســالم و المسلمین دكتر علي ذوعلم، رئیس 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، مسعود فیاضي مدیر 
كل انتشــارات و فناوري آموزشــي و دبیر هفدهمین جشنواره 
كتاب هاي آموزشــي و تربیتي رشــد، محســن جوادي معاون 
فرهنگــي وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمي، رمضاني مدیر كل 
فرهنگي و هنري وزارت آموزش وپــرورش و علیرضا مختارپور 
دبیر كل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور برگزار شد و طي آن 

برگزیدگان معرفي شدند و از آن ها تجلیل به عمل آمد.
امسال كتاب هاي ورودي به جشنواره حدود 4264 كتاب بود 
كه 2263 عنوان كتاب مناســب بود كه در 27 گروه موضوعي 

راهي جشنواره شد.
81 داور در گروه هاي تخصصي و ســه داور در حوزة عمومي 

گرافیك، ارزیابي این كتاب ها را به عهده داشتند.
در مرحلة نخست داوري، 120 عنوان كتاب، از 64 ناشر، به عنوان 
نامزد راهي مرحلة بعد شدند. در مرحله پایاني، 14 كتاب، عنوان 

برگزیده و 38 كتاب عنوان تقدیري را كسب كردند.

آثار برگزیده و شایستة تقدیر هفدهمین جشنواره در 27 گروه 
داوري جشنواره از این برقرارند:

 گروه آداب و مهارت هاي زندگي
برگزیده: كتاب كوچك گفت وگو/ نویسنده: 
مرسده صادقي/ ناشر: مؤسسة فرهنگي امام 

موسي صدر
تقدیري: تربیت ســالم در مدرسه و خانه 
)دو جلد(/ نویســنده: محمدجواد فرشــچي و 

ریحانه ایزدي/ ناشر: سازوكار

 گروه آموزش و معارف قرآن
برگزیده: فرهنگ اعــالم قرآن براي كودكان: 
اشــخاص و مكان ها/ نویســنده: بهروز رضایي 

كهریز/ انتشارات محراب قلم
تقدیري: حق تالوت )جلد اول(/ نویســنده: 
اداره كل قــرآن عترت و نماز/ ناشــر: منادي 

تربیت

 گروه آموزش زبان و ادبیات فارسي
تقدیري: درمان اختالل خوانــدن با بازي )2(/ 

نویسنده: داریوش صادقي/ ناشر: كتاب نیستان
تقدیري: رازهاي دنیاي نویســندگان/ ام البنین 

عباس زاده/ ناشر: جمال

 گروه آموزش نونهاالن
زندگي/  مهارت هاي  كار  كتــاب  تقدیري: 
نویسنده: ثنا حسین پور/ ناشر: انتشارات خیلي 

سبز

 گروه ادبیات نونهاالن
تقدیري: مجموعة رفتم به باغ/ نویســنده: 

افسانه شعبان نژاد/ ناشر: لوپه تو
تقدیــري: مجموعة قصه هــاي كوچك/ 

نویسنده: الله جعفري/ ناشر: شهر قلم

 گروه بازي و سرگرمي
تقدیري: كتاب بزرگ بازي/ نویســنده: دبرا 

وایز/ مترجم: منیره نادري/ ناشر: صابرین
نویســنده: علي  عددهــاي من/  تقدیري: 
خدایي/ ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان

 گروه بینش اسالمي
محمد  نویســنده:  امتحان/  دو  برگزیده: 
علوي نهاد و محمد معماري فر/ ناشر: دلیل ما

نویســنده:  كبریا/  بانوي  همراه  تقدیري: 
افســانه موســوي گرمارودي/ ناشر: مؤسسة 

فرهنگي مدرسه برهان
تقدیــري: مجموعه تكه هــاي طال )12 
جلدي(/ نویســنده: غالمرضا حیدري ابهري/ 

ناشر: جامعئ القرآن كریم 

 گروه تاریخ و تاریخ علم
برگزیده: عصایت را بــه میله هاي زندان 
بزن موســي؛ زندگي نامة امام موسي صدر/ 
نویسندگان: فرشته مرادي، حسن هوشمند/ 

ناشر: مؤسسة فرهنگي امام موسي صدر
نویســنده:  لیبي/  در  آدم ربایي  تقدیري: 
مهدیه پالیزبان/ ناشر: مؤسسة فرهنگي امام 

موسي صدر

 گروه تربیت بدني
برگزیده: دست نامة تربیت بدني/ 
تهیه و تولید: معاونت تربیت بدني و 

سالمت/ ناشر: منادي تربیت
تقدیري: آماده سازي ورزشكاران 

جوان/ نویسندگان: تئودور پومبا و 
مایكل كاررا/ مترجمان: محسن ثالثي، حمیدرضا صادقي پور و 

عصایت را بــه میله هاي زندان 
بزن موســي؛ زندگي نامة امام موسي صدر/ 
نویسندگان: فرشته مرادي، حسن هوشمند/ 

نویســنده:  لیبي/  در  آدم ربایي   
مهدیه پالیزبان/ ناشر: مؤسسة فرهنگي امام 

دست نامة تربیت بدني/ 
تهیه و تولید: معاونت تربیت بدني و 

 آماده سازي ورزشكاران 
جوان/ نویسندگان: تئودور پومبا و 

گروه آداب و مهارت هاي زندگي
برگزیده: 

مرسده صادقي/ ناشر: مؤسسة فرهنگي امام 
موسي صدر
تقدیري: 

)دو جلد(/ نویســنده: محمدجواد فرشــچي و 

نویسنده: داریوش صادقي/ ناشر: كتاب نیستان

عباس زاده/ ناشر: جمال

كتاب بزرگ بازي/ نویســنده: دبرا 
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پوریا پساوند/ ناشر: علم و حركت

 گروه تفكر و پژوهش
تقدیري: ما خوب فكر مي كنیم/ نویسنده: 
الله صافي و همكاران/ ناشر: مؤسسة فرهنگي 

و هنري شناخت و تربیت انگاره
تقدیــري: راهنماي انیمیشــن هایي براي 
كالس فلسفه براي كودكان/ نویسندگان: سعید 

ناجي، سمانه عسگري/ ناشر: كرگدن

 گروه حسابداري و بازرگاني
برگزیده: مالك فكر خود باشید/ نویسنده: 

نگار زاده ختمي مآب/ ناشر: دیبایه
الگوهاي سیستمي/ نویسنده:  تقدیري: 
دانیــال اچ. كیم/ مترجمــان: حمیدرضا 

قبادي و لیال كردگاري/ ناشر: آرمان رشد 

 گروه خانواده
نویسندگان:  فنون خانواده درماني/  تقدیري: 
جان كارســون و همكاران/ مترجمان: شــكوه 
نوابي نژاد و حسن مخلص/ ناشر: انجمن اولیا و 

مربیان

 گروه داستان و رمان كودك
پینوكیو/ نویسنده: كارلو كالودي/  تقدیري: 

ترجمه: بهروز غریب پور/ ناشر: افق
دورة چهــار جلدي  تقدیري مشــترك: 
ماجراهاي مردم شهر عجیب/ نویسنده: افسانه 

موسوي گرمارودي/ ناشر: طالیي
دورة ســه جلدي پهلوان پشــه/ نویســنده: 

محمدرضا شمس/ ناشر: افق

 گروه داستان و رمان نوجوان و جوان
بود/  مــن  پدربزرگ  ســیمرغ  برگزیده: 
فني  انتشارات  فاطمه سرمشقي/  نویسنده: 

ایران
قبرســتان  مردگان،  دروازة  برگزیده: 
شاه آبادي/  حمیدرضا  نویسنده:  عمودي/ 

ناشر: افق
تقدیــري: اشــباح جنگل ســوخته/ 

نویسنده: مهدي رجبي/ انتشارات فني ایران

 گروه رایانه
برگزیده: مرجع كاربردي فتوشاپ 2018/ نویسندگان: امید 

باوي و دیگران/ ناشر: مهرگان قلم/ نازك
تقدیــري: ســاخت انیمیشــن دیجیتالي/ 
نویسنده: درك برین/ مترجم: سینا عمرانلو/ ناشر: 

آوند دانش

 گروه روان شناسي
برگزیده: ســازه گرایي رویكــردي خالق در 
آموزش/ نویســندگان: افضل السادات حسیني و 
انسیه جاللوند/ ناشر: ســازمان جهاد دانشگاهي 

)تهران(
تقدیري: كاربرد اســتعاره در مشاوره و درمان 
خانواده/ نویسنده: عباس باباصفري/ ناشر: نوشته

 گروه ریاضي
ایران/  در  ریاضیــات  خوارزمــي؛  برگزیده: 

نویسنده: حسن ساالري/ ناشر: محراب قلم
دایرئ المعارف هندســه؛ مقطع هاي  تقدیري: 
مخروطي/ نویسنده: محمدهاشم رستمي/ ناشر: 

مؤسسة مدرسة برهان

 گروه شعر، نثر ادبي و خاطره
برگزیده: هم قفسان/ نویسنده: مژگان عباسلو/ 

ناشر: شهرستان ادب
تقدیري: راه بندان/ نویسنده: میالد عرفان پور/ 

ناشر: شهرستان ادب

 گروه علوم تجربي
تقدیري: دانشــنامة تصویري بریتانیكا/ گروه 
نویســندگان/ مترجم: حسن ساالري/ ناشر: شهر 

قلم
تقدیري: مجموعة حیوانات دانشمند/ نویسنده: 
گري لیون/ مترجم: مجید عمیق/ ناشــر: كانون 

پرورش فكري كودكان و نوجوانان

 گروه علوم تربیتي
تقدیري: در ســتایش هیچ آموزي/ نویسنده: 

عبدالعظیم كریمي/ ناشر: قدیاني

 گروه فیزیك
تقدیــري: پهپادها/ نویســنده: مارتین جي 

دوئرتي/ مترجم: حسین طالیي/ ناشر: طالیي
برقي/  و  هیبریــدي  خودروهــاي  تقدیري: 
نویســنده: نیك هانتر/ مترجــم: بهرام معلمي/ 

انتشارات فني ایران

ناجي، سمانه عسگري/ ناشر: كرگدن

گروه داستان و رمان نوجوان و جوان

نویسنده: مهدي رجبي/ انتشارات فني ایران

پوریا پساوند/ ناشر: علم و حركت

تقدیري: 
الله صافي و همكاران/ ناشر: مؤسسة فرهنگي 

و هنري شناخت و تربیت انگاره
تقدیــري: 

كالس فلسفه براي كودكان/ نویسندگان: سعید 

جان كارســون و همكاران/ مترجمان: شــكوه 
نوابي نژاد و حسن مخلص/ ناشر: انجمن اولیا و 

مربیان

ترجمه: بهروز غریب پور/ ناشر: افق

ماجراهاي مردم شهر عجیب/ نویسنده: افسانه 
موسوي گرمارودي/ ناشر: طالیي

محمدرضا شمس/ ناشر: افق
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 گروه كودكان استثنایي
برگزیده: آموزش زبان به كودكان كم شــنوا با 
روش STH/ نویسندگان: سایه طاهباز و سیما 

فرج نیا/ ناشر: گیسا
 تقدیري: بهبود ســطح رشــد در دورة اول 
كودكي/ نویسندگان: دوریا سینو، محمد میكاتي، 
الما شــرف الدین/ مترجمان: فاطمــه آبادي، زهرا 

رمضان نیا/ ناشر: دانژه

 گروه مطالعات و علوم اجتماعي
تقدیري: مجموعة چند شهر و چند قصه/ نویسنده: 

ناهید كاظمي/ ناشر: سازوكار
تقدیري: دایرئ المعارف اختراعات/ نویسنده: جولي 

فري/ مترجم: غالمحسین اعرابي/ ناشر: محراب قلم

 گروه معماري
برگزیده: كتــاب تكنولوژي و معمــاري بومي/ 
نویســندگان: اســماعیل ضرغامي و سیده اشرف 

سادات/ ناشر: دانشگاه شهید رجایي
تقدیري: آرامش در خانة ایراني/ نویسندگان: 
محمدصادق طاهر طلوع و سیده اشرف سادات/ 

ناشر: دانشگاه شهید رجایي 

 گروه مهارت هاي علمي عمومي
تقدیري: طراحي وب سایت/ نویسنده: گرگ 
ریكابي/ مترجم: شیدا سرمدي/ ناشر: آوند دانش
تقدیري: آشنایي با علم مهندسي/ نویسنده: 
كمیل مك كیو/ و ساخت ربات/ نویسنده: گردون 
مك كوم/ مترجم: حسین سلیماني/ ناشر: آوند 

دانش

 گروه هنر تخصصي
تقدیــري: فرهنگ مختصــر تصویري هنر/ 
نویســندگان: ســونیا وایلوك، مور پامال شیلز/ 

مترجم: توكا ملكي/ ناشر: قدیاني
تقدیري مشترك:

مبادي مباحث كارشناســي طراحي گرافیك 
در ارتباط تصویري: زبان و بیان تصویر/ نویسنده: 
مصطفي اسداللهي/ ناشر: مؤسسة فرهنگي فاطمي

مبادي مباحــث كارشناســي طراحي گرافیــك در ارتباط 
تصویري: مباني طراحي بصري براي فونت فارســي/ نویسنده: 

فائزه طاهري/ ناشر: مؤسسة فرهنگي فاطمي

 گروه هنر كودك و نوجوان
تقدیري: دو دوست خمیري/ مترجم: پریسا 

هاشمي طاهري/ ناشر: پرتقال

رمضان نیا/ ناشر: دانژه

تقدیري: 
ناهید كاظمي/ ناشر: سازوكار

تقدیري: 
فري/ مترجم: غالمحسین اعرابي/ ناشر: محراب قلم

كمیل مك كیو/ و ساخت ربات/ نویسنده: گردون 
مك كوم/ مترجم: حسین سلیماني/ ناشر: آوند 

مبادي مباحث كارشناســي طراحي گرافیك 

مبادي مباحــث كارشناســي طراحي گرافیــك در ارتباط مبادي مباحــث كارشناســي طراحي گرافیــك در ارتباط 
تصویري: مباني طراحي بصري براي فونت فارســي/ نویسنده: تصویري: مباني طراحي بصري براي فونت فارســي/ نویسنده: 

دو دوست خمیري/ مترجم: پریسا 
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معصومه سعادت

   اينجا
دادگاه علني 
مدرسة ستوده  است!

 مقدمه
در هفتة كتاب سال جاري، بر آن شدیم كه در راستاي اعتالي 
فرهنگ كتابخواني فعالیتي ویژه با نگاهي بر نیازهاي نوجوانان 
امروز داشــته باشــیم. پس از اوایل مهر مــاه، از دانش آموزان 
كتاب خوان و كتاب باز دعوت كردیم تــا در برگزاري دادگاهي 
نمادین كه در آن كتاب ها و فیلم ها در مقابل هم قرار مي  گرفتند، 

با كتابخانه همكاري كنند.
دادگاه روز بیســتم آبان به مدت یك ساعت ونیم برگزار شد و 
هیچ متن از پیش  تعیین شده اي از قبل در اختیار دانش آموزاني 
كه نقش نمایندة كتاب ها، فیلم ها، وكال یا شــاهدان را داشتند، 

قرار نگرفته بود. این شما و این گزارشي  كوتاه از دادگاه٭:
 در دنیاي فناوري، دنیاي پیام هاي كوتاه، گزیده خواني ها، دنیاي 
شلوِغ فرصت هاي كم، دنیاي تصاویر و صداها، فیلم ها به عنوان 
یكي از متولیان فرهنگ جامعه، مدعي شده اند كه كتاب ها باعث 
مهجوریتشان شــده اند و آن ها را به دادگاه كشیده اند تا تكلیف 

این موضوع را یك بار براي همیشه روشن كنند. 
دادگاهي برپا مي شــود. كتاب ها مي آیند؛ دل شكسته تر از هر 
زمانــي. فیلم ها مي آیند؛ امیدوارتر از هــر زماني. هر كدام یك 
وكیل شایسته دارند؛ وكیلي كه از حقوق موكل خود به بهترین 

نحو دفاع مي كند.
 دادگاه آغاز مي شــود. فیلم از شــكایت خود دفاع مي كند؛ از 
گراني كاغذ مي گوید و كوتاه  بودن زمان و كم بودن جا و محیط 
زیست، كه بریدن شــدن درختان به آن آســیب مي زند. فیلم 
مي گوید و مي گوید و مي گویــد؛ در حالي كه همه، همة حضار 
آگاه  اند كه حرف فیلم، حذف كتاب نیســت بلكه اعتالي ارزش 
خودش است. كتاب به جایگاه خوانده مي شود و با دلي شكسته 
از جایگاه خودش در دنیا مي گویــد. از جایگاهش در فرهنگ و 
انتقال فرهنگ، از جایگاهش در تعلیم وتربیت، و از حال امروزش، 

كه بــا توجه به ادلة فیلم ، مورد بي توجهي قرار گرفته اســت. از 
كتاب فروشي ها و سینماهایي مي گوید كه به بوتیك و فست فود 
فروشي  تبدیل شــده اند و از مردمي كه دیگر براي فرهنگ خود 
ارزشــي قائل نیستند و ترجیح مي دهند براي آن هیچ هزینه اي 
نكنند. دادگاه پیش مي رود. شهود به جایگاه مي آیند و بر اهمیت 
انكار ناشــدني كتاب ها و فیلم ها، مهر تأیید مي زنند و دربارة این 
مي گویند كه در دنیاي شتاب زدگي ها، هنوز هستند كساني كه 
بوییدن و ورق زدن كتاب و سیر كردن البه الي صفحات آن را به 

ساعت ها چرخیدن در فضاي مجازي ترجیح مي  دهند. 
حاضرند براي تماشــاي یك فیلم ساعت ها 
در صف بایســتند. فرهنگ، ایــن عنصر مهم 
مانــدگاري یك  جامعه، دغدغة اصلي كتاب ها 
و فیلم هاســت و اكنون مهجورتــر از هر زمان 
دیگري، مورد غفلت واقع شــده و این موضوع 

داد فیلم ها و اشك كتاب ها را درآورده است. 
زمــان صــدور رأي دادگاه فــرا مي رســد. 
قاضي، منصــف و دغدغه مند اســت. همة ما 
دغدغه مندیــم؛ دغدغة فرهنــگ از مهم ترین 
دغدغه هاي خانوادة ستوده بوده است و همواره 
هم خواهد بود. نگرانیــم؛ قاضي قرائت رأي را 
آغاز مي كند: مصالحه. كتاب و فیلم هرگز نباید 

از بدنة فرهنگ جامعه جدا شــوند و بهتر است در این وانفسا، 
حواسشان به یكدیگر باشد. 

در ایــن دادگاه همه چیز بداهه بود. هیچ كدام از ســؤال ها و 
جواب ها كار شــده و از پیش تعیین شــده نبودند و این به كاِر 
دختران باهوش و بافرهنگ ستوده، ارزشي مضاعف مي بخشید.  

 الزم به ذكر است كه ما عنوان »دادگاه كتاب« را از گروه »كتابك« وام 
گرفته ایم، هر چند از چند و چون و كیفیت كار آن ها، مطلع نیستیم.

هنوز هستند 
كساني كه بوییدن 

و ورق زدن كتاب 
و سیر كردن 

البه الي صفحات 
آن را به ساعت ها 

چرخیدن در 
فضاي مجازي 

ترجیح مي  دهند

سید میثم موسوی
 تصویرگر 

دادگاه علنيدادگاه علني
سة ستوده  است!
دادگاه علني
سة ستوده  است!
دادگاه علني

كه بــا توجه به ادلة فیلم ، مورد بي توجهي قرار گرفته اســت. از كه بــا توجه به ادلة فیلم ، مورد بي توجهي قرار گرفته اســت. از 
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خواندن
 كـارآمد

و راه هاى تحقق آن

خواندخواندنن
 كـارآمد كـارآمد
ن
 كـارآمد
خواندن
 كـارآمد

خواند
و راه هاى تحقق آن

پرویز قراگوزلي
 مترجم 

تریس اوتچینگ

اخیراً یک عضو هیئت علمی دانشــگاه از من ســؤال کرد که 
اگر بخواهید دانش آموزان عالوه بر منابع و کتب درسی معمول 
به طور مؤثر از منابع خوانشــی )خوانــدن( دیگر مانند مقاالت 
نشــریه  ها نیز استفاده کنند، تحقیقات انجام شده در این زمینه 

چه راهکارهایی پیش روی شما قرار می دهند.
 شــاید اولین واکنش بســیاری از ما در مواجهه با این سؤال 
این باشد که با خود بگوییم »باید در این  مورد واقع بین باشیم. 
دانش آمــوزان من حتی بخش های تعیین شــده از کتاب را نیز 
به طور کامل نمی خوانند؛ پس چگونه می توانم از آن ها بخواهم 
منابع اضافــی مطالعه کنند.« تحقیقات انجام شــده در زمینة 
یادگیری دانش آموزان نشان می دهد که اگر بخواهیم شرایطی 
فراهم کنیم تا دانش آموزان بیشترین بهره را از زمان خود ببرند، 
می توانیم آن ها را به خواندن، آن هم خواندن مؤثر، وادار کنیم. 
ایــن فرایند می تواند مبتنی بر خواندن منابع درســی یا منابع 
اضافی دیگر باشــد. اصول اولیة  مورد نیاز برای کمک به مهارت 

خواندن کارآمد شامل موارد زیر است:
1. ایجاد انگیزه برای انجام دادن تکالیف تعیین شده؛

2. گنجاندن برخی انواع پاسخ گویی در تکالیف تعیین شده؛
3. ارائة راهبرد های خاص مربوط به روش آموزشی معلم؛

4. فراهم سازی دستورالعمل ها و راهنمایی هایی برای چگونگی 
سازماند هی اطالعات و آنچه دانش آموزان باید جست وجو کنند. 
با رعایت نکات زیــر می توانیم انگیزة  دانش آمــوزان را برای 

خواندن کارآمد تقویت کنیم:

1. برجسته کردن ماهیت جهان واقعی در متون؛
2. برقراری ارتباط مستقیم بین محتوای متن و تکالیف درسی 

دورة  آموزشی و/ یا آزمون ها؛ 
3. ایجاد ارتباط بین مهارت خواندن و نتایج دوره و سیســتم 
نمره دهی، که به منظور ارزش دادن به زمانی است که دانش آموز 

صرف مهارت خواندن می کند )1(. 
این ارتباط با سیستم نمره دهی می تواند به پاسخ دهی کارآمد 
دانش آموزان نیز منجر شــود. به روش هــای متعددی می توان 

پاسخگویی دانش آموزان را ارتقا داد: 
1. قبل از شروع کالس: طرح سؤاالتی دربارة خواندن و متن؛

 2. در طول کالس: جلب مشــارکت دانش آموزان در بحث یا 
تکلیف نوشتاری؛

 3. بعد از کالس: خواندن متنی مرتبط با متون دورة   آموزشی 
به منظور تفکر و ایجاد یک کار ذهنی برای دانش آموز.

بــرای افزایش )بهــره وری( یادگیری دانش آمــوزان در زمان 
خوانــدن بایــد راهکار هایی را فراهــم آورد و از طریق آن ها به 
تقویت مهارت خواندن و خوانــدن کارآمد دانش آموزان کمک 
کــرد. همچنین باید آن هــا را در این مورد که در متن باید چه 
چیزهایی را جست وجو کنند، راهنمایی نمود. خواندن اجمالی 
ساده با خواندن دقیق بسیار متفاوت است؛ زیرا هدف از خواندن 
دقیق این است که دانش آموزان بتوانند به سؤاالتی از متن پاسخ 
دقیق دهند. در شــیوة   آموزشی شما، دانش آموز متن نوشتاری 
را چگونه باید بخواند تا بتواند برای پاسخ دادن به سؤاالت آماده 
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شود؟ آیا مطالب باید مانند رمان به صورت منظم خوانده شوند 
یا قبل از خواندن دقیق، باید قســمت هایی از متن را به صورت 
راهبردی پیش خوانی کرد؟ احتمااًل دانش آموزان رویکرد اول را 
انتخــاب می کنند ولی می توانیم به آن ها کمک کنیم تا دومین 
رویکرد را، که بسیار هم راهبردی است، تمرین کنند و فرا گیرند. 
عالوه بر این، می توانیم در حین خواندن سؤاالتی طرح کنیم و 
از آن ها بخواهیم به این سؤال پاسخ دهند. این کار ساختارهایی 
فراهم می  آورد که دانش آموزان به کمک آن ها می توانند  دانش 

)در حال کسب (خود را سازماندهی کنند. 
در ادامة  این مطلب، چند راهبرد اثبات شده را معرفي می کنیم 
که با استفاده از آن ها می توانید مهارت خواندن را کارآمد سازید. 
 (Just in time teaching-JiTT) رویکرد آموزش در لحظــه
)2( به این صورت اســت که حداقل یک ساعت قبل از کالس، 
متن را معرفی می کنید و از دانش آموزان می خواهید که به یک 
تا دو ســؤال پاسخ فوری دهند. ســپس، قبل از شروع کالس 
نمونه ای از پاسخ ها را انتخاب می کنید )الزم نیست همه  پاسخ ها 
را بخوانید(. اگر دانش آموزان طبق انتظار شما پاسخ هایی واضح 
بیان نکرده اند، می توانید قبل از آغاز بحث اصلی اشــتباهات را 
اصالح و مطالب جا افتاده را بیان کنید. درصورتی که پاســخ ها 
مناسب باشند، بحث را به صورت عمیق و گسترده مطرح کنید. 
رویکرد اثبات شدة  دیگر این است که از دانش آموزان بخواهید 
که جدول مربــوط به مهارت خوانــدن (reading log) )3( را 
تکمیل کنند. این ابزار به تقویت مهارت خواندن کمک می کند 
و به آن جهت می دهد ولی در آغاز کمی زمان بر اســت. جدول 
یاد شده دارای بخش هایی برای تعیین هدف  خواندن، مشخص 
کــردن انتظارات مربوط به عملکرد خواندن، رئوس کلی محتوا 
و سؤاالت کلیدی است. همچنین، بخش هایی برای نکته برداری 
هنگام خوانش سطحی )skimming(، کلمات کلیدی، نکات 
مربوط به خالصه بــرداری، ادغام دانش کنونی با دانش قبلی و 
انعــکاس آن ها در آزمون خواندن دارد. شــما با در نظر گرفتن 
هدف آموزشی خود و تطبیق آن ها با یکدیگر، می توانید تعیین 

کنید که دانش آموزان کدام بخش ها را تکمیل کنند. 
عالوه بر این، می توانید دربارة  خواندن کارآمد برای دانش آموزان 
توضیحاتی بدهید. زمان مشــخصی  )پیشنهادی( را در اختیار 
آن ها قرار دهید تا متن را به صورت سطحی )نه دقیق( بخوانند. 
سپس، راهکارهایی ارائه دهید که با استفاده از آن ها از این بازة 

زمانی مشخص بیشترین بهره را ببرند. راهکارهایی همچون: 
خواندن سطحی از طریق خواندن عناوین )سرصفحه ها(؛ 

خوانــدن اولین و آخریــن جملة  هر بند )پاراگــراف( قبل از 
خواندن کامل آن؛ 

تمرکز بر چکیده و استنتاج های متن، شکل ها، جدول ها و نتایج؛
نوشتن رئوس کلی مطالب به صورت خالصه یا هر آنچه مناسب 

و منطبق با شیوة آموزشی و راهبرد خاص شماست. 
در پایــان می توانید یکی از چندین رویکرد اثبات شــده برای 

تقویــت خواندن کارآمد و مؤثر را معرفی کنید. بر اســاس نظر 
 (Reading Development مؤسســة  تقویت مهارت خوانــدن
 (reading که به توســعة  رویکرد درک خواندن )4( Institute)
(comprehension approach کمک می کند، دنبال کردن این 

مراحل برای خواندن کارآمد ضروری است:
1. پیش خوانی متن )پیش مرور( قبل از شروع به خواندن؛

2. طرح سؤاالت؛
3. خواندن یک بند )پاراگراف( در یک بازة  زمانی مشــخص و 

بازگویی اطالعات بدست آمده؛
انجام دادن مراحل 1 و 2 به دانش آموزان کمک خواهد کرد تا 

یک قالب فکری انتظاری در ذهن خود ایجاد کنند.
مدل SQ5R نمونة  توســعه یافتة  مدل SQ3R 1اســت و در 

فرایند تقویت مهارت خواندن مراحل زیر را شامل می شود:
1. بررسی؛

2. طرح سؤال؛
3. خواندن یک بند )پاراگراف( در یک زمان مشخص؛

4. پاسخ دانش آموزان )باید خالصه ای از متن 
را با کلمات خود ارائه دهند(؛

5. ثبت و ضبط )نکته برداری، حاشیه نویسی 
و ...(؛

6. حفظ گفتن )بدون نگاه کردن به متن(؛
7. مرور.

کاربرد هرکدام از ایــن تکنیک ها به تنهایی 
یا در ترکیب با یکدیگــر می تواند باعث ایجاد 
انگیزه در دانش آموزان شود تا متن را به صورت 
هدفمند بخوانند و فرا گیرند. حتی ممکن است 

از خواندن متن لذت نیز ببرند.  

 پی نوشت ها
1. یک استراتژی خواندن است که به دانش آموز کمک 

می کند برای خواندن خود ساختار ایجاد کند.
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کار ساختارهایی 

فراهم می  آورد 
که دانش آموزان 

به کمک آن ها 
می توانند  

دانش )در حال 
کسب (خود را 

سازماندهی کنند
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دكتر نیره شاه محمدي

كتابخانه هاي  كالسي
فرصتي براي ترويج كتاب خواني

یكــي از بزرگ ترین و مهم ترین اهــداف آموزش و پرورش در 
نظام جمهوري اســالمي ایران، رشد و شــكوفایي استعداد ها و 
خالقیت هاي دانش آموزان است و این امر مهم میسر نمي گردد، 
مگر اینكه كتابخانه هاي آموزشــگاهي در كلیة مدارس توسعة 
بیشــتر بیابند. در جامعة امروز، كتــاب و كتابخواني از اهمیت 
ویژه اي برخوردار اســت و اساسًا رشــد فرهنگي هر جامعه، به 
میزان كتاب خوانان آن جامعه بستگي دارد. به بیان دیگر، قومي 
مي تواند مدعي باشد كه از یك فرهنگ متعالي و پویا برخوردار 
اســت كه فرهنگ كتاب خواني در زیرساخت آن ریشه دوانیده 
باشــد. در این میان، جذب دانش آموزان مدرسه به كتابخانه و 
تشــویق آن ها به مطالعه یكي از مهم تریــن اقدامات در جهت 

افزایش سطح مطالعه جامعه است.
 در این راستا مقام معظم رهبري فرموده اند: »در جامعه باید 
سنت كتاب خواني رواج پیدا كند. یكي از بدترین و پرخسارت ترین 
تنبلي ها، تنبلي در خواندن كتاب است. هر چه هم انسان به این 
تنبلي میدان بدهد، بیشتر مي شود. كتاب خواني باید در جامعه 
ترویج شود و این كار بر عهدة همة دستگاه هایي است كه در این 
زمنیه مسئول اند؛ از مدارس ابتدایي- كه برنامه هایي باید باشد 
كه كودكان ما را از اوان كودكي به خواندن كتاب عادت بدهد؛ 
خواندن با تدبر، خواندن با تحقیق و تأمل، تا دستگاه هاي ارتباط 
جمعي، تا صدا و سیما، تا وسایل تبلیغاتي گوناگون« )مقام معظم 
رهبري، 1390(. بــراي ایجاد كتابخانه در مدارس، باید به فكر 
راهكارهاي مناسب بود و با بهره وري از امكانات و شرایط موجود 
بیشترین اســتفاده را از ترویج فرهنگ مطالعه و كتاب خواني و 
عالقه مند كردن دانش آموزان به كتاب برد. بنابراین، براي تحقق 
این امر مهم، طرح تشــكیل »كتابخانه كالسي« جهت اجرا در 

مدارس ارائه شده است. 
كتابخانة كالسي به كتابخانه اي گفته مي شود كه براي ارتقاء 
ســطح علمي، فرهنگي و تربیتي دانش آمــوزان، در داخل هر 
كالس تشــكیل مي گردد تا همة دانش آمــوزان بتوانند به طور 
هماهنــگ، راحت تر و بهتر با همــكاري معلم كالس مربوطه، 
كتاب هاي مورد نیاز خود را تهیه و مطالعه نمایند )سایت رشد(. 

 اهمیت كتابخانة كالسي 
بهترین نقشــي كه معلم در موفقیت تحصیلي دانش آموزان 
مي تواند داشــته باشد این اســت كه آن ها را به كتاب خوانان 
حرفــه اي تبدیل كند و این كار با ایجاد یك كتابخانة كالســي 
كاربردي مي تواند انجام پذیرد. كتابخانة كالسي به دانش آموزان 
فرصت مي دهد كه آنچه را دوســت دارند بخوانند، در دسترس 
داشته باشــند. یك كتابخانه با قفسه بندي خوب و دسته بندي 
مناسب به دانش آموزان نشان مي دهد كه كتاب ها هم به اندازة 

درس اهمیت دارند. 
یك كتابخانة كالسي گوشــه اي دنج از كالس است كه بچه ها 
براي كتاب  خواندن در جایي خلوت به ســراغش مي روند اما این 
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فقط بخش كوچكي از ماجراست و چیزهاي مهم دیگري نیز وجود 
دارد. كتابخانة كالسي با طراحي مناسب، امكان كتاب خواندن در 
داخل یا بیرون از مدرسه را براي دانش آموزان فراهم مي كند، به 
دانش آموزان كمك مي كند تا یاد بگیرند چطور خواندنِي مناسبي 
را پیــدا كنند، فضاي كتاب خواندن به صورت مســتقل را براي 
دانش آموزان فراهم مي سازد و در عین حال فضایي ایجاد مي كند 

كه آن ها بتوانند دربارة كتاب ها با هم بحث و گفت وگو كنند. 
این فضــا باید امكان یادگیري در داخــل و بیرون از كالس را 

فراهم كنــد. كتابخانه باید شــامل كتاب هاي 
داستان و غیرداستاني با سطح دشواري متفاوت 
باشد. باید عالقه مندي ها و توانایي هاي گوناگون 
دانش آموزان را پوشــش دهد. دانش آموزان باید 
بتوانند كتاب هــا را به امانت بگیرند و با خود به 
خانه ببرند. كتابخانة كالســي جایي اســت كه 
دانش آمــوزان مي تواننــد در آن دربارة كتاب ها 
بیاموزند. آن ها مي توانند انواع مختلف خواندني ها 
مثل كتاب، روزنامه، كمیك ها، مجله ها و چیزهاي 
دیگــر را در فضــاي امن و كوچــك آن تجربه 
كنند. با استفاده از كتابخانة كالسي مي توان به 
دانش آموزان یاد داد كه چطور كتاب انتخاب كنند 
و چطور از كتاب مراقبت نمایند. كتابخانة كالسي 
باعث یادگیري كودكان دربارة ادبیات مي شود. از 
دیگر كاربردهاي كتابخانة كالسي، فراهم كردن 

فرصتي براي مستقل و تنهایي كتاب خواندن دانش آموزان است. 
كتابخانة كالسي منبعي براي تأمین خواندني هاي جالب هر روزة 

بچه ها به حساب مي آید. 

 اهداف كتابخانة كالسي
این كتابخانه اهداف زیر را دنبال مي كند: 

é توســعه و ترویــج فرهنگ كتــاب و كتاب خواني در میان 
دانش  آموزان؛ 

é ایجــاد انگیــزة بیشــتر بــراي مطالعه در 
دانش آموزان با روش هاي صحیح و علمي زیر نظر 

معلم مربوطه؛ 
é آشنایي بیشتر دانش آموزان با كتب غیردرسي، 

به ویژه كتاب هاي فرهنگي، عملي و تربیتي؛ 
é ایجاد روحیة عادت به مطالعه و انس و الفت 

بیشتر دانش آموزان با كتاب و كتاب خواني؛ 
é مشاركت مســتقیم معلمان در فعالیت هاي 

كتاب و كتابخانه؛ 
é استفاده از روش »دیداري« براي آشنایي بیشتر 

و مطلوب تر دانش آموزان با كتاب هاي غیردرسي؛ 
é تشــویق دانش آمــوزان به خالصه نویســي 
كتاب هــاي كتابخانــه كالســي و ارائــة آن به 

هم كالسي هاي خود زیرنظر معلم مربوطه؛
é در دسترس بودن كتاب ها و برانگیختن شوق 

و انگیزة هر چه بیشتر دانش آموزان به مطالعه؛ 
é معرفي »كتــاب نمونه« با عنــوان »كتاب 

هفته« توسط معلم كالس یا دانش آموزان؛ 
é ایجاد زمینه هاي مناســب تري در راستاي توسعه و تجهیز 

بهتر كتابخانه هاي مركزي مدارس. 

 فواید كتابخانة كالسي 
é به صرف هزینه زیادي نیاز ندارد و تا حدي، مشكل كمبود 

فضاي مناسب براي كتابخانه را حل مي كند. 
é در همة ساعات كار مدرسه دسترسي به آن ممكن است. 

é امانت گرفتن و پس دادن كتاب، ساده است و وقت زیادي 
نمي گیرد. 

é كودكان، هر روز با دیدن كمد كتابخانه، نســبت به مطالعه 
ترغیب مي شوند. 

é هــر كودك مي تواند تعداد زیادي كتاب را در طول ســال 
بخواند و امكان دست به دســت شدن كتاب ها بین دانش آموزان 

كالس وجود دارد. 
é امكان جلب همكاري و مشاركت دانش آموزان و اولیاء آن ها 
در راه اندازي كتابخانه و اهداي كتاب هاي مناســب به كتابخانه 

بیشتر است. 
é مجموعه اي از كتاب هاي كمك آموزشي در دسترس معلم 

كتابخانه باید 
شامل كتاب هاي 

داستان و 
غیرداستاني با 
سطح دشواري 
متفاوت باشد. 

باید عالقه مندي ها 
و توانایي هاي 

گوناگون 
دانش آموزان را 

پوشش دهد
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است و او مي تواند هنگام تدریس، از آن ها استفاده كند. 
é با واگذاري كار كتابخانه به دانش آموزان، حس مسئولیت در 

آن ها تقویت مي شود. 

 نحوة راه اندازي كتابخانة كالسي 
نخســتین كار براي راه انداختن كتابخانة كالسي این است كه 
كتاب هاي خیلي زیادي جمع آوري شود. براي این كار مي توان از 
دانش آموزان یا اولیاء آن ها خواست كه كتاب به مدرسه هدیه كنند 
یا به حراجي هاي كتاب یا كتاب فروشــي هاي دست دوم مراجعه 
نمایند. دقت شــود كه یكي از عوامل مهم جذب دانش آموزان به 
كتاب خواني، تأمین و تهیة كتاب خوب و فراخور ســن مخاطب 
است. كتاب خوب نه تنها در جلب توجه مخاطب به كتاب تأثیر 
دارد بلكه او را در مســیر یك فرهنگ بزرگ قرار مي دهد. هر چه 

كتابي كه در اختیــار دانش آموزان قرار مي گیرد 
غناي بیشتري داشته باشد و نیز متناسب با سن 
و سال او باشد< او را در رسیدن به اهدافش بیشتر 
كمك مي كند. اگر دانش آموزان ما چند بار كتابي 
را بخواند كه راضي اش نمي كند، شــاید دیگر به 

سراغ كتاب نرود. 

 شیوه هاي ترغیب دانش آموزان 
به استفاده از كتابخانة كالسي 

é معلم در مناســبت هاي تاریخي یا مذهبي، 
دانش آمــوزان را به كتاب هایــي ارجاع دهد كه 
حاوي اطالعات بیشــتر، دربارة وقایع و مسائل 
آن مناســبت خاص هستند یا بچه ها را از چند 
روز قبل تشــویق كند كه با مراجعه به منابعي 
كه معرفي مي كند، شعر یا نمایشنامه یا مقاله اي 
براي آن مناسبت ها تهیه كنند و آن را در حضور 

بچه ها اجرا كنند یا بخوانند. 
é با توجه به اوقات فراغت دانش آموزان، معلمان 
مي توانند فهرستي از كتاب هاي مناسب و جالب 
توجــه كتابخانه را در اختیــار دانش آموزان قرار 

دهند تا آن ها را امانت بگیرند و مطالعه كنند. 
é به تصویر كشــیدن یك صحنه یا شخصیت موردعالقه از 
یك داســتان به شكل جدي یا كاریكاتور گونه كه باید به وسیلة 
دانش آموزان صــورت گیرد، مي تواند به عنــوان تكلیف كالس 
نقاشي یا به صورت داوطلبانه، یا مسابقه و مانند آن باشد. بهترین 
تصویرهاي ارائه شده را مي توان در نمایشگاه هاي كتابي كه در 
مدرســه یا »ناحیه« و یا در كتابخانة كالس یا مدرسه، برگزار 

مي شود نصب كرد. 
é اعضاي فعال كتابخانة كالس در هر هفته شناســایي شوند 
و در یكي از روزهاي هفته در حضور سایر دانش آموزان تشویق 
گردند و یــا نام آن ها در تابلوي كتابخانه نصب شــود. این امر 

انگیزة زیادي براي مطالعه در دیگر دانش آموزان ایجاد مي كند. 
é از مسابقة كتاب خواني مي توان به عنوان وسیله اي مؤثر براي 
ایجاد رغبت بیشــتر و عادت به مطالعه در كودكان و نوجوانان 
استفاده كرد و تعداد زیادي كتاب را روانة خانه ها نمود. انتخاب 
كتاب هاي مفید و جذاب و تهیة جایزه هاي مناســب بر  انگیزة 

دانش آموزان براي شركت در این مسابقه ها مي افزاید. 
é اهداي كتاب به دانش آموزان به عنوان جایزه گامي است در 
جهت عالقه مند كردن دانش آموزان به مطالعه، البته الزم است 
در انتخاب كتاب با توجه به نیازهاي سني و روحي دانش آموزان 

دقت الزم به عمل آید. 
é اگر معلم بخواهد بین مطالعه، كتاب خواني و تكلیف شــب 
پیوند مناســبي برقرار كند، باید از دانش آموزان بخواهد كه هر 
هفته دست كم یك یا دو جلد كتاب غیردرسي متناسب با سن 
خود به عنوان تكلیف بخوانند و در حد توانایي شان 
خالصة آن  ها را در دفتر خویش یادداشت كنند. 
البته بهتر است هیچ گونه اجباري در كار نباشد 

تا باعث دل زدگي دانش آموزان از كتاب نشود. 
é بــراي آشــنایي دانش آموزان بــا كتاب و 
چگونگي تهیة آن مي توان در دورة ابتدایي آنان 
را به نوشتن كتاب تشــویق كرد. براي این كار، 
دانش آ موز مجموعــه اي از تصاویر را جمع آوري 
مي كند و با توجه به آن ها داستاني مي نویسد یا 
داستاني مي نویسد و تصویرهایي براي آن نقاشي 
مي كند. معلم مي تواند دانش آموزان را راهنمایي 
كند تا نوشته هاي خود را به صورت كتاب درآورند 
و آن ها را در كتابخانة كالس جمع آوري كند و به 

نمایش بگذارد. 
é درس انشا یكي از پایه هاي تفكر و خالقیت 
در دانش آمــوز اســت. معلم مي تواند بــا ارائة 
موضوعاتي متنوع و خالق هــم به پرورش قوة 
تفكر و رشد خالقیت كودك كمك كند و هم او 

را به مطالعه و كتاب خواني عالقه مند سازد. 
é یكي از روش هاي دیگري كه در جلب توجه 
دانش آموزان مؤثر است، درست كردن كتاب هاي دیواري براي 
آن هاست. این كار را مي توان براساس كتاب هاي ژاپني و اروپایي 
انجــام داد كه تهیة آن ها در قرن هــاي 16 تا 19 معمول بوده 
است و به كتاب هاي دیواري شــهرت داشته اند. درست كردن 
این كتاب ها، تقریبًا شــبیه نشــریة دیواري است؛ بدین ترتیب 
كه داســتان جذابي را به قسمت هاي مختلف تقسیم مي كنند. 
ســپس، آن را همراه بــا تصویر روي مقوا یــا كاغذ هاي بزرگ 
مي نویســند و در جاي مناسبي نصب مي كنند تا دانش آموزان 
بتوانند به راحتي آن را بخوانند. همچنین مي توان یك داستان 
را به چند بخش تقســیم كرد و هر بخش آن را در یك هفته به 

دیوار نصب نمود. 

كاربردهاي 
كتابخانة كالسي، 

فراهم كردن 
فرصتي براي 

مستقل و تنهایي 
كتاب خواندن 
دانش آموزان 

است. كتابخانة 
كالسي منبعي 

براي تأمین 
خواندني هاي 
جالب هر روزة 

بچه ها به حساب 
مي آید
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é برگزاري جلســه هاي نقد و بررســي كتاب هاي كودكان و 
نوجوانان یكي از راه هاي ایجاد انگیزه نسبت به مطالعة بعضي از 
كتاب هاست. به عالوه، این كار باعث افزایش آگاهي دانش  آموزان 
در مــورد چگونگي انتخاب كتاب هاي مناســب خواهد شــد. 
دانش آموزي كه در این گونه جلسه ها شركت مي كند، كتاب ها را 
با دقت و حساسیت بیشتري مي خواند و درمي یابد كه نباید صرفًا 
مســحور هر نوشته اي شود كه مي خواند. نقد و بررسي كتاب ها 
به بچه ها دید انتقادي مي دهد و باعث مي شود كه با خواندن هر 
كتابي بي دلیل صاحب عقیده اي نشوند یا تغییر عقیده ندهند. 
همچنین ســلیقة آنان را در انتخاب كتاب بهتر مي كنند و مانع 
آن مي شود كه هر كتابي را بخوانند. براي ارتقاء كیفیت چنین 
جلسه هایي مي توان از نویسندگان و افراد صاحب نظر دعوت كرد 
تا كتاب ها را نقد و بررسي كنند. در صورتي كه در بعضي مناطق 

امكان حضور افراد صاحب نظر نباشد، معلمان و 
مربیان عالقه مند مي توانند با مطالعة قبلي این 

كار را انجام دهند. 

 روش هاي ترغیب كودكان به 
كتاب خواني در سایر كشورها 

از سپتامبر سال 2009، كتابخانة عمومي شهر 
رینتلن1 در آلمان با همــكاري مدارس، به طور 
منظم برنامه هاي گوناگوني براي ترویج مطالعه و 
كتاب خواني در بین دانش آموزان برگزار مي كند. 
در این كتابخانة عمومي با همكاري شــهروندان 
كتاب خوان، هر پنجشنبه برنامة داستان  خواني 
و قصه گویــي براي دانش آموزان برپا مي شــود. 
كتابخانه بــراي كتاب خوانان داوطلب نیز به طور 
منظم همایش هاي آموزشــي برگزار مي كند، تا 

آن ها با روش هاي نوین بلندخواني آشنا شوند. هدف از برگزاري 
این برنامه  ها نه تنها آشــنایي دانش آمــوزان با كتاب، بلكه ایجاد 
ارتباط با آن ها و حفظ این عالقه و ارتباط در آینده است. به این 
سبب، در پایان هر فصل كتاب و هر داستان، با دانش آموزان دربارة 
آن گفت وگو مي شــود. هر كودك كارتي دریافت مي كند، كه در 
پایان هر برنامه مهري به آن مي خــورد. هر دانش آموزي كه در 
شش برنامة كتاب خواني شركت كند، هدیة كوچكي نیز دریافت 
مي كند. بســیاري از والدین به ویژه در ایام تعطیل و روزهاي عید 
از این ساعت هاي  كتاب خواني استفاده مي كنند تا در شهر خرید 

كنند یا به كارهاي دیگر خود برسند. 
در ژاپن براي عالقه مند كــردن كودكان به مطالعه، برنامه اي 
به عنوان جشن  كتاب توسط مؤسسه فناوري اوساكار طراحي و 
ارائه شده است. در این طرح، براي كودكان پیش دبستاني یك 
مهماني شبانه ترتیب داده شده است. در این مهماني، كودكان 
براي عروســك هاي پارچه اي كه در اختیارشان قرار مي گیرد، 
كتاب  مي خوانند. نتایج نشان مي دهد تعداد كودكاني كه براي 

حیوانات عروســكي خود كتاب مي خوانند، به طور چشمگیري 
بیشتر از كودكاني است كه این كار را انجام دهند. 

در ایاالت متحده نیز شیوه هاي مختلفي براي عالقه مند كردن 
كودكان به كتابخواني وجود دارد كه از آن جمله مي توان به تأكید 
بر دســت كم 20 دقیقه مطالعه در روز در زمینه هاي غیردرسي 
در دوران دبستان و برپایي كالس هاي رایگان كتاب خواني روزانه 
براي كودكان 6 ماه به باال اشــاره كرد. در این كالس ها، از روي 
كتاب هاي برعكس و كم نوشــته  براي بچه ها مي خوانند و بعد با 

بچه ها همراه با سرودخواني، بازي مي كنند. 
در هلند كتابخانه هاي عمومي براي عالقه مند كردن كودكان به 
مطالعه خدماتي ارائه مي كنند. براي مثال، مي توان به برنامة شروع 
كتاب2 اشــاره كرد. هدف از این برنامه، ایجاد همكاري انگیزشي 
نزد والدین كودكان زیر یك سال در زمینة كتاب و كتاب خواني 
و تشویق آن ها به حضور فعاالنه در كتابخانه هاي 
عمومي محلي است. آغاز كتاب خواني براي كودك 
در سنین بسیار پایین، مزایاي بسیاري براي كل 
زندگي آن هــا دارد. والدین كــودكان تازه متولد 
شده، در خالل مراجعه هاي الزامي خود به مراكز 
مراقبت از كودك در هلند، یك دعوت نامة حضور 
در كتابخانه دریافت مي كنند. در نخستین مراجعه 
به كتابخانه ها، به آن ها یك چمدان كوچك  حاوي 
كتاب، لوح فشرده حاوي فیلمي از الگوهاي رفتاري 
دربارة كتاب خواني براي كودك و نحوة بازي با او 
و همچنین اطالعاتي دربارة دیگر خدمات كتابخانه 
مي دهند. همچنین، براي پشــتیباني از مدارسي 
كه رتبة آن ها در ســطح سواد دانش آموزان پایین 
است، یك بســتة خدماتي به آن ها ارائه مي شود 
و كتابخانه هایــي جهت ارائــة خدمات به چنین 
مدارســي موظف مي گردند. كتابخانه هاي مذكور در این مدارس 
شــعبه هایي را تأسیس مي كنند. یك كتابدار در این كتابخانه ها 
حضــور مي یابد و مجموعة كتاب هاي كتابخانه جذابیت و قدرت 
ارائة باالیي خواهند داشت. در این برنامه، كتاب خواني مورد ترویج 
و تشویق قرار مي گیرد. همچنین، روند ثبت نام و عضویت، تعداد 
مراجعات و به امانت گرفتن كتاب ها از سوي دانش آموزان بررسي 

و نظارت مي شود. 
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سعید وزیري

از كتابخانة مباركه  دارالفنون تا 

كتابخانة ملي 
تا در سبد كاالي خانواده ها، هزینه اي براي كتاب و كتابخواني  
لحاظ نشــود این یار مهربان )كتاب( مورد بي مهري است، یاد و 
روانش شاد، عباس یمیني شریف كه همة عمر خود را با كتاب، 
مدرسه، و شــعر براي كودكان گذراند، با اینكه در سال 1322 
كه در بیشتر شهرهاي بزرگ ایران یك دبیرستان وجود نداشت 
ولي از ســویي نخستین كالس اول دبیرستان را در شهر ري به 
وجود آورد و هم از ســال 1326 به سرودن شعر براي كودكان 
آغاز كرد و اوســت كه كتاب را یار مهربان نامید، مردي بزرگ 
فرهیخته كه مي توانست در دانشــگاه تدریس كند اما ترجیح 
داد تا در دبســتان كار كند. براي كودكان نوشــت و راهي تازه 
را براي اندیشــیدن در برابر عالقه مندان به كتاب و كتاب خواني 
گشــود، ارج كار دكتر عباس یمیني شــریف در این است كه 
او كتاب را، شــعر كودك را جان تــازه اي داد... گرچه باید یاد 
و خاطرة بســیاري از بزرگان را گرامي داشــت كه در دوره هاي 
مختلف تاریخي به كتاب و كتابخانه عنایتي داشــته اند، اگر بنا 
باشــد ما از یك كتاب دار شــاعر، در تاریخ ادب كشورمان نام 
ببریم، نام مســعود سعد سلمان خوش مي درخشد، شاعري كه 
عمري را در زندان گذراند، اما بسیاري از سال هاي عمر را فقط 

كتاب دار بود. كتابي به تاریخ پرفراز و نشــیب كشورمان نشان 
مي د هد كه همیشــه كســاني بوده اند كه با نام شاهنامه خوان، 
مرثیه خوان، هنگامه خوان، روضه خوان. شناخته شده اند و اینان 
آنچه را براي مردم مي گفتند، خبري نبود جز آنچه در كتاب ها 
آمده بود. اینان را باید از پیشــگامان تشــویق به كتاب خواني 
دانســت و شرح كارهاي هر یك از این ها خود مي تواند موضوع 
جستاري ارزنده باشد من فقط به اشاره اي گذرا بسنده مي كنم 
در سده ششم هنگامه خواني داریم به نام قوامي رازي، نخستین 
شاعر   مبّلغ شــیعه 12 امامي او براي تبلیغ اندیشه هاي دیني 
خود در محلــي به نام زعفران چــاي در ري،  هنگامه  برپا 
مي كــرد، این هنگامه خوان ها براي كســاني به شــعر یا نثر یا 
وعظ ســخن مي گفتند كه از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار 
نبودنــد در زمینه تهییج ، باورهاي ملي، ایــن كار را نقاالن به 
عهده داشــتند كه به آنان شــاهنامه خوان مي گفتند. سخن از 
خواندن اســت... هنوزم واژة تركیبي روضه خوان را داریم، این 
واژه تركیبي كه امروزه نام كســاني اســت كه در لباس دیني، 
در مراسم مذهبي، روضه خواني مي كنند به وسیله نویسنده اي 
به نام مالمحســن كاشفي سبزواري رواج پیدا كرد. وي، كتابي 
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نوشت به نام روضئ الشهدا. این كتاب مجموعه اي از روضه  ها 
را در برمي گرفت، مؤلف كه طبعي خوش داشته است و با قلمي 
روان، این كتاب را مي نویسد و خود بر منبر، هر بخش از كتاب 

روضئ الشهدا را مي خوانده است. 
روضه خوان  یعني كســي كه كتاب روضئ الشــهدا مي خواند، 

استقبال مردم از این كتاب باعث گسترش روضه خواني شد: 
فشرده سخن اینكه در هر دوره اي كتاب خواني به گونه اي رواج 
داشته است. در این جا مي بینیم كه دربارة كتابخانه هم سخني 

داشته باشیم اگر چه به اختصار...
كســاني كه بر آن هســتند تا دربارة آموزش و پرورش جدید 
پژوهش كنند نخســت باید به سراغ مدرســه دارالفنون بروند، 
مدرســه اي كه در سال 1268ه.ق تأسیس شد. در سال 1269 
درست یك سال پس از تأسیس دارالفنون، كتابخانه دارالفنون 

با نام كتابخانه مباركه دارالفنون به وجود آمد. 
حاال بایــد دید چگونه كتابخانه مباركة دارالفنون به كتابخانه 
ملي تبدیل شد.. از ســویي باید دید چه كساني در گسترش 

كتابخانه ها و كتابخواني ســهیم بوده اند، نخست باید از 
مانند كتاب و جنازة معلم زبان مدرسه دارالفنون یاد 
كرده باشیم. به نوشته كتاب آشنایي با دارالفنون، تا 
سال 1270 ه.ق محصالن طب براي آشنایي با بدن 
انسان فقط از یك اسكلت كه در مدرسه موجود بود 

استفاده مي كردند تا اینكه در این سال یكي از افراد 
بیگانه )خارجي( در تهران وفات  یافت و چون مرگ وي 

مشــكوك بود. دكتر پوالك معلم طب دارالفنون اجازه یافت 
جنازه  او را كالبدشكافي كنند.

پس از این تاریخ پروفسور بارئومه كه معلم زبان فرانسه بود 
جســد  خود را پیش از مرگ به مدرسه دارالفنون فروخت وي با 
این پول كتابخانه اي تأسیس كرد. در حقیقت به غناي كتابخانه 
دارالفنــون افزود، وقتي هم كه وفات یافت جســدش را تحویل 
مدرسه دادند تا مورد استفاده محصالن طب قرار گیرد/ ص 117.
ده ســال بعد اعتضاد  السلطنه، یعني در ســال 1280 براي 
استفاده، شاگردان و معلمان كتاب خانه معتبري را از كتاب هاي 

فارســي و خارجي به وجود آورد. این كتابخانه تا زمان 
وزارت عالء الملــك دایر بود و ســپس بــه كتابخانه 
ملي داده شــد، از این رو نسخه هاي خطي مدرسه 

 دارالفنون در كتابخانه ملي دیده مي شود. 
از زمان تأســیس  كتابخانه مباركه دارالفنون تا 

كسب عنوان كتابخانه ملي این  نام ها روي كتابخانه 
بوده است. 

1. كتابخانه مباركه دارالفنون 
2. كتابخانه معارف 

3. كتابخانه عمومي معارف 

4. كتابخانه فردوسي  
5. كتابخانه ملي. 

كتابخانه ملي كه مخزن ارزشمندي از آثار بزرگان در گذشته 
و حاضر است در سال 1315 ش تأسیس شد. دربارة چگونگي 
تأســیس كتابخانه ملي در كتاب وزیران علوم، آمده اســت كه 
علي اصغر حكمت وزیر معارف در فروردین ماه 1315 در سفري 
كه به خراســان داشــت اطالع پیدا كرد كه سرلشكر بود بوذر 
جمهري شــهردار  وقت پایتخت  بر این نیت اســت كه زمیني 
را كه  در قســمت شمال موزه ایران باستان است براي اصطبل 

اسب هاي   بلدیه )شهرداري( به تصرف درآورد. 
حكمت كه بناي طویله را در مجاورت موزه باشــد ناخوشایند 
مي دانست توانست با آگاهي و تدبیر این زمین را به تصرف وزارت 
معارف درآورد، و بناي مجلل كتابخانه ملي را پایه ریزي كند كه 
البته در این كار موفق شــد و تا تاریخ این بناء این مطرح شــد: 

نیاساي از آموختن یك زمان كه به حروف ابجد مي شود 1315.
جا دارد در پایان این جستار كوتاه، از دو شخصیت فرهنگي 

كه هر دو وزیر معارف بودند یاد شود. 
1. شــاهزاده اعتضاد السلطنه وزیر علوم كه مردي 
دانش دوست، شاعر، پژوهنده با تدبیر و به اهتمام 
كارهاي فرهنگي ســخت شیفته بود. براي اعتالي 
دانش گام هاي زیادي برداشت. از جمله كتاب خانه 
دارالفنون، و تأسیس روزنامه دولت علیه ایران. 

این روزنامه كه به دســتور اعتضادالسلطنه تأسیس 
شــد مدیریت آن با میرزا ابوالحســن صنیع الملك بود این 
روزنامه را باید نخســتین، روزنامه مصور ایران دانســت كه از 
ســال 1277 تا سال 1287 به طور غیر مرتب منتشر مي شد. به 
هر حال انتشــار این روزنامه باعث شد تا مردم با روزنامه آشنا 
شوند و روزنامه خوان شوند. اعتضاد السلطنه در این فكر بود كه 
دایرئ المعارفي براي ایران تهیه كند مقدمات كار را فراهم كرد. 
اما مرگ امانش نداد و دیگر اندیشمندان كار وي را دنبال كردند. 
از این وزیر علــوم، كتابخانة خصوصي  اش كه حاوي كتاب هاي 
كم نظیر و پربهایــي بود باقي ماند كه پس از مرگ به كتابخانه 

مدرسه سپه ساالر انتقال یافت. 
دیگر وزیر فرهنگ دوست صاحب قلم و كتاب خوان، 
علی اصغر حكمت اســت كه به تأسیس كتابخانه 
و چاپ كتاب هایي نفیــس عالقه مند بود. وي در 
سال 1340 خورشــیدي 5549 مجلد كتاب هاي 
كتابخانه شــخصي خود را  كه مشــتمل بر 3373 
مجلد كتاب چاپي فارســي و عربي، 345 جلد خطي 
فارســي و عربي و1481مجلد فرانسوي و انگلیسي و 350 
جلد كتاب متفرقه بود به دانشگاه ادبیات تهران اهدا كرد.« ص 

332- وزارت علوم.
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هیوا علي زاده
 پژوهشگر و طراح آموزشي 

دوست ما،
 كتابخـــانه

من نشســته بودم و آن ها دور و بــرم بودند؛ دیگر تحمل دور 
نشستن را نداشــتند. شــاید چون مي دیدند معلمشان ضمن 
خواندن كتاب، نقش شــخصیت هاي قورباغه و وزغ را با تغییر 
لحن بازي مي كند. آن ها هم مي خندیدند، با قهقهه، با لبخند، با 
نگاه هایشان. كم كم نزدیك تر شدند تا تصاویر كتاب را هم ببینند 
و كنجكاو شــدند نامش را بدانند. این طور بود كه دوستي مان با 
كتاب هاي كتابخانه آغاز شد؛ دوستي اي كه فضاي نقش آفریني 
را در بســیاري از روزهاي ســال تحصیلي ایجاد كرد. مانده به 
اینكه چه كتابي را با هم مي خواندیم، یكي نقش پرستاري را ایفا 
مي كرد و دیگري صداي دختري غمگین یا پسري خشمگین را 
درمي آورد؛ صداي گرگي كه از سفرهایش مي گفت، صداي باد، 
بــاران، و این چنین بود كه صداي كتاب ها در جمع ما شــنیده 
مي شــد. كتاب ها فرصت این را ایجــاد كردند كه تعدادي از ما 
براي اولین بار نمایش بازي كننــد، صحنه آرایي انجام دهند و 

براي اجرایشان تبلیغ كنند.

كتابخانه به عضوي از جمع ما تبدیل شده بود. عضوي همراه، 
عضوي كه نیازهایي داشت؛ مثاًل مرتب نگه داشته شدن، وجود 
یــك تابلو اعالنات بــراي كتاب هاي جدیــد و همچنین نصب 
فهرســت رزرو كتاب هــا. چرا كه برخي كتاب هــا طرفدار زیاد 
داشــتند و باید معلوم مي شد كه نفر بعدي كه قرار است آن را 
میهمان خانه اش كند، چه كسي است. این چنین بود كه از بین 
خود بچه ها مسئول كتابخانه مشخص شد كه البته هرچند وقت 

یك بار تغییر مي كرد.
كتابخانة ما یك دوست فعال بود؛ عضوي كه با دیگران تعامل 
داشــت، كنجكاوي برمي انگیخت و باعث شادماني مي شد. در 
پیدا كردن پاســخ پرسش ها نیز یك هم گروهي خوب به شمار 
مي آمد؛ پرسش هایي در زمینة استان هاي مختلف كشورمان تا 
موضوعات دیني یا پرسش هایي در زمینة كسب وكار و همچنین 

آشنا شدن با مفاهیمي همچون همدلي و كنترل خشم.
كتابخانــة ما حتي در هنگام ورزش، مثل فوتبال، هم یك یار 
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براي هر دو تیم بود. یك روز كه بچه ها در حین بازي با اتفاقي 
روبه رو شــده بودند و نمي دانستند خطا محسوب مي شود یا نه، 
خودشــان بازي را متوقف كردند و یك نفر براي حل مسئله به 
كتابخانه رفت و با كتاب دانشنامة ورزش به كنار زمین برگشت. 
با خواندن بخش مربوطه، اعضاي تیم قانع شدند و بازي را ادامه 

دادند. فقط فوتبــال نبود كه كتابخانة ما از آن 
اطالعاتي داشــت. حتي یك بار به یك نفر كه 
عالقه مند به یوگا بــود، كتاب معرفي كرد و او 
توانست تعدادي از حركت ها را از روي آن كتاب 

یاد بگیرد و به بقیه نیز یاد بدهد.
كتابخانة ما دوستي بود كه كمك مي كرد ما 
مسئولیت پذیر بودن در برابر امانت ها را تمرین 
كنیــم. براي این كار، یك دفتر امانت درســت 
شــده بود. عالوه بر این ها این دفتر به ما نشان 
مي داد كه كودكاني كه به گفتة والدینشــان تا 
آن موقع عالقه اي به كتاب نشــان نداده بودند، 
چطور مشــتاق و مســئوالنه كتــاب به امانت 

مي بردند.
كتابخانــة ما فقط خانة كتاب ها نبود؛ خانــه بازي ها نیز بود؛ 
بازي هایي ماننــد بازي هاي رومیزي. كنار هم قرار گرفتن افراد 
این خانه، تعامل كودكان با یكدیگر و با این خانه آن را سرزنده 

نگاه مي داشت و افراد خانه را خوشحال.
وقتي دل كسي گرفته بود، خیلي وقت ها این كتابخانه بود كه 
آغوشــش را باز مي كرد و با یك كتاب، او را سوار بر اسب خیال 
مي كرد. كتابخانة ما براي شنیدن قصه هاي تنهایي بچه ها جاي 

امني بود.
خیلي وقت ها وقتي قــرار بود گروهي روي كاري برنامه ریزي 

كند، این كتابخانه بود كه فضا در اختیارش مي گذاشت.
خیلي وقت ها وقتي كســي دلش مي خواست یك كاردستي 
بسازد، این كتابخانه بود كه با كتاب هایش او را راهنمایي مي كرد.

كتابخانة ما یك مبل نرم بزرگ داشــت و اگر 
كســي هوس مي كرد كتابــش را درازكش ورق 

بزند، میزبان او مي شد.
كتابخانة ما جایي بود كه مي شــد روي موكِت 
شكِل چمنش، نشست و شطرنج و كاپوچین و ... 
بازي كرد؛ طوري كه قند در دل شــخصیت هاي 

داستان ها براي شركت در بازي آب شود!
كتابخانة مــا جایي بود كه بچه ها برایش هدیه 
مي آوردند، از بازي و كتاب تا گلدان گل و گیاه. از 
آن جاهایي بود كه بچه ها دوست داشتند بعضي 

روزها صبحانه شان را آنجا بخورند.
كتابخانة ما جایي بود كه بعضي از كتاب هایش 
در دل بچه ها چنــان هیجاني ایجاد مي كرد كه 
براي ورق زدنش، دوست داشــتند از پدر و مادرهایشان اجازه 

بگیرند كه بیشتر در مدرسه بمانند.
كتابخانــة ما همان جایي بود كه در یك روز باراني كه برق ها 
رفتــه بود، بعد از كلي بازي كردن زیر باران و خیس شــدن و 
خندیدن و قصه ســاختن، ما را میهمان فضایش كرد كه شمع 

روشن كنیم و شعر بخوانیم و چاي نبات گرم بنوشیم.
كتابخانة ما دوست ما بود.

كتابخانة ما یك 
دوست فعال 

بود؛ عضوي كه 
با دیگران تعامل 
داشت، كنجكاوي 
برمي انگیخت و 
باعث شادماني 

مي شد
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ناهید روستایي
 كارشناس كتابداري در شاخة پزشكي، كتابدار كتابخانة متوسطه اول منطقة ۳ تهران

ایدة تورنمنت كتاب وقتي به ذهنم رســید كه متوجه شــدم 
دانش آموزان سال هاي قبل كتاب هایي را مطالعه مي كردند كه 
در دوران خودشان بســیار محبوب بود اما طي سال هاي بعد، 
كتاب ها بالاســتفاده مي ماندند. بنابراین، تصمیم گرفتم كتاب 

محبــوب هر ســال را از نظــر دانش آموزان 
مشــخص كنم. البته ایدة تورنمنت 

را در كشورهاي دیگر دیده بودم 
اما هدف آن ها با هدفي كه من 

دنبال مي كردم، متفاوت بود. 
معنــاي  بــه  تورنمنــت 
مســابقات چند جانبــة یك 
در  كه  اســت  مسابقه  دوره 
پایان، به مسابقة نهایي بین 
دو تیــم یا دو بازیكن منجر 
تعداد  تورنمنت ها  مي شود. 
زیــادي از بازیكنان و تیم ها 
را در بر مي گیرند و برگزاري 
روز  معمــواًل چندین  آن ها 

ادامه دارد. 
در تورنمنــت كتــاب این 
كتاب ها هســتند كــه وارد 
مسابقه مي شوند و با یكدیگر 
مسابقه مي دهند تا در نهایت، 

یك كتاب به عنوان محبوب ترین 
كتاب سال مشخص شود. در این 

صورت كتاب، داراي یك نشان در 
عطف خود مي شود تا مشخص باشد 

كه این كتاب جزء بهترین كتاب ها از دیدگاه 
خوانندگان و دانش آموزان بوده است. 

تورنمنت كتابخانه به ترتیب زیر انجام مي گیرد: 
كتاب ها وارد مسابقه مي شوند. )كتاب هایي كه در كتابخانه وجود 
دارند و شــما دوست دارید در تورنمنت كتاب وارد شوند تا شاید 

برندة بهترین كتاب خوانده شده توسط دانش آموزان باشند.( 

 مسابقه تورنمنت كتاب خواني 
مرحلة اول: در مرحلة اول 8 كتاب برگزیده مي شــوند تا در 

مسابقه تورنمنت شركت داشته باشند. 
ایــن 8 كتاب را دانش آموزان انتخاب مي كنند؛ به این ترتیب 
كتاب هــاي مورد عالقة خــود را به كتابخانه 
كه  كتاب هایي  مي كننــد.  معرفــي 
بیشــترین رأي را بیاورنــد، در 
تورنمنت كتاب شركت خواهند 

كرد. 
ایــن  در  دوم:  مرحلــة 
به صورت  كتاب هــا  مرحله، 
قرعه كشــي دو به دو با هم 
مي گیرند.  قــرار  رقابت  در 
كتاب ها  باید  دانش آموزان 
را بخواننــد و به آن ها رأي 
از هر دستة دوتایي،  دهند. 
یك كتاب كه بیشترین رأي 
را بیاورد به مرحلة بعدي راه 

خواهد یافت.
این  در  مرحلة ســوم: 
ماه طول  یــك  مرحله، كه 
مي كشــد، چهــار كتاب در 
دو  مي كنند.  مسابقه شركت 
كتاب از گــروه قبلي خود با 
هم رقابت مي كنند تا سرانجام 
از هر دسته یك كتاب به فینال 

راه یابد. 

 مرحلة نهایي )فینال( 
در این مرحله، دو كتاب كه به مرحلة فینال رســیده اند، طي 
یك هفته به مسابقه گذاشته مي شوند تا بهترین كتاب از دیدگاه 
بچه ها در سال تحصیلي شناخته شود. در آخر، به عطف كتاب 

نشان افتخار آویخته خواهد شد. 

سید میثم موسوی
 تصویرگر 

محبــوب هر ســال را از نظــر دانش آموزان 
مشــخص كنم. البته ایدة تورنمنت 

را در كشورهاي دیگر دیده بودم 
اما هدف آن ها با هدفي كه من 

دنبال مي كردم، متفاوت بود. 
معنــاي  بــه  تورنمنــت 
مســابقات چند جانبــة یك 
در  كه  اســت  مسابقه  دوره 
پایان، به مسابقة نهایي بین 
دو تیــم یا دو بازیكن منجر 
تعداد  تورنمنت ها  مي شود. 
زیــادي از بازیكنان و تیم ها 
را در بر مي گیرند و برگزاري 
روز  معمــواًل چندین  آن ها 

در تورنمنــت كتــاب این 
كتاب ها هســتند كــه وارد 
مسابقه مي شوند و با یكدیگر 
مسابقه مي دهند تا در نهایت، 

یك كتاب به عنوان محبوب ترین 
كتاب سال مشخص شود. در این 

صورت كتاب، داراي یك نشان در 
عطف خود مي شود تا مشخص باشد 

كه این كتاب جزء بهترین كتاب ها از دیدگاه 

كتاب هــاي مورد عالقة خــود را به كتابخانه 
كه  كتاب هایي  مي كننــد.  معرفــي 
بیشــترین رأي را بیاورنــد، در 
تورنمنت كتاب شركت خواهند 

كرد. 
دوم: مرحلــة 

به صورت  كتاب هــا  مرحله، 
قرعه كشــي دو به دو با هم 
مي گیرند.  قــرار  رقابت  در 
كتاب ها  باید  دانش آموزان 
را بخواننــد و به آن ها رأي 
از هر دستة دوتایي،  دهند. 
یك كتاب كه بیشترین رأي 
را بیاورد به مرحلة بعدي راه 

خواهد یافت.
مرحلة ســوم: 

ماه طول  یــك  مرحله، كه 
مي كشــد، چهــار كتاب در 
دو  مي كنند.  مسابقه شركت 
كتاب از گــروه قبلي خود با 
هم رقابت مي كنند تا سرانجام 
از هر دسته یك كتاب به فینال 

راه یابد. 

تورنمنت
 كتابخــواني
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فرزاد میرشکاری

من فرزاد میرشکاری مؤســس »کتابخانة فاطمه ها« و معلم 
زبان انگلیســی هستم و مدت 9 سال است که در زمینة ترویج 
فرهنگ کتــاب و کتاب خوانی در روســتاهای جنوب کرمان، 

به ویژه روستای دهکهان، فعالیت می کنم.
این فعالیــت را هم زمان با راه انــدازی کتابخانة فاطمه ها در 
تیرماه ســال 1389 آغاز کرده ام؛ پــس از اینکه مغازة متروکة 
پدرم را به تنها کتابخانة روســتمایمان تبدیل کردم. در همان 
روزهای نخست سه دختر ده ساله عضو این کتابخانه شدند که 
هر سه »فاطمه« نام داشتند و تا مدت سه ماه فقط همین سه 
عضو کتابخانه بودند؛ به همین دلیل، اسم کتابخانه را فاطمه ها 
گذاشــتم. پس از حدود یک سال از تأسیس کتابخانه، نشریات 
و سایر رسانه ها از این کتابخانه به عنوان کوچک ترین کتابخانة 
ایران یاد کردند و این کتابخانه حســابی در کشور معروف شد 
و نام آن در محافل فرهنگی ســر زبان ها افتاد. پس از رسانه ای 
شــدن، کتابخانه به سرعت توســعه پیدا کرد و افراد زیادی از 
سراسر کشور برای کتابخانه کتاب و سایر تجهیزات کتابخانه ای 
ارســال کردند. اعضای کتابخانه به بیش از 500 نفر رســید و 
تعدادی از فرهنگیان و جوانان بومــی نیز با الگوبرداری از این 
کتابخانــه و دریافت کتاب از ما اقدام به راه اندازی کتابخانه های 
خودجوش در روستاهای خود نمودند. االن پس از گذشت بیش 
از 9 ســال از راه اندازی کتابخانــه، کتاب خوانی بین کودکان و 
نوجوانان روســتا به عنوان یک فعالیت عادی تثبیت شده و این 

مهم ترین دستاورد کتابخانة فاطمه هاست.
با وجود کلیة مشــکالت و گرفتاری هایی که بعضًا در این کار 
دارم، فعالیت در این عرصه برایم بسیار لذت بخش است؛ چرا که 
من از کتاب و ترویج آن در روستاها معجزه های زیادی دیده ام. 
وقتی کتاب بخوانیم، کمتر به ما ظلم می شود و همچنین کمتر 

ظلم می کنیم.
در حال حاضر،  فاطمه ها بزرگ شــده اند و در سن نوجوانی به 
همراه سایر دختران روستا برنامه های مرتبط با ترویج کتاب را 

به صورت کاماًل خودجوش و داوطلبانه مدیریت می کنند.
مشارکت کودکان و نوجوانان روستا در اجرای این برنامه های 
ابتکاری و متنوع واقعًا برایم شــگفت انگیز است. تعداد زیادی از 
نوجوانان روســتا میزان قابل توجهی از وقت آزاد خود را در این 

کتابخانه صرف می کنند.
در طول سال حداقل چهار برنامة جامع کتاب خوانی در قالب 
همایش، جشــنواره، دورهمی و مسابقة کتاب خوانی در سطح 
روستا و شهرستان با همکاری آموزش وپرورش و سایر نهادهای 
فرهنگی برگــزار می کنیم. برنامه ریزی و اجــرای میدانی این 
برنامه ها را با همکاری و مشارکت اعضای کتابخانه پیش می برم.
بــا همکاری گروه ترویــج کتاب که تمام اعضــای این گروه 
نوجوانــان عضو کتابخانة فاطمه ها هســتند، در آینده تصمیم 
داریم برنامه های ترویجی خود را در سطح وسیع تری اجرا کنیم؛ 
از ایــن رو مهم ترین فعالیت ما در آینده، راه اندازی »مدرســة 
کتاب خوانی ایران زمین« اســت که از طریق این مدرسه قصد 

داریم کتاب خوان حرفه ای تربیت کنیم.
اکنون در حال برنامه ریزی و تولید محتوای سرفصل های این 
مدرسه هستیم. ان شــاءاهللا به زودی تمام نوجوانان روستایی با 
ثبت نام در این مدرسه هم اوقات فراغت خود را به بهترین شکل 
ممکن پر خواهند کرد و هم اینکه کتاب خوان حرفه ای و مهم تر 

از همه، مروج کتاب در خانواده و روستای خود خواهند شد.
من و فاطمه ها و سایر اعضای کتابخانه همیشه خادم و مروج 
کتاب خواهیم ماند و این بــرای ما جذاب ترین فعالیت ممکن 

است.
در پایــان، از تمام عزیزانی کــه در این راه 

همراه و حامی ما بوده اند، تشکر و قدردانی 
می کنیم.

در پایــان، از تمام عزیزانی کــه در این راه 
همراه و حامی ما بوده اند، تشکر و قدردانی 

می کنیم.

كتابخـــانة
فاطمه ها
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زهرا شاه نظرنژادخالصی
 کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی 

الهام متقی فرد سیده ثنا ناصحی

حس خوب
 نويسندگى

»حوالی آذرماه بود؛ تاریخ دقیقش را به یاد نمی آورم اما خاطرم 
هست شــِب روزی که قرار بود مقصدم نمایشگاه کتاب شیراز 
باشــد، چگونه گذشت. هیجان و اشــتیاق خواب را از چشمانم 

فراری داده بود.
برای من ایــن فردای خــوب، یکی از 

بهترین روزهای زندگی 18 
ساله ام بود.

شــکوفة نوشــتن برای هر کس رنگــی دارد امــا برای من 
رنگین کمانی اســت که نــه فقط در روزهــای بارانی، بلکه در 
روشن ترین روزهایم هم در آسمانم می درخشد؛ و کتاب کوچک 

مــن،  نهالی که آرزوی ثنای 16 ســاله 
بود، در نهایت شــکوفه داده بود ... 
و من آن صبح، خوشحال ترین ثنا 

بودم.«
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شــاید باورتان نشــود اما این سخنان دانشــجویی است که از 
خاطــرات زمان دانش آموزی خود می گوید؛ آری، ثنا را می گویم. 
از او خواستم به دفترچة خاطراتش رجوع کند و از احساسش از 
آن روزی بگوید که در نمایشگاه کتاب فارس، از کتاب تازه چاپ 

شده اش رونمایی شد.
از الهام، دوســت و هم شــاگردی ثنا که اکنون دانشجوست و 
دســتی به قلم دارد و آن روز با خواندن قسمتی از نوشته هایش 
ثنا را در نمایشــگاه کتــاب همراهی کرد، نیــز تقاضا کردم از 

احساسش از آن روز بگوید و او این گونه شرح داد:
»نه تاریخ آن روز را با خطی بزرگ تر میان تقویم جا گذاشته 
بودند و نه دایرة ساعت های آن روز بزرگ تر بود اما نمی دانم چرا 
میان برگ دفترچة خاطراتم این گونه ثبت  شد: »روز های بزرگ،  
آدم های بزرگ، کارهای بزرگ می گذرند از روزهای کم تجربگی 

جوانی  ما ...«
یک جلد از مجله هایم را دستم گرفته بودم و 
آن گوشه ها نشسته به چهرة خندان ثنا در کنار 
کتابش خیره شده بودم. صدای بچه ها در ذهنم 
دور و محو می شــد و تمام عصرهای تابستانی 
کالس داستان نویســی روبه رویم می نشستند و 

صداها در خاطرم می پیچیدند ...
ـ متقی ... بــذار برات یه امضا بزنم. تقدیم به 

الهام عزیز، / سیده ثنا ناصحی.
ـ قبول کن امضای من هنری تره. ببین ...

آن لحظه،  عصارة تمام رویاهایی بود که روزی 
در دوردست ها بیفته بودیم و حاال روبه رویمان 

جوانة »رسیدن« زده بودند.
دست قصه ها و شعرهایمان را گرفتیم و آن ها 

را از تنهایی خودمان و صفحه های خلوت کتاب ها و مجله ها به 
همان جا و همان لحظه بردیم. قصه هایمان شبیه پسربچه های 
تخــس باال و پایین می پریدند تا از میــان صدای هیجان زده و 

خندانمان شنیده شوند.
و شنیده شدند و ما دستمان به میوه هایی که تنها در خیالمان 

طعمشان را چشیده بودیم، رسید.
و آن روز هــم بعد از تمام همهمه ها و شــلوغی ها باز هم در 
گوشــه ای تکیه دادم و رویا بافتم؛ شــاید یــک روز دیگر میان 

آدم های دیگری دستم به رویاهایم برسد.
میوه های آرزو ولی رسیدنی است ...«

و این دو از احساسشــان گفتند. حس و حالشان برایم جالب 
بود و شنیدنی ...

بسیاری از نویسندگان بزرگ از نوجوانی شروع به قلم فرسایی 
و نگارش کردند و دست آخر به چهر ه هایی جهانی تبدیل شدند. 
شاید اگر در مدرسه به درس نگارش دانش آموزان کمی جدی تر 
توجه کنیم و در آن ها انگیزة نوشــتن به وجــود آوریم، بتوانیم 
حس نویســندگی را در آن ها تقویت کنیم و آنان را یاری دهیم 

که روزی به همان نویسندگان بزرگ تبدیل شوند.
ناگفته نماند که در این بین، عالوه بر دبیر انشــا نقش کتابدار 
آموزشگاهی نیز بســیار پررنگ است. یک کتابدار آموزشگاهی 
می تواند با معرفی منابع مناســب و به روز شامل کتب، مقاالت 
و ... و در اختیار قرار دادن آن ها، آشــنا ســاختن دانش آموزان 
با شــاهکارهای ادبی و غیره و نویسندگان بزرگ و تأثیرگذار و 
دعوت از این نویســندگان برای سخنرانی در کتابخانة مدرسه، 
در دانش آمــوزان انگیزه ایجاد کند و همچنین با تقویت روحیة 
نویسندگی و نویسنده شدن آنان را در پیمودن این مسیر یاری 

دهد. 
از طرف دیگــر، انجــام دادن فعالیت هایی از 
قبیل تجلیــل از دانش آموزان مؤلف و دعوت از 
آن ها )حتی اگر در مدارس دیگر باشند(، فراهم 
آوردن محیطــی پرنشــاط در کتابخانه و ایجاد 
دوستی بین دانش آموزان و کتابخانه،  نیازسنجی 
جهت تهیــة منابع مورد نیــاز دانش آموزان در 
حوزه هــای مختلــف به صورت منابــع مرجع،  
غیرمرجع،  نشــریات،  کتب چاپــی، غیرچاپی و 
غیره ، تســهیل دسترســی به منابع مورد نیاز،  
معرفی تازه های نشر، راهنمایی و مشاوره دادن 
بــه دانش آموزان مؤلف جهــت چاپ متونی که 
نوشــته اند به صورت کتاب و کتابچه یا درج در 
مجالت، معرفی کتاب های نوشته شــده توسط دانش آموزان 
مؤلف در نشســت های کتاب خوانی و برگزاری مراسم رونمایی 
و جشــن امضا برای این کتاب ها و نیز برپایی نمایشگاه جهت 
عرضه و فــروش آن ها، همچنین اســتفاده از کتب نوشــته 
شــده توســط دانش آموزان به عنوان منبع سؤال در مسابقات 
کتاب خوانی باعث تشــویق هر چه بیشــتر بچه ها می شود و 
در واقع،  تمامی این موارد در ســایه همت و پشــتکار کتابدار 

آموزشگاهی شدنی است.
امیدواریم شاهد رشــد و پیشرفت هر چه بیشتر نویسندگان 
نوجــوان و دانش آمــوزان مؤلف در جامعه باشــیم؛ افرادی که 
می توانند با نوشته هایشان تأثیرات بسزایی بر دیگران بگذارند و 

در آینده به نویسندگانی بزرگ تبدیل شوند.

بسیاری از 
نویسندگان بزرگ 
از نوجوانی شروع 

به قلم فرسایی 
و نگارش کردند 
و دست آخر به 

چهر ه هایی جهانی 
تبدیل شدند
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معصومه سعادت

در اولین روز کارم در مدرســه، وقتی به خانه برگشته ام، این 
جمله را در دفتر یادداشتم نوشته ام: »چقدر شبیه بهشت بود!«

کار در کتابخانة مدرســه چنین حسی را به من القا می کرد. 
ردیف ردیف کتاب و فو  ج فوج دانش آموزانی که به نظرم شــبیه 
فرشته ها بودند. از خیلی ســال قبل، خودم را آدم کتاب خوانی 
می دانستم که تفریح اصلی اش کتاب خواندن است اما وقتی در 
برابر آن حجم بزرگ از کتاب هــا قرار گرفتم، تازه دیدم که در 

زندگی ام چیز خاصی هم نخوانده ام! 
کارم در مدرســه با رف خوانی شــروع شــد؛ مرتب کردن و 
جســت وجوی کتاب ها، برای اینکه ببینیم همه چیز سر جایش 
هست یا نه. بعد،  بعد که نه! تقریباً  هم زمان با رف خوانی،  وقتی 
چشم و دستمان خسته می شــد، می نشستیم پشت سیستم؛ 
یک تقویم هم می گذاشــتیم کنار دســتمان و برای هر هفته 
یک مناســبت پیدا می کردیم تا به تناســب آن،  یک بیت شعر 
یا یک ســؤال مرجع و یا فعالیت را به عنوان موضوع مســابقة 
فرهنگی و هفتگی کتابخانه مشخص کنیم. یک گوشة فکرمان 
هــم درگیر این بود که برای روز اول مهر و تور مدرســه گردی 
که دانش آموزان را می آورند به کتابخانه، برایشان چه برنامه ای 
تدارک ببینیم. کتابخانة ما مربوط به متوسطة اول بود و برای هر 
پایه باید برنامه ای متفاوت تدارک می دیدیم؛ چون در متوسطة 
اول، هــر پایه ویژگی های منحصربه فرد خــود را دارد و برنامة 
خاص خود را می طلبد. پس،  تصمیم گرفتیم به هفتم ها دربارة 
کتاب هــا و دارایی هایمان بگوییم. به آن هــا یاد بدهیم چگونه 
دنبال کتاب هایشــان بگردند و مراحل امانت کتاب چیست. با 
هشــتم ها دربارة سال گذشته و ســال جدید حرف  بزنیم و از 
تازه های کتابمــان بگوییم و از کتاب های خــوب وکتاب های 
مناسب و کتاب هایی که می توانند بعد بخوانند و کتاب هایی که 
نمی توانند در بزرگســالی بخوانند. با نهم ها گپ بزنیم و از آن ها 
نظر بخواهیم: دربارة بهبود روند کتابخانه، دربارة اینکه چه کنیم 
که کتابخانه به محل دوست  داشتنی تر و جذاب تری برای بچه ها 
بدل شــود ... پذیرایی ساده و فرم هایی که از قبل تهیه کرده ایم 
تنها اقالم فیزیکی است که بینمان رد و بدل می شود ولی اثری 
که حرف های آن ها روی ما گذاشــته و شاید حرف های ما روی 

آن ها، مدت طوالنی تری باقی است.
هفتة اول مهر و رف خوانی تمام شــد و محرم شــروع 
شد و محرم است و مسابقة کتاب خوانی اش! کتاب های  
بی نهایت خوبی را که داشتیم و فکر می کردیم شاید بچه ها 
نشناسند و به سراغشان نیایند، انتخاب کردیم و طراحی 
ســؤال و اجرا و تبلیغات و اطالع رسانی، و مواجه شدیم 
با سؤال های اساسی»حاال چگونه کتاب را تهیه کنیم« 
و »چقدر از کتاب اســتقبال می شود« و تازه بعدش، به 
هر دانش آموز مشتاق شرکت در مسابقه باید جدا توضیح 

بدهی و سؤال های بچه ها هم که تمامی نداشت تا روز آخر 
مسابقه! و خب! محرم نرفته هفتة کتاب است، و هفتة کتاب 
است و فعالیت های کتابخانه و مگر می شود کتابخانه برای  هفتة  

کتاب سنگ تمام نگذارد ... نمایشگاه کتاب مثل پیرزن چاقی که 
در یک نیمروز گرم تابستان به زور خودش را در اتوبوس شلوغی 
می چپاند،  سر و کله اش در کتابخانه پیدا شد. ما این پیرزن چاق 
را می شناختیم و دوستش داریم. به فعالیت های فرهنگی گفتیم 
بلند شوند و جای خودشــان را به او بدهند و ما ایستادیم،  تمام 
قــد در اختیار او. قبل از اینکه بیاید، مقدمات حضورش را فراهم 
کردیم؛ تازه های نشــر را پیدا کردیم و با ناشران گفت وگو کردیم 
و چانه های بسیار زدیم و انتظار آمدن کتاب ها را کشیدیم و فرم 
سفارش کتاب تهیه کردیم و بعد، کتاب ها را چیدیم و آماده شدیم 
برای یک هفته سر پا ایستادن! )یادتان که نرفته؟ جایمان را داده  
بودیــم به پیرزن چاق!( باز باید به هر دانش آموز مشــتاق خرید 
کتاب، جدا توضیح می دادیم که فرم سفارش کتابش را چگونه پر 
کنــد و چطور جمع بزند و پولش را چه زمانی بیاورد و بعد، باید 
خودمان دوباره کنترل می کردیم که آیا همه چیز درست نوشته 

شده و درست حساب شده است یا نه.
پیرزن چــاق مانند هر مادربزرگی دوست داشــتنی بود و در 
جیبش کلی اتفاق هیجان انگیز داشــت. یکــی از این اتفاق ها 
دعوت از نویسنده بود. هزار گزینه داشتیم. به کی زنگ بزنیم؟ 
ِکی زنگ بزنیم؟ آیا وقت دارد؟ اگر وقت دارد، می تواند با بچه ها 
طوری گفت وگو کند که راضی باشند؟ چقدر می گیرد؟ تیپش 
چطور اســت؟ کتاب بد که ندارد؟ کدام کتابش بهتر است؟ از 

كتابـــــدار 
خوشبخت!

سید میثم موسوی
 تصویرگر 

هفتة اول مهر و رف خوانی تمام شــد و محرم شــروع 
شد و محرم است و مسابقة کتاب خوانی اش! کتاب های  
بی نهایت خوبی را که داشتیم و فکر می کردیم شاید بچه ها 
نشناسند و به سراغشان نیایند، انتخاب کردیم و طراحی 
ســؤال و اجرا و تبلیغات و اطالع رسانی، و مواجه شدیم 
با سؤال های اساسی»حاال چگونه کتاب را تهیه کنیم« 
و »چقدر از کتاب اســتقبال می شود« و تازه بعدش، به 
هر دانش آموز مشتاق شرکت در مسابقه باید جدا توضیح 

بدهی و سؤال های بچه ها هم که تمامی نداشت تا روز آخر 
مسابقه! و خب! محرم نرفته هفتة کتاب است، و هفتة کتاب 
است و فعالیت های کتابخانه و مگر می شود کتابخانه برای  هفتة  

کتاب سنگ تمام نگذارد ... نمایشگاه کتاب مثل پیرزن چاقی که کتاب سنگ تمام نگذارد ... نمایشگاه کتاب مثل پیرزن چاقی که 
در یک نیمروز گرم تابستان به زور خودش را در اتوبوس شلوغی در یک نیمروز گرم تابستان به زور خودش را در اتوبوس شلوغی 
می چپاند،  سر و کله اش در کتابخانه پیدا شد. ما این پیرزن چاق می چپاند،  سر و کله اش در کتابخانه پیدا شد. ما این پیرزن چاق 
را می شناختیم و دوستش داریم. به فعالیت های فرهنگی گفتیم را می شناختیم و دوستش داریم. به فعالیت های فرهنگی گفتیم 
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این کتاب بهترش، چه تعداد موجود است؟ اگر بچه ها از کتابش 
بخواهنــد، از کجا بگیریم؟ چند تا؟ بــا چقدر تخفیف؟ چطور 
به دست بچه ها برســانیم؟ بچه ها این کتاب را دوست خواهند 
داشــت؟ این کتاب که نکتة بد ندارد؟ زبان کتاب چطور است؟ 

داستانش چیست؟ از چه جنبه هایی قابل بررسی است؟ ...
نویســنده آمد و رفت و ما به تعداد دانش آموزان، بازخوردهای 
مختلف داشتیم. یکی خیلی خوشش آمده و یکی به زور جلوی 
خود را گرفته بود که با نویســنده دســت به یقه نشود؛ یکی به 
نظرش بهتر اســت نویســنده سبک نوشــتنش را عوض کند و 
دیگری مبهوت نوشتار نویسنده اســت. کمی بعد، پیرزن رفت. 
کتاب های سفارشی بچه ها را بسته بندی کردیم و در کمدهایشان 
گذاشــتیم. آبان تمام شد. سرمان کمی خلوت تر شد. به کارهای 
معمول پرداختیم؛ فهرست نویســی کتاب و سی دی و نشریات و 
کتاب های زبان و این ها را می گویم. البته این کارها را قبل از آن 
هم می کردیم. به ازاء هر یک ســاعت، 15 دقیقه یا بیشتر پشت 
میز امانت بودن و امانت دادن کتاب و جست وجو و مشاورة کتاب 
را هــم می گویم؛ آن هم که خب به هر حــال وظیفة اصلی هر 

روزة ماست. خواندن کتاب های خوانده نشده هم؟ بله! معرفی و 
گذاشتن کتاب در راهرو به عناوین مختلف »پنجره« و »نردبان« 
و هماهنگ بودن با معلم های انشا و ادبیات و تاریخ و دینی و قرآن 
برای معرفی کتاب هــای بهتر به دانش آموزان و معرفی کتاب به 
دبیران از طرق مختلف و به روز رسانی قفسة نشریات هم بود! البته 
این ها که همیشگی اند و کار محسوب نمی شوند! کارهای روتین 
دیگر مثل فایل کردن مو به موی کتاب ها که طی ترم اول جابه جا 
شده اند و کنترل چندبارة کتاب های مفقودی سال های گذشته و 
همکاری کردن در جشــن ها و برنامه های مختلفی که در سطح 
مدرســه انجام می شود هم. تزیین کتابخانه با استفاده از حداقل 
امکانات )با کاغذ و اوریگامی و نخ و مروارید و چوب خشک!(، هم 
کاری است که از دست ما برمی آید ...! از جلسات گاهی پر رونق 
و گاهی ســاکت هفته ای یک باِر »پاتوق کتاب« که در آن جمع 
می شــدیم و دربارة کتاب هایی که خوانده بودیم، حرف می زدیم 

و به هم کتاب معرفی می کردیم نگفتم برایتان! 
چقدر در آن جلسات رشد کردیم در کنار هم ...

به هر حــال، نوروز رســید و وقــت چیدن 
هفت سین کتاب شد. در هر موضوعی یک کتاب 
پیدا کردیم که با حرف ســین شروع می شد و 
در قفسة کتاب های داستانی، که حرف اول نام 
خانوادگی مؤلفشان سین بود،  ریسه زدیم. برای 
عید فعالیت فرهنگیـ  تفریحیـ  کتابیـ  هنری 
در نظر گرفتیم؛ از ساختن هایکو کتاب تا گرفتن 

عکس از کتاب ها.
بعد از عید هم که خبر دارید ... شش هفته ای 
بدو بدوی بچه هاســت و درگیــر دوره کردن 
درس هایشان هستند و کتابخانه دیگر به سالن 

مطالعه و رفع اشکال تبدیل می شود ... 
روزی کسی از من پرسید: »آیا از کارتان لذت 

می برید؟ احساس خوشبختی می کنید؟«
کمی به فکر فرو رفتم! هزار هزار کار می کنیم و باز هم هر کسی 
می رســد، آشکارا یا نهان از ما می پرسد که شما در کتابخانه چه 
می کنید؛ از ما می پرسند فقط می نشینید کتاب می خوانید؟ ... فکر 
کردم که احساس خوشبختی می کنم، به خاطر همة کارهایی که 

می کنیم و نه کاربرها )دانش آموزها( می بینند و نه همکارها.
فکر کردم می شود احســاس خوشبختی کرد ... به رسالتمان 
فکر کردم؛ به رسالت کتابدارها که یکی از آن ها ایجاد عادت به 

مطالعه است ... گفتم: »بله، احساس خوشبختی می کنم!«
»خانوم! ما به خاطر شما می آییم کتابخونه!« و »خانوم! ما این 
کتاب رو چون شما گفتید خوندیم!« و »خانوم! کتابی که معرفی 

کردید خیلی خوب بود ... می شه باز هم کتاب معرفی کنید؟«
احساس خوشــبختی می کنم با شنیدن این جمله ها، که هر 
بار شنیدنشــان برای یک عمر احساس رضایت و خوشبختی،  

کفایت می کند ...

»پاتوق کتاب« 
جلسات پر رونق 

و گاهی ساکت 
هفته ای یک باِر 
که در آن جمع 

می شدیم و دربارة 
کتاب هایی که 
خوانده بودیم، 
حرف می زدیم 
و به هم کتاب 

معرفی می کردیم. 
چقدر در کنار هم 
رشد می کردیم ...
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اعظم الریجانیمحمد حسین دیزجي
 عکاس 

گفت وگو با ثمین عزتي و فاطمه نوروزي،
دانش آموزان كتاب خوان عضو كانون پرورش فكري

كتاب،
دنياي ما را بزرگ مي كند

بعضي ها یــك كتابخانه پر از كتاب در خانــه دارند اما ماه 
برود و ســال بیاید، یك جلد از كتاب ها را ورق هم نمي زنند 
برخي هم با شــوق و ذوق، هفته را چنــان با مطالعة كتاب به 
پایان مي برنــد كه انگار دور دنیا را چرخیده و تازه از ســفر 
برگشته اند. ثمین نابیناســت و فاطمه كم شنوایي دارد. هر دو 
نوجوان اند و با كتاب و كتاب خواني بیشتر از هر كسي رفاقت 
دارند. در درس و مدرسه موفق اند و اوقات فراغتشان بیشتر با 
كتاب  ســپري مي شود. در ظاهر، هر دوي آن ها باید به مدرسة 
استثنایي بروند اما در كنار بقیة دانش آموزان هم سن وسالشان 

تحصیل مي كنند. ثمین عزتي دانش آموز پایة ششــم دبستان 
شهیدان ابوالمعالي منطقة 4 تهران و فاطمه  نوروزي دانش آموز 
دبیرستان فردوســي منطقة ٨ تهران هستند. وجه اشتراك 
این دو دختــر خانم، كتاب، مطالعه و كتابخانه اســت. آن ها 
عضو مركز فرهنگي ـ هنري شــمارة ٢١ كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان اســتان تهران در پارك فدك هستند. از 
آن ها دعوت كردیم تا دربارة خودشان و عالقه اي كه به مطالعه 
دارند، با ما بیشــتر حرف بزنند. آنچه در ادامه مي آید، حاصل 

این گفت وگوست.
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 عالقة شما به كتاب و مطالعه از كجا شروع شد؟
 ثمین: كالس اول كه بودم، به كتــاب چندان عالقه مند 
نبــودم. در آن زمــان، یك معلــم راهنما و رابط بــه نام خانم 
كرباســي زاده داشتم كه هنوز هم با ایشان در ارتباطم و به من 
خیلي كمك مي كنند. ایشان براي من كتاب مي آورد اما من از 
كتاب ها استفاده نمي كردم. سال دوم دبستان كه تسلط من بر 
حروف الفبا بیشتر شد، احساس كردم با مطالعه اطالعاتم بیشتر 
و شــناختم از دنیاي اطرافم وســیع تر مي شود. پس، كم كم به 
كتاب عالقه مند شدم. من به خریدن كتاب و نگه داشتن آن در 
خانه عالقة چنداني ندارم؛ به كتابخانه عالقه دارم و معتقدم كه 

همه باید بتوانند از كتاب استفاده كنند.
 فاطمه: من از همان كالس اول كتاب خواندن را دوســت 
داشتم. همان زمان بود كه عضو كتابخانة كانون پرورش فكري 
كــودكان و نوجوانان در پارك فدك در شــرق تهران شــدم. 

احســاس مي كردم با مطالعة هــر كتاب، پا به 
دنیــاي جدیدي مي گذارم و خاطراتي در ذهنم 
مرور مي شــود؛ مثالً  وقتي داستان یك سفر را 
مي خواندم، خاطرات رفتن به یك اردو در ذهنم 

زنده مي شد.

 چه افرادي در عالقه مند شدن شما به 
مطالعه نقش داشته اند.

 ثمین: پدر و مادرم همیشه براي من كتاب 
مي خواندند. پدرم هنوز هم هر شب برایم كتاب 
مي خواند. از سال دوم دبستان هم معلم مدرسه 
مرا تشویق به مطالعه كرد. عالوه بر این، باید از 
مربیان كتابخانة كانون پرورش فكری در پارك 

فدك یاد كنم؛ از جمله خانم طاهره بشیر كه 
مرا در كتابخانه ثبت نام كرد و كتاب هاي 

فراواني در اختیارم گذاشــت. او مرا 
به مطالعه و شــركت در مسابقات 
تشــویق  كتاب خوانــي خیلــي 
مي كــرد. خانم بشــیر عالوه بر 
مخصوص  كه  بریل  كتاب هاي 
نابینایان اســت، بــراي من و 
بقیة بچه هاي نابینا، كتاب هاي 
صوتي فراهم مي كرد تا همیشه 
كتاب براي مطالعه داشته باشیم.

ثمین،   مثل  هــم  فاطمه: من   
بایــد از مادرم بگویــم و از خانم 

بشــیر كه خیلي خیلي مهربان 
هســتند و كتاب  هاي خوبي 

براي ما در كتابخانه فراهم 
مي كنند. من با كتابخانة 

كانون پرورش فكري شروع كردم و امروز به طور هم زمان در دو 
كتابخانه عضویت دارم و از هر دو جا در طول هفته یا ماه كتاب 
امانت مي گیرم. مربیان كانون خیلي خوب هســتند و همیشه  

بچه ها را تشویق مي كنند.

 چه نوع كتاب هایي را بیشــتر دوست دارید؟ نام 
اولین كتابي كه خوانده اید اصالً  یادتان هست؟

 فاطمه: كتاب »حســني به مكتب نمي رفت« اولین كتابي 
بود كه من خواندم. كتاب هاي رمــان با موضوع ماجراجویي و 

معما را دوست دارم.
 ثمین: من داســتان هاي طوالنــي و هیجان انگیز را خیلي 
دوســت دارم. از قصه اي كه زود تمام مي شود، چندان خوشم 
نمي آید. اولین داســتاني كــه خواندم، قصه اي بــود كه خانم 
كرباسي زاده خودش نوشــته بود و به من داد؛ داستاني به اسم 
»امید کوچولو« که ســال اول دبســتان آن را 

خواندم.

 تا حاال چقدر کتاب خوانده اید و االن 
در طول هفته یا ماه چقدر مطالعه می کنید؟
 ثمین: تا حاال حــدود 250 عنوان کتاب 
خوانده ام؛ از کتاب های بریل گرفته تا کتاب های 
صوتی که پدر و مادرم،  دوستانم و مربیان کانون 
برایــم فراهم می کنند. اگــر از یک کتاب چاپی 
معمولی، که ما به آن »کتاب بینایی« می گوییم، 
هم خوشم بیاید، آن  را به پدرم می دهم تا برایم 
بخواند. شب های امتحان یا زمانی که درس دارم، 
به ســراغ کتاب نمی روم اما در زمان های دیگر، 
همیشه با کتاب سرگرم هستم. گاهی هم برای 

برادر کوچکم کتاب می خوانم.
 فاطمــه: مــن تا امــروز حــدود 500 
عنوان کتاب خوانــده ام. هر هفته از هر دو 
کتابخانه ای که عضو آن ها هســتم. کتاب 
می گیرم و می خوانم. در ماه بین 20 تا 30 

کتاب می خوانم.

 جز کتابخانه از کجا کتاب انتخاب 
و تهیه می کنید؟

 ثمین: هر وقت مادرم به نمایشگاه کتاب 
برود، بــرای من کتاب های بریل می خرد. اگر 
کتاب های بینایی هم بگیرد، بابا برایم می خواند. 
کتاب های صوتی را هم از دوستانم یا مربیان کانون 
می گیرم. مادرم در برخی کانال های کتاب عضو 
اســت و کتاب صوتی می گیــرد و من گوش 
می کنم. یادم هســت خیلی دوست داشتم 

ثمین: من به 
خریدن كتاب و 
نگه داشتن آن 
در خانه عالقة 

چنداني ندارم؛ به 
كتابخانه عالقه 

دارم و معتقدم كه 
همه باید بتوانند 
از كتاب استفاده 

كنند
مربیان كتابخانة كانون پرورش فكری در پارك 

فدك یاد كنم؛ از جمله خانم طاهره بشیر كه 
مرا در كتابخانه ثبت نام كرد و كتاب هاي 

فراواني در اختیارم گذاشــت. او مرا 
به مطالعه و شــركت در مسابقات 
تشــویق  كتاب خوانــي خیلــي 
مي كــرد. خانم بشــیر عالوه بر 
مخصوص  كه  بریل  كتاب هاي 
نابینایان اســت، بــراي من و 
بقیة بچه هاي نابینا، كتاب هاي 
صوتي فراهم مي كرد تا همیشه 
كتاب براي مطالعه داشته باشیم.

ثمین،   مثل  هــم   من 
بایــد از مادرم بگویــم و از خانم 

بشــیر كه خیلي خیلي مهربان 
هســتند و كتاب  هاي خوبي 

براي ما در كتابخانه فراهم 
مي كنند. من با كتابخانة 

به ســراغ کتاب نمی روم اما در زمان های دیگر، 
همیشه با کتاب سرگرم هستم. گاهی هم برای 

برادر کوچکم کتاب می خوانم.
فاطمــه:

عنوان کتاب خوانــده ام. هر هفته از هر دو 
کتابخانه ای که عضو آن ها هســتم. کتاب 

می گیرم و می خوانم. در ماه بین 
کتاب می خوانم.

 جز کتابخانه از کجا کتاب انتخاب 
و تهیه می کنید؟

ثمین:
برود، بــرای من کتاب های بریل می خرد. اگر 
کتاب های بینایی هم بگیرد، بابا برایم می خواند. 
کتاب های صوتی را هم از دوستانم یا مربیان کانون 
می گیرم. مادرم در برخی کانال های کتاب عضو 
اســت و کتاب صوتی می گیــرد و من گوش 
می کنم. یادم هســت خیلی دوست داشتم 

از كتاب استفاده 
كنند فدك یاد كنم؛ از جمله خانم طاهره بشیر كه 

مرا در كتابخانه ثبت نام كرد و كتاب هاي 
فراواني در اختیارم گذاشــت. او مرا 

به مطالعه و شــركت در مسابقات 
تشــویق  كتاب خوانــي خیلــي 
مي كــرد. خانم بشــیر عالوه بر 
مخصوص  كه  بریل  كتاب هاي 
نابینایان اســت، بــراي من و 
بقیة بچه هاي نابینا، كتاب هاي 
صوتي فراهم مي كرد تا همیشه 
كتاب براي مطالعه داشته باشیم.

ثمین،   مثل  هــم   من 
بایــد از مادرم بگویــم و از خانم 

بشــیر كه خیلي خیلي مهربان 
هســتند و كتاب  هاي خوبي 

براي ما در كتابخانه فراهم 
مي كنند. من با كتابخانة 

همیشه با کتاب سرگرم هستم. گاهی هم برای 
برادر کوچکم کتاب می خوانم.

برود، بــرای من کتاب های بریل می خرد. اگر 
کتاب های بینایی هم بگیرد، بابا برایم می خواند. 
کتاب های صوتی را هم از دوستانم یا مربیان کانون 
می گیرم. مادرم در برخی کانال های کتاب عضو 
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کتاب رمان »هستی« اثر آقای فرهاد حسن زاده را بخوانم. بریل 
این کتاب به زبان انگلیسی بود و کسی آن را برای فارسی زبان ها 
بــه خط بریل تبدیل نکرده بود. مربی خوب من، خانم بشــیر، 
ایــن رمان را با صدای خودش خواند و ضبط کرد و در اختیارم 
گذاشت. خانم بشیر برای ما بچه های نابینا و حتی بقیة بچه ها 
خیلی وقت می گذارد. داســتان های فراوانــی را برای ما ضبط 
می کند و می فرستد. البته من کتاب های تصویری لمسی را هم 
دوست دارم که این هم از زحمت های مربیان کانون است. من 
دوست دارم اینجا از خانم بشیر، خانم ناظم و بقیة مربیان خوب 

کانون تشکر کنم.
 فاطمه: مربیان کانون، مثل خانم بشیر و خانم ناظم،خیلی 
برای بچه ها تالش می کنند. مــن معموالً  هر کتابی را که الزم 
داشــته باشــم، از کتابخانه امانت می گیرم. غیر از زمان درس 

و امتحان بیشــتر اوقات فراغتم را در کتابخانه 
می گذرانم.

 از خوانــدن و مطالعه که بگذریم، آیا 
داستان  مثالً  شعر،  نوشتن هستید؟  اهل 

کوتاه یا دل نوشته؟
ثمیــن: من طنــز و ضرب المثــل را خیلی 
دوســت دارم. اگر از نکته ای خوشــم بیاید، آن 
را با دســتگاه مخصوص تایــپ نابینایان، روی 
کاغذ های مخصوص این کار می نویســم و نگه 

می دارم.
 فاطمه: من شــعر زیاد گــوش می کنم. از 
کلمات موزون خوشــم می آیــد. چندان اهل 
نوشتن نیستم ولی اگر چیزی را دوست داشته 
باشــم، یادداشــت می کنم. من ضرب المثل ها 
را خیلی دوســت دارم. حتی یــک کتاب پر از 

ضرب المثل دارم. چند وقت پیش کانون پرورش فکری 
کتابی به نام »آهنگ بهاران« منتشــر کرد که یک 
شعر و نوشــتة کوتاه از من هم در آن هست. یک 
دفترچه هم دارم که هر چیزی را دوســت داشته 

باشم، در آن می نویسم.

 همــة ما، به خصوص بچه هــا، هدیه را 
خیلی دوســت دارند. بهترین هدیه از نظر 

شما بچه ها چه هدیه ای است؟
 ثمین: من کتاب دوســت دارم. 

امسال در جشن تولدم خیلی 
به من هدیه دادند اما من 

اولیــن هدیه ای را که 
کتاب های  کردم  باز 

دوست  بود.  بریل 

داشتم زودتر بدانم که اسم آن کتاب ها چیست. من عاشق رمان 
و داستان های شاهنامه هستم.

 فاطمه: برای من هم بهترین هدیه، کتاب های رمان، علمی 
و تاریخی است.

 اگر االن قرار باشد کســی به تو یک کتاب هدیه 
بدهد، دوست داری چه کتابی باشد؟

 ثمین: کتاب »زیبا صدایم کن« اثر آقای فرهاد حسن زاده.
 فاطمه: من کتاب »شاهزاده و گدا« را دوست دارم.

 بیشــتر دوســت دارید از کدام نویسنده کتاب 
بخوانید؟

 ثمین: من از نویســندة خاصی نمی توانم اسم ببرم. ممکن 
اســت یکی از کتاب های یک نویسنده را خیلی 
دوست داشــته باشم اما از کتاب دیگرش خیلی 
خوشــم نیایــد. کتاب های لمســی تصویری را 

دوست دارم.
 فاطمه: مــن کتاب های» تونــی ابوت« را 
دوســت دارم. کتاب های ویکتور هوگو را هم با 

اشتیاق می خوانم.

 و سؤال آخرم: »خیلی کتاب خوانده اید 
و مطالعه را دوســت دارید. دستاورد این 
همه مطالعه برای شــما تا امروز چه بوده 

است که هنوز هم به آن ادامه می دهید؟
 فاطمه: از کتاب های درســی که بگذریم، 
مطالعة هــر کتاب، انگیــزه ای بــرای خواندن 
کتاب های بعدی است. کتاب به دنیای آدم 
وسعت می بخشد و راه  زندگی درست 
و ارتبــاط با دیگران را به او نشــان 

می دهد.
 ثمین: حضــور در کتابخانة 
فراگیر کانون، ارتباط مرا با دیگران 
افزایش داده و دنیــا را برای من 
بزرگ تر و بزرگ تر ساخته است. 
نابینایان  مخصوص  کتابخانه  این 
و ناشنوایان نیست. ما در کنار بقیة 
بچه ها که بینا و شــنوا هستند قرار 
داریم. همه با هم در آنجا زندگی 
می کنیــم و مربیان کانون 
فرصت هایی  مــا  برای 
تا  می کنند  فراهــم 
دنیا بزرگ تر از حد 

تصورمان باشد.

فاطمه: مطالعة هر 
کتاب، انگیزه ای 
برای خواندن 

کتاب های بعدی 
است. کتاب به 

دنیای آدم وسعت 
می بخشد و راه  
زندگی درست و 
ارتباط با دیگران 

را به او نشان 
می دهد باشــم، یادداشــت می کنم. من ضرب المثل ها 

را خیلی دوســت دارم. حتی یــک کتاب پر از 
ضرب المثل دارم. چند وقت پیش کانون پرورش فکری 

کتابی به نام »آهنگ بهاران« منتشــر کرد که یک 
شعر و نوشــتة کوتاه از من هم در آن هست. یک 
دفترچه هم دارم که هر چیزی را دوســت داشته 

باشم، در آن می نویسم.

 همــة ما، به خصوص بچه هــا، هدیه را 
خیلی دوســت دارند. بهترین هدیه از نظر 

شما بچه ها چه هدیه ای است؟
ثمین: من کتاب دوســت دارم. 

امسال در جشن تولدم خیلی 
به من هدیه دادند اما من 

اولیــن هدیه ای را که 
کتاب های  کردم  باز 

دوست  بود.  بریل 

کتاب های بعدی است. کتاب به دنیای آدم 
وسعت می بخشد و راه  زندگی درست 
و ارتبــاط با دیگران را به او نشــان 

می دهد.
ثمین: حضــور در کتابخانة 
فراگیر کانون، ارتباط مرا با دیگران 
افزایش داده و دنیــا را برای من 
بزرگ تر و بزرگ تر ساخته است. 
نابینایان  مخصوص  کتابخانه  این 
و ناشنوایان نیست. ما در کنار بقیة 
بچه ها که بینا و شــنوا هستند قرار 
داریم. همه با هم در آنجا زندگی 
می کنیــم و مربیان کانون 
فرصت هایی  مــا  برای 
تا  می کنند  فراهــم 
دنیا بزرگ تر از حد 

تصورمان باشد.

می دهد
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اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش

پااليش
         كتـابخـانه

 مقدمه
ارزیابي و بررسي وضعیت منابع موجود در كتابخانه هاي كالسي 
و مدرســه اي و به تبع آن، حذف كتاب ها و منابعي كه به دالیلي 
باید از مجموعة كتابخانه خارج شود، یكي از وجوه اساسي مدیریت 
مجموعة كتابخانه اســت. كتابخانة مدرســه براي حفظ پویایي 
مجموعة خود از یك سو نیازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نیاز 
است و از ســوي دیگر باید منابعي را كه در روند پرشتاب تولید 
علم به هر دلیلي جایگاه خود را در رفع نیاز اطالعاتي دانش آموزان 
از دست داده اند، از مجموعه خارج نماید. افزودن منابع جدید به 
كتابخانة كالسي یا مدرسه بدون پیرایش مجموعة موجود، حتي 
در صــورت وجود فضاي كافي، در درازمدت از جذابیت و كارایي 
كتابخانه مي كاهد. همچنین، پاالیش و وجین یكي از عناصر مهم 
مجموعه سازي و جریان معكوس گزینش منابع با همان ظرافت ها 
و حساسیت هاســت. به هر حال، با توجه بــه اهمیت موضوع و 
نیاز به دسترســي دانش آموزان به كتاب هاي مناسب، شیوه نامة 
زیر با بهره گیري از معیارهاي علمي رایج و به زبان ســاده و قابل 
فهم به عنوان راهنماي پاالیش و وجین كتابخانه هاي كالســي و 

آموزشگاهي تدوین شده است.

 مادة 1: تعریف وجین
وجین فرایندي اســت كه از طریق آن كتاب هاي نامناســب یا 

بي اســتفاده از مجموعه خارج مي گردد. بــه عبارتي، روند خارج 
نمــودن منظم منابع از مجموعة اصلي كتابخانه به صورت دائم یا 
موقت را وجین مي گویند. منابع به علت قدیمي بودن، كهنه بودن 
و یا كم استفاده بودن بهتر است از مجموعه خارج شود. منابع جدید 
و نو باید جایگزین منابع قدیمي و كهنه شده و منابع كم استفاده به 
مجموعة نیمه راكد منتقل گردد؛ به گونه اي كه در صورت نیاز بتوان 

به آن ها دست یافت و یا آن ها را به مجموعه برگرداند.

 مادة 2: اهداف وجین منابع كتابخانه
از آنجا كه مجموعة كتابخانه یك ارگانیســم در حال رشد به 

حساب مي آید، وجین، ابزاري است براي وصول به اهداف زیر:
2ـ1. ایجاد فضاي مناسب براي منابع اطالعاتي به روز و رشد 

و ارتقاي مجموعه
2ـ2. پویایي مجموعه منابع كتابخانه مرتبط با اهداف و وظایف 

كتابخانه و مدرسه
2ـ3. افزایش استفاده از منابع اطالعاتي از طریق وجین منابع 

غیرقابل استفاده
2ـ4. جلوگیري از انباشــته شــدن كتاب هاي زائد و غیرقابل 

استفاده
2ـ5. تســهیل و تسریع در دسترسي به منابع اطالعاتي مورد 

نیاز موجود در مجموعه.

شیوه نامة وجین و جایگزیني منابع در كتابخانه هاي مدارس
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با بررسي تعداد 
دفعات استفاده 
و یا به امانت 
رفتن یك كتاب 
مي توان دریافت 
كه چه كتاب هایي 
بسیار كم استفاده 
و یا غیرقابل 
استفاده اند و 
واجد شرایط 
وجین مي باشند

 مادة 3: اهمیت وجین
اگر مدام به مجموعة كتاب ها و كلیه متون اضافه شود و هیچ 
چیز از آن ها كم نشــود، زماني مي رســد كه دیگر جایي براي 
منابع جدید وجود نخواهد داشــت و نكتة مهم تر این است كه 
زماني فرا خواهد رســید كه دسترسي به مواد مجموعه چنان 
براي استفاده كنندگان دشوار مي شــود كه نمي توانند آنچه را 
مي خواهند بیایند و احتمال دارد روي هم رفته دست از استفاده 

از مجموعه بردارند.

 مادة 4: مسئولیت وجین منابع
مســئولیت اصلي پاالیش و وجین كتابخانه با مدیر مدرســه 
و مســئولیت اجرایي بر عهدة معاون/ مربي پرورشي آموزشگاه 

است.
4ـ١. گروه كتاب خواني انجمن فرهنگي هنري شوراي 
دانش آمــوزي: این گروه متشــكل از دانش آمــوزان انجمن 
فرهنگي هنري شوراهاي دانش آموزي است كه شامل حداكثر 
١٠ دانش آموز عالقه مند به كتــاب و كتاب خواني و مدیریت 
كتابخانة مدرسه مي باشــد. گروه كتاب خواني 
ذیل ایــن انجمــن در شــوراي دانش آموزي 

تشكیل شده است.
4ـ٢. كارگروهــي از معلمان به عنوان 
همكار و ناظر طرح: این گروه از معلمان كه 
حداكثر ٣ نفر خواهند بود، با هدایت مدیر 
مدرســه و همكاري معاون/ مربي پرورشــي 
كتاب هاي پاالیش شــده را بررسي مي كنند 
تا رونــد پاالیــش به صورت صحیــح انجام 
باشــد. همچنین، این گروه كتاب هاي  شده 
موجــود در كتابخانه را نیــز پس از پاالیش 
دانش آموزان مجدد به صورت تصادفي بررسي 
مي نمایند تــا در صورتي كه كتاب یا منبعي 
از دید دانش آموزان پنهان مانده است، وجین 

گردد.
قبل از آغاز كار، یكي از معلمان آشنا با كتابخانه و كتابداري، 
پس از مطالعة این شیوه نامه دانش آموزان را با اهداف و چگونگي 
پاالیش كتاب ها آشنا مي كند و شیوة اجراي طرح را براي آن ها 
بازگو مي نماید و طي فرایند پاالیش و وجین بر كار دانش آموزان 

نظارت خواهد نمود.
تبصره: بدیهي اســت كلیة اعمال نهایي وجین در كتابخانة 
مركزي توســط دانش آموزان عضو گروه فــوق، كه از این پس 
به عنوان »كتابیار« مدرسه شــناخته مي شوند، انجام مي گیرد. 
مســئولیت ادارة كتابخانــه نیــز در صورت موافقــت مدیر و 
معاون/ مربي پرورشــي از این پس بــا این گروه خواهد بود. در 
كتابخانه هاي كالسي این فرایند زیر نظر معلم پایة مربوطه و با 

همكاري دانش آموزان انجام خواهد شد.

 مادة 5: معیارها و ضوابط وجین منابع
5ـ١. وضع ظاهري

منابع فرسوده با وضع ظاهري نامناسب )نقصان، آسیب دیدگي 
فیزیكــي، پارگي و ...( را مي تــوان از مجموعه خارج كرد و در 
صورتي كه از منابع ُپرمراجعه و مورد درخواست كتابخانه باشد، 
مي بایست با نســخه هاي جدید جایگزین و یا در صورت امكان 

صحافي گردد.
5ـ٢. نسخة تكراري

ایــن مورد مربوط به كتاب هایي اســت كه بنا به شــرایط و 
موقعیــت زماني از عناوین ُپرمراجعه بوده اند و بنابراین، از آن ها 
نسخه هایي تكراري تهیه و در مجموعه قرار داده شده است اما 
در شــرایط فعلي اهمیت موضوعي خود را از دست داده اند و یا 
اینكه به شكل دیگري مانند الكترونیكي منتشر شده باشند. در 
نتیجه یك یا دو نسخه از آن ها نیز در مجموعه كفایت مي كند؛ 

لذا نسخه هاي تكراري باید از مجموعه وجین شوند.
تبصره: كتاب هایي كه ضرورتي براي حفظ تعداد نسخ تكراري 

آن ها در مجموعه وجود ندارد، مشمول این ماده مي گردد.
5ـ٣. ویرایش كهنه تر و منسوخ

این معیار بیشــتر درخصوص كتاب هاي علمي صدق مي كند 
كه ویرایش قدیمي با ورود ویرایش جدیدتر جابه جا یا تعویض 
مي گردد )مانند كتاب هاي آموزشــي مرتبط با نظام هاي قدیم 
آموزشي كشور(. بنابراین، الزم است ویرایش قدیمي از مجموعه 
وجین شود و در صورت نیاز، یك نسخه از ویرایش قبلي منبع، 

در كتابخانه نگهداري گردد.
5ـ4. محتواي قدیمي و كم ارزش

منابــع علمي را كه به مرور زمان اعتبــار محتوایي خود را از 
دست داده و كم ارزش شده اند، در صورتي كه مورد استفاده قرار 

نمي گیرند، مي توان وجین نمود.
تبصره: در بعضي از رشــته هاي فني و تخصصي نظر دبیران 

مرتبط در مورد كتاب وجین بسیار ضروري است.
5ـ5. میزان استفاده

با بررسي تعداد دفعات استفاده و یا به امانت رفتن یك كتاب 
مي توان دریافت كه چه كتاب هایي بسیار كم استفاده و یا غیرقابل 
استفاده اند و واجد شرایط وجین مي باشند. در قفسه هاي گردش 
و امانت مي توان از طریق خروجي هاي آماري به میزان استفاده 
از منابع پي برد و كتاب هایي را كه در طول چند سال به امانت 
نرفته اند، از مجموعه وجین كرد )استاندارد كتابخانه هاي بزرگ 
و رســمي در این بخش براي منابع فارسي 5 سال و براي منابع 

التین 10 سال گذشته است(.
در قفســه هاي مربوط بــه كتاب هاي مرجــع ـ كه كتاب ها 
بــه امانت نمــي رودـ  مي توان با نظر مربي پرورشــي و یا دبیر 
متخصص، كتاب هاي كم استفاده را شناسایي كرد و به كتابخانة 

دبیران )دفتر آموزشگاه( انتقال داد.
تبصره: در كلیة حاالت ماده 5ـ5 وجود حداقل دو نســخه از 
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كتابداران بهترین 
افراد براي انجام 

دادن وجین 
باشند؛ زیرا اواًل 

بیشتر از سایرین 
با مجموعة 

خود آشنایي 
دارند و ثانیًا 

بهتر از دیگران 
از نیازهاي 

مراجعه كنندگان 
خود آگاه هستند

هر عنوان كتاب در مخزن مادر ضروري است.
5ـ6. عدم تناسب و ناهماهنگي با مجموعه )مورددار 

بودن كتاب(
مورددار بودن شامل منابعي اســت كه برحسب دیدگاه هاي 
آموزش وپرورش جهــت عرضه به عموم مراجعان، نامناســب 
تشــخیص داده شــده اند و یا با برنامه هاي آموزشي و پژوهشي 
و اهداف آموزش وپرورش، هماهنگ نیســتند. پس از تكمیل و 
تأیید فرم ارزیابي منابع دربارة نحوة محدودسازي یا وجین آن ها 

تصمیم گیري مي شود.
عدم تناسب محتواي كتاب با سن، جنس، مقطع و پایه 
)در كتابخانه هاي كالسي( دانش آموزان مالك اصلي تشخیص 
وجین این كتاب ها مي باشد. تناســب موضوع كتاب با شرایط 
فرهنگي و اجتماعي شهرستان و منطقه نیز مي تواند عاملي براي 
وجین كتاب باشد. كتاب هاي وجین شده در این بخش توسط 
معاون/ مربي پرورشي و مدیر آموزشگاه مي بایست مورد بررسي 

دقیق تر فرار گیرد.
مدیران مدارس باید توجه كنند كه این بخش دستاویزي براي 

برخورد و حذف سلیقه اي كتاب ها نشود.

 مادة 6: منابع مستثنا از وجین
6ـ١. منابــع مبنا: این نوع منابع، هســتة اصلــي و اولیة 
تشــكیل دهندة هر كتابخانه اند و شامل كتب پایه دیني، ادبي، 
تاریخي، جغرافیایي و منابع اصلي هر موضوع و رشتة تخصصي 

هستند.
6ـ٢. كتاب هاي خطي و چاپ سنگي و كتاب هاي نفیس

 مادة 7: ابزارهاي وجین
در كتابخانه هاي بزرگ و مركزي، نظرات و تجربه هاي كتابداران 
باسابقه، گروه هاي كارشناسي وجین منابع، مراجعه كنندگان و 
منابع نقد و بررســي، مهم ترین ابزار وجین منابع هستند ولي 
به نظر مي رسد كتابداران بهترین افراد براي انجام دادن وجین 
باشند؛ زیرا اواًل بیشتر از سایرین با مجموعة خود آشنایي دارند 
و ثانیــًا بهتر از دیگران از نیازهــاي مراجعه كنندگان خود آگاه 

هستند.
در كتابخانه هاي مدرســه نظرات كارگروه متشكل از 
مدیر مدرسه و معاون/ مربي پرورشي و دبیران ذكر شده 
در مادة 4 همین شیوه نامه، مالك اصلي و ابزار اصلي به 

حساب مي آید.

 مادة 8: روش كار
مجموعه به ترتیــب رده هاي موضوعي قرنطینه مي شــود و 
كتاب ها مورد بررسي و وجین قرار مي گیرند. روش اجرایي كار 

نیز به شرح زیر است:
8ـ1. انتخــاب اعضــاي كارگروه معلمــان )حداكثر 3 نفر( و 

دانش آمــوزان عالقه منــد )حداكثر 10 نفر در مــدارس داراي 
كتابخانه هاي بزرگ(.

تبصره: در گــروه كتاب خواني، زیرمجموعة انجمن فرهنگي 
هنري شــوراي دانش آموزي )تعداد اعضا متناســب و براساس 

تعداد كتاب هاي موجود در كتابخانه است(.
8ـ2. برگزاري جلســه آموزشــي و توجیهي براي مشاركت 

دانش آموزان توسط یكي از معلمان كارگروه.
8ـ3. اجــراي عملیات پاالیش و وجین قفســه هاي كتابخانه 
مدرســه اي زیــر نظر همــكار مورد اشــاره در بنــد 8ـ2. در 
كتابخانه هاي كالسي دبستان ها این اقدام زیر نظر معلم همان 

پایه انجام خواهد شد.
8ـ4. تهیة فهرست منابع و كتاب هاي پاالیش و وجین شده و 

ارجاع آن به كارگروه معلمان.
8ـ5. بررســي فهرســت كتاب ها و منابع وجیني در كارگروه 

معلمان و بررسي كتاب ها از نزدیك.
8ـ6. اعالم نظرات كارگــروه معلمان وجین 

منابع براي اتخاذ تصمیم نهایي.
8ـ7. اجــراي تصمیمــات متخذه توســط 
دانش آموزان زیر نظر مربي پرورشــي و تنظیم 

صورت جلسة تحویل منابع.
براي  یك بارمصرف  دســتكش  تهیة  تذكر: 
دانش آموزان و ماســك بــراي دانش آموزان و 
همــكاران در هنگام اجــراي عملیات وجین 

توصیه مي شود.

 مادة 9: دورة وجین
وجیــن منابع از مجموعــة كتابخانه هر دو 
سال یك بار و در شــهریور یا مهرماه انجام 

خواهد شد.

 مادة 10: پس از وجین
10ـ1. انتقال كتاب هاي وجین شده به انبار )قابل دسترسي(، 
طي جدول مشخص و نگهداري آن ها به مدت 3ـ2 سال، تا در 
صورت نیاز قابل عودت به كارشناســي فرهنگي هنري ادارات 

آموزش وپرورش باشد.
10ـ2. خارج كردن كتاب هاي وجین شــدة موجود در انبار از 

اموال مدرسه و فهرست كتابخانه.
10ـ3. فروش، اهدا و یا انتقال كتاب هاي وجین شدة نهایي به 
كتابخانه ها و یا مراكز آموزشي و پژوهشي و تهیة صورت جلسة 
تحویل منابع توســط مدیر مدرسه با هماهنگي و برابر مقررات 

آموزش وپرورش.

  منبع
Art.fh.medu.ir

37  رشد مدرسة زندگی | دورة شانزدهم |  شمارة 5 |  بهمن 1398 |



پیوست 1

به نام خدا

نمون برگ فرم وجین كتابخانه هاي مدارس

آموزش وپرورش استان: ...................................................... شهرستان/ منطقه/ ناحیه: .................................................................................

نام مدرسه: .................................................... مقطع: ........................................................ دوره: .......................................................................

با عنایت به شــیوه نامة وجیــن كتابخانه هاي مدارس، ارســالي از وزارت آموزش وپرورش كتاب هاي كتابخانة مدرســه اي/ 

كتابخانه هاي كالسي آموزشگاه: ....................................... در تاریخ: ....../ ......./....... وجین و پاالیش شد. جدول كتاب هاي وجین شده 

به شرح زیر است.

ف
شمارة ردیف كتابخانهسال نشرنویسنده/ مترجمنام كتابردی

علت وجین ٭

بند 6بند 5بند 4بند 3بند 2بند 1

امضاي نمایندة كارگروه معلمان: امضاي معاون پرورشي:    امضاي مدیر آموزشگاه:   

٭ علت وجین:

1. فرسودگي و نقصان

2. نسخه هاي مكرر

3. كهنگي و منسوخ بودن محتوا

4. محتواي كم ارزش

5. عدم استفاده دانش آموزان

6. عدم تناسب و ناهماهنگي محتوا با اقتضائات آموزش وپرورش
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محمد قربانی
 معلم کتابخوانی و نویسندگی دبیرستان فرهنگ

دل مشغولى هاى 
يك معلـم كتاب خـوانى

از سال پیش که به عنوان معلم کالس کتاب خوانی در مدرسه ای 
مشــغول به کار شــدم، می دانســتم که پا به یک میدان جنگ 
می گــذارم؛ آن هم جنگی تمام عیار در چند جبهه! از یک طرف، 
جنگ با بازی های کامپیوتری و وقت تلف کردن در فضای مجازی 
و فیلم و ســریال دیدن بچه ها، و از طرف دیگر برنامه های درسی 
مختلف مدرســه و همچنین عادت داشــتن بچه ها به ارزشیابی 
نمره محور؛ جنگی با هدف بزرگ کتاب خوان شدن دانش آموزان 
مدرســة فرهنگ. البته در این میــدان، دغدغه مندی مربیان و 
مدیریت مدرســه برای افزایش ساعت مطالعة بچه ها دلگرمی و 
پشــتوانة بزرگی بود. سال اول مجبور بودیم دربارة بعضی چیزها 
کوتاه بیاییم؛ مثالً  دربارة ارزشیابی امتحان محور. رویه این بود که هر 
هفته یک کتاب )با موضوعات مختلف داستانی، اعتقادی، انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس، شعر و ...( به بچه ها معرفی می کردیم؛ از آن 
کتاب آزمون می گرفتیم و به بچه ها نمره می دادیم . کالسمان هم 
بخش های مختلفی داشت؛ بخشی از کالس به بحث دربارة کتاب 
هفته و بخشی به معرفی نویسندگان و سبک ها و دوره های مختلف 
ادبیات داستانی اختصاص داشت. بعضی اوقات هم وقت کالس به 
بحث دربارة مسائل فرهنگی روز و مورد توجه بچه ها می گذشت. 
از دیگــر فعالیت های دانش آموزان در کالس کتاب خوانی این بود 
که هر هفته یکــی از آنان موظف بود دربارة یک موضوع دلخواه، 
در کالس کنفرانس ارائه کند. کالس کتاب خوانی عالوه بر این ها 
برنامه های مناســبتی هم داشت؛ مثاًل در ایام برگزاری نمایشگاه 
کتاب، جلسة کتاب خوانی مان را در نمایشگاه برگزار کردیم و دربارة 

کتاب های ناشران مختلف با بچه ها گپ زدیم.
ســال اول کالس کتاب خوانــی با همة فراز و نشــیب هایش، 
دستاوردهای زیادی داشــت؛ تعداد زیادی از بچه ها کتاب خوان 
شــدند و بعضــی از کتاب خوان ها کتاب خوان تــر. در این میان، 
بعضی از اتفاقات کالس کتاب خوانی واقعًا شگفت زده ام می کرد؛ 
مثالً  بچه ها به آثار فاخر عکس العمل های خیلی مثبتی نشــان 
می دادند. یادم می آید وقتی دربارة جایگاه شکسپیر برایشان گفتم، 
ظرف یک ماه، ســه چهارم کالس حداقل یکی از نمایشنامه های 
شکسپیر را خوانده بودند؛ اتفاقی که دربارة بچه های کالس نهم 

پیش بینی اش را نمی کردم. 

بــا همة این ها هنوز بچه ها در ارتباط گرفتن با کتاب مشــکل 
داشتند. بعضی از آن ها هم کتاب ها را می خواندند اما نمی توانستند 
در آزمون نمرة خوبی بگیرند یا در بحث های کالسی حول کتاب 
شــرکت کنند و ممکن بود از خواندن کتاب مأیوس شوند. سال 
دوم سعی کردیم این مشکل را برطرف کنیم و ترتیبی بدهیم که 
تعداد بیشتری از دانش آموزان با کتاب ارتباط برقرار کنند؛ با این 
هدف و با مشورت تصمیم گرفتیم که آزمون را کم رنگ کنیم و به 
جای آن،  بخش های ذوقی تری را به کالس کتاب خوانی بیفزاییم. 
امســال هم مثل ســال قبل کتاب هفته داریم اما این بار آخرین 
روش سنجش، آزمون است. بچه ها کتاب را می خوانند و به جای 
آزمون، به انتخاب خود در یکی از بخش های تعیین شده فعالیت 
می کنند؛ بعضی از بچه ها »نقد« کتاب می نویســند، تعدادی از 
آن ها از بخش مورد عالقه شــان »پادکست« درست می کنند و 
بعضی با طراحی »طرح جلد«، برداشتشــان از کتاب را به صورت 
تصویری بیان می کنند. اگر کتاب هفته داستانی باشد، بچه هایی 
که می خواهند نویسندگی را تجربه کنند. »پایان بندی« کتاب را 
تغییر می دهند یا براساس کتاب، »داستان کوتاه« می نویسند. در 
آخر، اگر کســی هیچ کدام از فعالیت های نام برده را انجام ندهد، 
باید آزمون بدهد؛ در واقع بچه ها هستند که ما را مجبور می کنند 
از آن ها آزمون بگیریم؛ نه برعکس. جالب است بدانید که تا امروز 
که ترم اول ســال تحصیلی به پایان رسیده و چندین کتاب در 
کالس کتاب خوانی خوانده شده است. فقط سه نفر از بچه ها و آن 

هم از کتاب  اول، آزمون دادن را انتخاب کرده اند. 
اما این پایان کار نیست، کالس کتاب خوانی ما هنوز خیلی جای 
کار دارد. امــروز کار کردن در زمینة کتاب و کتاب خوانی، یکی از 
مهم ترین و ضروری ترین فعالیت هایی اســت که باید در مدارس 
انجام شــود. امام صــادق )ع( روزگاری را پیش بینی کرده اند که 
انســان ها جز با کتاب هایشان به آرامش نمی رسند1. دورة معاصر 
مــا بیش از هر زمان دیگری به آن روزگار شــباهت دارد و کتاب 
می تواند بهترین منبع برای آرامش، رشد و تربیت فرزندانمان باشد.

 پی نوشت
1. روزگار پر از فتنه ای خواهد آمد که مردم جز با کتاب هایشان انس و آرامش 

نمی یابند. کافی، جلد1. صفحه 152
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سیدعلي صدرایي

والدين و بهانه هاي كتاب

 نخواندن
امروزه وضعیت ســرانة استفاده از رسانه هاي تصویري، پایین  
آمدن سن استفاده از گوشي هاي هوشمند و سهولت دسترسي 
به برنامه هاي گوناگون آنچنان است كه دیگر نباید رفتار نوجوان 
كتاب  نخوان را ریشــه یابي كرد بلكه باید ســراغ آن دســته از 
نوادري رفت كه كتاب به دســت مي گیرند و در این وانفســاي 
كاغــذ و قیمت هاي عجیب، مطالعه مي كننــد. چه انتظاري از 
فرزنــدان و دانش آموزانمان داریم، وقتي آن ها ما را ســاعت ها 
مشغول شــبكه هاي اجتماعي مي بینند و محدودیت هاي كمي 
براي اســتفاده از گوشــي هاي هوشــمند و بازي هاي رایانه اي 
دارند. پژوهش ها نشان مي دهد كه بچه  ها آمادة خواندن اند؛ در 
صورتي كه شــرایط برایشان فراهم شود، با میل و رغبت سراغ 
كتاب مي روند و دوســت دارند لحظاتشــان را با داســتان ها و 
شخصیت هاي كتاب ها پر كنند. به نظر مي رسد همة والدین و 
مربیان باید لحظه اي به خود بنگرند. بچه ها آماده اند؛ انگار كسي 

كه آماده نیست ما هستیم. پس، سؤال درست این است: 

 چرا والدین كتاب نمي خوانند؟ 
1( وقت نداریم... 

تــا چند ســال پیش گروه هایــي از مردم دربــارة مراجعه به 
روان شــناس تصور خاصي داشــتند و وقتي به كسي پیشنهاد 
مي شد كه به روان شــناس مراجعه كند، این سؤال در ذهنش 
نقش مي بست: »مگر من مشكلي )اختاللي یا جنوني( دارم؟« 

روان شناســان با آموزش و گفتمان سازي كم كم پایه هاي این 
تصور را سست كردند و این مسئله را تبیین نمودند كه مراجعه 
به روان شناس یا مشاور مي تواند موجب بهبود عملكرد یك فرد 
سالم شــود. بر این اساس، این روزها مقاومت كمتري در مورد 

مراجعه به روان شناس وجود دارد.
در این ســال ها وقتــي در مواجهه با والدیــن دانش آموزان، 
مي پرســیدیم چرا كتاب نمي خوانیــد، پرتكرار ترین بهانه براي 

كتاب نخواندن كمبود وقت بود. افــراد مي گویند وقت ندارند، 
سرشــان شلوغ اســت و نمي توانند در روزمرگي هایشان زماني 
را به مطالعة كتاب اختصاص دهند. اگر بخواهیم این پاســخ ها 
را در یــك قالب ســاده صورت بندي كنیم، انگار بیشــتر افراد 
مي گویند مگر بیكارم كه كتاب بخوانم. مثل همان تعبیري كه 
در برابر پیشنهاد مراجعه به مشاوره بیان مي شود: مگر دیوانه ام 
كه به روان شــناس مراجعه كنم. جالب اینجاســت كه وقتي از 
والدین خواســته مي شــود علت كتاب نخواندن فرزندانشان را 
تحلیل كنند، باز هم به عنصر كمبود وقت و تكالیف زیاد اشاره 
مي كنند. همة این ها نشان مي دهد كه ما نگرش غلطي نسبت 
به مطالعة كتاب داریم. مطالعة كتاب در هر ســن و سالي صرفًا 
یك ورزش ذهنــي یا تمرین غوطه وري در یــك متن ادبي و 
داستاني نیست. خواندن، یكي از مهم ترین و از قضا ارزان ترین 
روش هاي تقویت مهارت هاي زندگي و بهبود عملكرد شــغلي، 
اجتماعي و تحصیلي است. اگر ما به خواندن این طور نگاه كنیم، 
در هر شغل و جایگاهي كه باشــیم براي داشتن زندگي بهتر، 

خود را نیازمند به كتاب مي بینیم. 
بنابرایــن، اگر پدر و مادري بخواهد فرزندش روخواني بهتري 
داشته باشــد، در دوران نوجواني هویت خود را بهتر و عمیق تر 
بشناسد و دریابد، و در آیندة شغلي عملكرد بهتري داشته باشد، 
باید او را تشویق به مطالعه كند. به زبان ساده تر، اگر مي خواهیم 
فرزندمــان در آینده موفق باشــد، باید او را بــه مطالعة كتب 
غیردرسي تشــویق كنیم. این باوري است كه هر پدر و مادري 
در درجة اول باید در خود ایجاد كند. اگر چنین شــود، دروني 
و نهادینه كردن عادت به مطالعه در فرزندان تسهیل مي گردد. 

پس، گام اول اصالح نگرش ها دربارة مطالعة كتاب است. 
2( اگر فضاي مجازي اجازه بده.... 

دومیــن بهانة پرتكرار براي گریز از مطالعة كتاب، 
این بود كه »با توجه به محتواي موجود در فضاي 

سیدعلي صدرایي

والدين و بهانه هاي كتاب

نخواندنخواندنن
امروزه وضعیت ســرانة استفاده از رسانه هاي تصویري، پایین  امروزه وضعیت ســرانة استفاده از رسانه هاي تصویري، پایین  
آمدن سن استفاده از گوشي هاي هوشمند و سهولت دسترسي آمدن سن استفاده از گوشي هاي هوشمند و سهولت دسترسي 
به برنامه هاي گوناگون آنچنان است كه دیگر نباید رفتار نوجوان به برنامه هاي گوناگون آنچنان است كه دیگر نباید رفتار نوجوان 
كتاب  نخوان را ریشــه یابي كرد بلكه باید ســراغ آن دســته از كتاب  نخوان را ریشــه یابي كرد بلكه باید ســراغ آن دســته از 
نوادري رفت كه كتاب به دســت مي گیرند و در این وانفســاي نوادري رفت كه كتاب به دســت مي گیرند و در این وانفســاي 
كاغــذ و قیمت هاي عجیب، مطالعه مي كننــد. چه انتظاري از كاغــذ و قیمت هاي عجیب، مطالعه مي كننــد. چه انتظاري از 
فرزنــدان و دانش آموزانمان داریم، وقتي آن ها ما را ســاعت ها فرزنــدان و دانش آموزانمان داریم، وقتي آن ها ما را ســاعت ها 
مشغول شــبكه هاي اجتماعي مي بینند و محدودیت هاي كمي مشغول شــبكه هاي اجتماعي مي بینند و محدودیت هاي كمي 
براي اســتفاده از گوشــي هاي هوشــمند و بازي هاي رایانه اي براي اســتفاده از گوشــي هاي هوشــمند و بازي هاي رایانه اي 
دارند. پژوهش ها نشان مي دهد كه بچه  ها آمادة خواندن اند؛ در دارند. پژوهش ها نشان مي دهد كه بچه  ها آمادة خواندن اند؛ در 
صورتي كه شــرایط برایشان فراهم شود، با میل و رغبت سراغ صورتي كه شــرایط برایشان فراهم شود، با میل و رغبت سراغ 
كتاب مي روند و دوســت دارند لحظاتشــان را با داســتان ها و كتاب مي روند و دوســت دارند لحظاتشــان را با داســتان ها و 
شخصیت هاي كتاب ها پر كنند. به نظر مي رسد همة والدین و شخصیت هاي كتاب ها پر كنند. به نظر مي رسد همة والدین و 
مربیان باید لحظه اي به خود بنگرند. بچه ها آماده اند؛ انگار كسي مربیان باید لحظه اي به خود بنگرند. بچه ها آماده اند؛ انگار كسي 

كه آماده نیست ما هستیم. پس، سؤال درست این است: 

چرا والدین كتاب نمي خوانند؟ 
1( وقت نداریم... 

تــا چند ســال پیش گروه هایــي از مردم دربــارة مراجعه به تــا چند ســال پیش گروه هایــي از مردم دربــارة مراجعه به 
روان شــناس تصور خاصي داشــتند و وقتي به كسي پیشنهاد روان شــناس تصور خاصي داشــتند و وقتي به كسي پیشنهاد 
مي شد كه به روان شــناس مراجعه كند، این سؤال در ذهنش مي شد كه به روان شــناس مراجعه كند، این سؤال در ذهنش 
نقش مي بست: »مگر من مشكلي )اختاللي یا جنوني( دارم؟« 

روان شناســان با آموزش و گفتمان سازي كم كم پایه هاي این روان شناســان با آموزش و گفتمان سازي كم كم پایه هاي این 
تصور را سست كردند و این مسئله را تبیین نمودند كه مراجعه تصور را سست كردند و این مسئله را تبیین نمودند كه مراجعه 
به روان شناس یا مشاور مي تواند موجب بهبود عملكرد یك فرد به روان شناس یا مشاور مي تواند موجب بهبود عملكرد یك فرد 
سالم شــود. بر این اساس، این روزها مقاومت كمتري در مورد سالم شــود. بر این اساس، این روزها مقاومت كمتري در مورد 

مراجعه به روان شناس وجود دارد.
در این ســال ها وقتــي در مواجهه با والدیــن دانش آموزان، در این ســال ها وقتــي در مواجهه با والدیــن دانش آموزان، 
مي پرســیدیم چرا كتاب نمي خوانیــد، پرتكرار ترین بهانه براي مي پرســیدیم چرا كتاب نمي خوانیــد، پرتكرار ترین بهانه براي 

كتاب نخواندن كمبود وقت بود. افــراد مي گویند وقت ندارند، كتاب نخواندن كمبود وقت بود. افــراد مي گویند وقت ندارند، 
سرشــان شلوغ اســت و نمي توانند در روزمرگي هایشان زماني سرشــان شلوغ اســت و نمي توانند در روزمرگي هایشان زماني 
را به مطالعة كتاب اختصاص دهند. اگر بخواهیم این پاســخ ها را به مطالعة كتاب اختصاص دهند. اگر بخواهیم این پاســخ ها 
را در یــك قالب ســاده صورت بندي كنیم، انگار بیشــتر افراد را در یــك قالب ســاده صورت بندي كنیم، انگار بیشــتر افراد 
مي گویند مگر بیكارم كه كتاب بخوانم. مثل همان تعبیري كه مي گویند مگر بیكارم كه كتاب بخوانم. مثل همان تعبیري كه 
در برابر پیشنهاد مراجعه به مشاوره بیان مي شود: مگر دیوانه ام در برابر پیشنهاد مراجعه به مشاوره بیان مي شود: مگر دیوانه ام 
كه به روان شــناس مراجعه كنم. جالب اینجاســت كه وقتي از كه به روان شــناس مراجعه كنم. جالب اینجاســت كه وقتي از 
والدین خواســته مي شــود علت كتاب نخواندن فرزندانشان را والدین خواســته مي شــود علت كتاب نخواندن فرزندانشان را 
تحلیل كنند، باز هم به عنصر كمبود وقت و تكالیف زیاد اشاره تحلیل كنند، باز هم به عنصر كمبود وقت و تكالیف زیاد اشاره 
مي كنند. همة این ها نشان مي دهد كه ما نگرش غلطي نسبت مي كنند. همة این ها نشان مي دهد كه ما نگرش غلطي نسبت 
به مطالعة كتاب داریم. مطالعة كتاب در هر ســن و سالي صرفًا به مطالعة كتاب داریم. مطالعة كتاب در هر ســن و سالي صرفًا 
یك ورزش ذهنــي یا تمرین غوطه وري در یــك متن ادبي و یك ورزش ذهنــي یا تمرین غوطه وري در یــك متن ادبي و 
داستاني نیست. خواندن، یكي از مهم ترین و از قضا ارزان ترین داستاني نیست. خواندن، یكي از مهم ترین و از قضا ارزان ترین 
روش هاي تقویت مهارت هاي زندگي و بهبود عملكرد شــغلي، روش هاي تقویت مهارت هاي زندگي و بهبود عملكرد شــغلي، 
اجتماعي و تحصیلي است. اگر ما به خواندن این طور نگاه كنیم، اجتماعي و تحصیلي است. اگر ما به خواندن این طور نگاه كنیم، 
در هر شغل و جایگاهي كه باشــیم براي داشتن زندگي بهتر، در هر شغل و جایگاهي كه باشــیم براي داشتن زندگي بهتر، 

خود را نیازمند به كتاب مي بینیم. 
بنابرایــن، اگر پدر و مادري بخواهد فرزندش روخواني بهتري بنابرایــن، اگر پدر و مادري بخواهد فرزندش روخواني بهتري 
داشته باشــد، در دوران نوجواني هویت خود را بهتر و عمیق تر داشته باشــد، در دوران نوجواني هویت خود را بهتر و عمیق تر 
بشناسد و دریابد، و در آیندة شغلي عملكرد بهتري داشته باشد، بشناسد و دریابد، و در آیندة شغلي عملكرد بهتري داشته باشد، 
باید او را تشویق به مطالعه كند. به زبان ساده تر، اگر مي خواهیم باید او را تشویق به مطالعه كند. به زبان ساده تر، اگر مي خواهیم 
فرزندمــان در آینده موفق باشــد، باید او را بــه مطالعة كتب فرزندمــان در آینده موفق باشــد، باید او را بــه مطالعة كتب 
غیردرسي تشــویق كنیم. این باوري است كه هر پدر و مادري غیردرسي تشــویق كنیم. این باوري است كه هر پدر و مادري 
در درجة اول باید در خود ایجاد كند. اگر چنین شــود، دروني در درجة اول باید در خود ایجاد كند. اگر چنین شــود، دروني 
و نهادینه كردن عادت به مطالعه در فرزندان تسهیل مي گردد. و نهادینه كردن عادت به مطالعه در فرزندان تسهیل مي گردد. 

پس، گام اول اصالح نگرش ها دربارة مطالعة كتاب است. 
2( اگر فضاي مجازي اجازه بده.... 

دومیــن بهانة پرتكرار براي گریز از مطالعة كتاب، 
این بود كه »با توجه به محتواي موجود در فضاي 
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مجازي و شبكه هاي اجتماعي، چه نیازي به مطالعة كتب مفصل 
است.« والدین اعالم مي كردند كه نیازهاي مطالعاتي خود را با 
عضویت در مجموعه اي از كانال ها و گروه هاي موجود در فضاي 
مجازي برطرف مي ســازند؛ در صورتي كه بین محتواي موجود 
در كتــاب و فضاي مجازي تفاوت جــدي وجود دارد. محتواي 
فضاي مجازي به دلیل ویژگي هاي ذاتي شــبكه هاي اجتماعي، 
منقطع، ناپیوســته، متكثر و ملون است؛ در حالي كه محتواي 
ارائه شده در كتاب خصوصیاتي متضاد دارد. تمامي بررسي هاي 
صورت گرفته در زمینة مقایسة مطالعة كتاب و مطالعه در فضاي 
مجازي نشــان مي دهد كه مطالعة كتاب تأثیر چشــمگیري بر 
كاهش اضطراب، افزایش تمركز و توجه و ارتقاي كیفیت خواب 
دارد؛ در صورتي كه مطالعه در بستر فضاي مجازي نه تنها فاقد 

چنین خصوصیاتي اســت بلكه میزان بیــش از حد آن رابطة 
معناداري با برخي نوسانات خلقي و افسردگي دارد. ضمن اینكه 
گذران وقت در شبكه  هاي اجتماعي یكي از دالیل اصلي كمبود 
وقتي است كه به عنوان دلیل اول ذكر شد. بر این اساس، در گام 
دوم، والدین براي نهادینه كردن رفتار مطالعه در فرزندانشــان، 
باید كمیت و كیفیت استفاده از گوشي هاي تلفن همراه خود را 

مدیریت كنند. 
اگر این ذهنیت هاي غلط كنار گذاشــته شــوند، الزم است 

بپرسیم كه والدین چه باید كنند. 
 هر والدي باید نقش یك مروج كتاب خواني را براي فرزندش 
بازي كند و متناســب با ســن او از روش هــاي خالق ترویج 

كتاب خواني بهره بگیــرد. نكتة حائز  اهمیت 
این  اســت كه  روش هاي ترویج مطالعه مثل 
بلند خواني، قصه گویي، كاردســتي با كتاب و 
نمایش خالق جذابیت بســیاري براي بچه ها 
دارند. وقتي بچه ها همــراه با یكي از والدین 
فرصت  فعالیت هــا مي شــوند،  ایــن  درگیر 
ارزشــمندي براي تعامــل و گفت وگوي 
ثمر بخــش بین والد و كودك به وجود 
مي آید. بچه ها دوست دارند در كنار 
والدینشــان چنین لحظات شاد و 
مفرحــي را تجربه كنند و هر آن 
چیــزي كه هم نشینشــان در 
این لحظات باشــد، در یاد و 
بدان  و  مي ماند  خاطره شــان 
پیــدا مي كنند.  و عالقه  انس 
والدین توجه داشته باشند كه 
باید با صبر و حوصله، لحظاتي 

را در خانــه فراهم كنند كه فــارغ از هر گونه 
فعالیت جانبي و دغدغه هــاي روزمره همراه با 
فرزندشان كتاب مطالعه كنند و مطابق با یكي از 
روش هاي خالق ترویج كتاب خواني فعالیت هایي 
انجام دهند. آن ها مي توانند با مراجعه به برخي 
از مجموعه هاي مروج كتاب خواني، این روش ها 
را بیاموزنــد و با كمتریــن هزینه  در منزل اجرا 

كنند. 
اگر والدین نگرششان را نسبت به كتاب و مطالعه 
تغییر دهند و با صبر و حوصله روش هاي ترویج را 
بیاموزند، مي توانند با بهره گیري از آنچه مي خوانند، 
بسیاري از مسائل تربیتي خود را حل و فصل كنند 
و از برخي پیشــامد هاي ناگوار ســنین 

بعدي پیشگیري نمایند.

تمامي بررسي هاي 
صورت گرفته در 

زمینة مقایسة 
مطالعة كتاب و 

مطالعه در فضاي 
مجازي نشان 

مي دهد كه مطالعة 
كتاب تأثیر 

چشمگیري بر 
كاهش اضطراب، 
افزایش تمركز و 

توجه و ارتقاي 
كیفیت خواب 

دارد

مجازي و شبكه هاي اجتماعي، چه نیازي به مطالعة كتب مفصل مجازي و شبكه هاي اجتماعي، چه نیازي به مطالعة كتب مفصل 
است.« والدین اعالم مي كردند كه نیازهاي مطالعاتي خود را با است.« والدین اعالم مي كردند كه نیازهاي مطالعاتي خود را با 
عضویت در مجموعه اي از كانال ها و گروه هاي موجود در فضاي عضویت در مجموعه اي از كانال ها و گروه هاي موجود در فضاي 
مجازي برطرف مي ســازند؛ در صورتي كه بین محتواي موجود مجازي برطرف مي ســازند؛ در صورتي كه بین محتواي موجود 
در كتــاب و فضاي مجازي تفاوت جــدي وجود دارد. محتواي در كتــاب و فضاي مجازي تفاوت جــدي وجود دارد. محتواي 
فضاي مجازي به دلیل ویژگي هاي ذاتي شــبكه هاي اجتماعي، فضاي مجازي به دلیل ویژگي هاي ذاتي شــبكه هاي اجتماعي، 
منقطع، ناپیوســته، متكثر و ملون است؛ در حالي كه محتواي منقطع، ناپیوســته، متكثر و ملون است؛ در حالي كه محتواي 
ارائه شده در كتاب خصوصیاتي متضاد دارد. تمامي بررسي هاي ارائه شده در كتاب خصوصیاتي متضاد دارد. تمامي بررسي هاي 
صورت گرفته در زمینة مقایسة مطالعة كتاب و مطالعه در فضاي صورت گرفته در زمینة مقایسة مطالعة كتاب و مطالعه در فضاي 
مجازي نشــان مي دهد كه مطالعة كتاب تأثیر چشــمگیري بر مجازي نشــان مي دهد كه مطالعة كتاب تأثیر چشــمگیري بر 
كاهش اضطراب، افزایش تمركز و توجه و ارتقاي كیفیت خواب كاهش اضطراب، افزایش تمركز و توجه و ارتقاي كیفیت خواب 
دارد؛ در صورتي كه مطالعه در بستر فضاي مجازي نه تنها فاقد دارد؛ در صورتي كه مطالعه در بستر فضاي مجازي نه تنها فاقد 

چنین خصوصیاتي اســت بلكه میزان بیــش از حد آن رابطة 
معناداري با برخي نوسانات خلقي و افسردگي دارد. ضمن اینكه 
گذران وقت در شبكه  هاي اجتماعي یكي از دالیل اصلي كمبود 
وقتي است كه به عنوان دلیل اول ذكر شد. بر این اساس، در گام 
دوم، والدین براي نهادینه كردن رفتار مطالعه در فرزندانشــان، 
باید كمیت و كیفیت استفاده از گوشي هاي تلفن همراه خود را 

مدیریت كنند. 
اگر این ذهنیت هاي غلط كنار گذاشــته شــوند، الزم است 

بپرسیم كه والدین چه باید كنند. 
 هر والدي باید نقش یك مروج كتاب خواني را براي فرزندش 
بازي كند و متناســب با ســن او از روش هــاي خالق ترویج 

كتاب خواني بهره بگیــرد. نكتة حائز  اهمیت 
این  اســت كه  روش هاي ترویج مطالعه مثل 
بلند خواني، قصه گویي، كاردســتي با كتاب و 
نمایش خالق جذابیت بســیاري براي بچه ها 
دارند. وقتي بچه ها همــراه با یكي از والدین 
فرصت  فعالیت هــا مي شــوند،  ایــن  درگیر 
ارزشــمندي براي تعامــل و گفت وگوي 
ثمر بخــش بین والد و كودك به وجود 
مي آید. بچه ها دوست دارند در كنار 
والدینشــان چنین لحظات شاد و 
مفرحــي را تجربه كنند و هر آن 
چیــزي كه هم نشینشــان در 
این لحظات باشــد، در یاد و 
بدان  و  مي ماند  خاطره شــان 
پیــدا مي كنند.  و عالقه  انس 
والدین توجه داشته باشند كه 
باید با صبر و حوصله، لحظاتي 

را در خانــه فراهم كنند كه فــارغ از هر گونه 
فعالیت جانبي و دغدغه هــاي روزمره همراه با 
فرزندشان كتاب مطالعه كنند و مطابق با یكي از 
روش هاي خالق ترویج كتاب خواني فعالیت هایي 
انجام دهند. آن ها مي توانند با مراجعه به برخي 
از مجموعه هاي مروج كتاب خواني، این روش ها 
را بیاموزنــد و با كمتریــن هزینه  در منزل اجرا 

كنند. 
اگر والدین نگرششان را نسبت به كتاب و مطالعه 
تغییر دهند و با صبر و حوصله روش هاي ترویج را 
بیاموزند، مي توانند با بهره گیري از آنچه مي خوانند، 
بسیاري از مسائل تربیتي خود را حل و فصل كنند 
و از برخي پیشــامد هاي ناگوار ســنین 

بعدي پیشگیري نمایند.

تمامي بررسي هاي تمامي بررسي هاي 
صورت گرفته در 

زمینة مقایسة 
مطالعة كتاب و 

مطالعه در فضاي 
مجازي نشان 

مي دهد كه مطالعة مي دهد كه مطالعة 
كتاب تأثیر 

چشمگیري بر 
كاهش اضطراب، 
افزایش تمركز و 

توجه و ارتقاي 
كیفیت خواب 

دارد
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روح ا... مالمیر

عنوان فیلم: قارتال )عقاب( 
كارگردان: رویا حسني 

قالب: پویانمایي )بخش فرهنگیان( 
مدت زمان: 54 ثانیه

مخاطب: این فیلــم براي پخش در 
كالس هاي چهارم تا ششــم دبســتان 

پیشنهاد مي شود. 
علم بهتر است یا ثروت؟ ممكن است 

شما هم این سؤال را از دوران مدرسة خود به یاد آورید؛ سؤالي 
كه از دیرباز در بین دانش آموزان، آن هم در كالس انشا مطرح 
بوده است. احتمااًل عده اي در همان روز اول به این سؤال چنین 
پاسخي مي دهند: »خب معلوم است؛ ثروت بهتر است. این هم 
شد ســؤال؟« و سپس در مورد آن انشــا مي نویسند اما بدون 
شــك هســتند افرادي كه خیلي صریح و قاطع، گزینة علم را 
براي پاسخ گویي به این سؤال انتخاب مي كنند و در اثبات نظر 
خویش، صفحات زیادي مي نویسند. شاید كساني هم باشند كه 
براي این سؤال پاسخ روشني نمي یابند؛ پاسخي كه از عمق قلب 

و جانشان برآید نه اینكه   زباني باشد. 
در كتاب »كشــكول بحرانــي« )ج1، ص 27( به نقل از امام 
علي بن ابي طالب- علیه السالم- پاسخ هاي متعددي به این سؤال 
داده شــده است كه در همة آن ها حضرت، علم را بهتر از ثروت 

معرفي مي كند؛ زیرا: 
1. »علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون 

و هامان و شداد.« 
2. »علم تــو را حفظ مي كند ولي مال و ثروت را تو مجبوري 

حفظ كني.« 
3. »ممكن است مال را دزد ببرد اما ترس و وحشتي از دستبرد 

به علم وجود ندارد.« 
4. »بــراي شــخص عالم، دوســتان 
بســیاري اســت ولي بــراي ثروتمند 

دشمنان بسیار.« 
5. »اگر از مال انفاق كني، كم مي شود 
ولــي اگر از علم انفاق كنــي و آن را به 
دیگران بیاموزي، بر آن افزوده مي شود.«
6. »مردم شخص پولدار و ثروتمند را 
بخیل مي دانند ولي از عالم و دانشــمند به بزرگي و عظمت یاد 

مي كنند.« 
7. »مال به مرور زمان كهنه مي شــود اما علم هر چه زمان بر 

آن بگذرد، پوسیده نخواهد شد.« 
8. »مال و ثروت فقط تا هنگام مرگ با صاحبش مي ماند ولي 

علم، هم در این دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان است.« 
9. »مال و ثروت انســان را ســنگدل مي كند اما علم موجب 

نوراني شدن قلب انسان مي شود.« 
10. »ثروتمنــدان تكبر دارند؛ تا آنجــا كه گاه ادعاي خدایي 

مي كنند، اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضع اند.« 
در این كتاب آمده اســت: هنگامي كه ســؤال كنندگان، آرام 
و بي صدا مســجد را تــرك مي كردند. صداي امام را شــنیدند 
كــه مي گفت: »اگر تمام مردم دنیا همین یك ســؤال را از من 

مي پرسیدند، به هر كدام پاسخ متفاوتي مي دادم.« 
اگر قرار اســت شما هم به عنوان یك معلم این عنوان را براي 
موضوع انشــاي دانش آموزان انتخاب كنید، خوب است بعد از 
اینكه دانش آموزان، انشاها یشان را خواندند، فیلم كوتاه »قارتال« 
را نیــز براي آن ها پخش كنید و با آن ها در تأیید یا رد محتواي 

فیلم و موضوع انشا به بحث و گفت وگو بپردازید. 

كتاب، دوربين، 

حركت!

 این فیلــم براي پخش در 
كالس هاي چهارم تا ششــم دبســتان 

علم بهتر است یا ثروت؟ ممكن است 

یكي از راه هاي عالقه مند كردن كودكان و نوجوانان به 
كتاب و كتاب خواني در خانواده و مدرســه، پخش نمونه 
فیلم هایي است كه با موضوع كتاب و كتاب خواني تولید 
شــده اند. همة ما به خوبي مي دانیم كه آموزش از راه 
تصویر و صدا بســیار تأثیر گذارتر از  سخن گفتن براي 
بچه هاست. از این رو، در این شــماره از مجلة مدرسة 
زندگي چند نمونه از فیلم هاي كوتاه جشنوارة بین المللي 
فیلم رشد را به شما خوانندگان محترم معرفي مي كنیم تا 
در صورت تمایل از آن ها در كالس درس خود بهره ببرید. 
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عنوان فیلم: یار مهربان 
كارگردان: ثریا رستمي 

قالب: پویانمایي )بخش فرهنگیان( 
مدت زمان: 30 ثانیه 

در  بــراي پخش  فیلم  این  مخاطب: 
كالس هاي پیش دبستاني و پایه هاي اول 

تا سوم دبستان پیشنهاد مي شود. 
یكي از روش هاي ایجاد عالقه در بچه ها 

به كتاب و كتاب خواني، تأكید بزرگ ترها بر احترام گذاشــتن به 
كتاب است. اولیا و معلمان گرامي باید احترام گذاشتن به كتاب ها 
و اســناد مكتوب را از كودكي به فرزنــدان و دانش آموزان خود 
بیاموزند. متأسفانه در بعضي جاها از جمله منازل و ادارات با كتاب 
برخوردي نامهربانانه و غیرمحترمانه مي شود. مثاًل گاه در ادارات 
مي بینیم كه براي باال بردن ســطح صفحة نمایشگر كامپیوتر از 
چند جلد كتاب قطور یا كم حجم استفاده مي شود. غافل از اینكه 

از چنیــن صحنه هایي ممكن  كودكان 
است الگوبرداري كنند و به خالقیت هایي 

ناخوشایند از این قبیل دست بزنند. 
به بچه ها بیاموزیم كه: 

با دســت هاي تمیز به كتاب دســت 
بزنند؛ 

كتاب ها را پاره نكنند و صفحات آن ها 
را تا نزنند؛ 

در كتاب  به خصوص كتاب هاي كتابخانه چیزي نكشند و ننویسند. 
فیلم خیلي كوتاه »یار مهربان« كه در آن به نحوة برخورد افراد 
با كتاب اشاره شده است، برخوردي غافلگیرانه را براي همیشه 
در ذهــن كودكان و دانش آموزان ثبت خواهد كرد. در این فیلم 
زیبا یك نكتة مثبت و دو نكتة منفي براي تماشاچیان به تصویر 
كشیده شده است. آموزگاران محترم مي توانند با جلب مشاركت 

دانش آموزان، بر نكات مثبت و منفي آن تأكید كنند. 

عنوان فیلم: اهل مطالعه را حصاري نیست! 
كارگردان: رویا حسني 

قالب: پویانمایي )بخش فرهنگیان(
مدت زمان: 40 ثانیه

مخاطب: این فیلم براي پخش در كالس هاي 
چهارم تا ششم دبستان پیشنهاد مي شود. 

مطالعه، غــذاي روح و درمــان بیماري هاي 
فكري انسان هاســت. بي گمان، هیچ ذخیره و 

میراثي سودمند تر و باارزش تر از كتاب نیست؛ چرا كه كتاب، مایة 
آرامش روحي انسان است. حضرت علي- علیه السالم- در این باره 
فرموده اند: »كسي كه با كتاب تسلي و آرامش بیابد، هرگز آرامش 

خود را از دست نخواهد داد.« 
براي شــكل گیري عادت به مطالعه، نهادهاي مختلفي مانند 
خانواده، مدرسه، كتابخانه هاي عمومي و سایر رسانه هاي جمعي 
باید همسو و هم هدف حركت كنند. تنها در این صورت است كه 

افرادي پویا و جامعه اي زنده و بالنده خواهیم داشت. 
جدا از خانه و مدرسه و سایر رسانه هاي شنیداري و دیداري، 
كتابخانه هــاي عمومي نیــز نقش مهمــي در ترویج فرهنگ 
كتاب خواني دارند. از نظر ایفال )IFLA/ مؤسســة بین المللي 

انجمن ها و مؤسسات كتاب داري(، 
كتابخانــة عمومــي یــك پدیدة 
گستردة جهاني است و در جوامع 
و فرهنگ هاي مختلف و در مراحل 
متفاوت توســعه یافت مي شــود. 
یكي از گروه هایي كه كتابخانه هاي 
خدمات رساني  به  موظف  عمومي 
بــه آن هــا هســتند، زندانیــان 
مي باشند. در ماده 40 قوانین اســتاندارد سازمان ملل دربارة 
چگونگي رفتار بــا زندانیان در زمینة ضرورت تأمین كتابخانه 
براي زندانیان به صراحت آمده است »زندان ها موظف اند براي 
زندانیان، از هر ســنخ و رده اي كه باشــند، كتابخانه اي حاوي 
مجموعه اي مناســب از كتاب هاي ســرگرم كننده و آموزشي 
تدارك ببینند و آنان را تشویق كنند كه از این كتاب ها به طور 

كامل استفاده نمایند.« 
»اهل مطالعه را حصاري نیست« عنوان فیلم كوتاهي است كه 
به ارزش و اهمیت مطالعه حتي در محیط زندان مي پردازد. این 
فیلم یكي از جوایز چهل و هفتمین جشــنوارة بین المللي فیلم 

رشد را دریافت كرده است. 

 پي نوشت 
فرهنگیان و متولیان محترم آموزش و پرورش براي دریافت نمونه فیلم هاي معرفي شده در این بخش مي توانند به یكي از روش هاي زیر اقدام كنند: 

الف( تماس دبیرخانة بین المللي فیلم رشد با شمارة تلفن 88490236- 021
ب( ارسال درخواست كتبي از طریق نشاني الكترونیكي  goroohehonari@ gmail. com )با ذكر نام، شمارة تلفن، كدپستي و نشاني دقیق(.

در  بــراي پخش  فیلم  این   
كالس هاي پیش دبستاني و پایه هاي اول 

یكي از روش هاي ایجاد عالقه در بچه ها 

از چنیــن صحنه هایي ممكن  كودكان 

 اهل مطالعه را حصاري نیست! 

 این فیلم براي پخش در كالس هاي 

مطالعه، غــذاي روح و درمــان بیماري هاي 
فكري انسان هاســت. بي گمان، هیچ ذخیره و 

كتابخانــة عمومــي یــك پدیدة 
گستردة جهاني است و در جوامع 

متفاوت توســعه یافت مي شــود. 

خدمات رساني  به  موظف  عمومي 
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محمد دهریزي 
 نویسندة كودك و نوجوان و دبیر سومین جشنوارة دانایي، توانایي 

سومین جشنوارة »دانایي، توانایي« در یك نگاه

 هدف گذاري جشنواره
معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش، در راستاي 
وظایف خود، براي ترویج فرهنگ مطالعه و توسعة كتاب خواني 
سه سال است كه جشــنوارة بزرگ »دانایي، توانایي« را برگزار 
مي كند؛ جشــنواره اي كه در نوع خود بي نظیر است و در مدت 
زمان كوتاهي )ســه دوره( جاي خود را در دل فضاي آموزشي 
كنكور زده باز كرده اســت و مي كوشد نگاه كودكان و نوجوانان 
را به كتاب تغییر دهد و وضعیت خواندن را تا حد زیادي بهبود 
بخشد. در معرفي و تشریح جشنوارة دانایي، توانایي، كه امسال 

سومین سال برگزاري آن است، موارد زیر قابل توجه است: 
- دانایي، توانایي در قالب یك جشنواره رسمیت یافته است و 
همچون مسابقات فرهنگي و هنري، هر سال به مدارس سراسر 

كشور ابالغ مي شود. 
- دانایي، توانایي جشنواره اي فرایندي است و در چهار مرحله، 

»مدرسه«، »منطقه«، »داستان« و »كشور« برگزار مي گردد. 
- شــركت در جشنوارة دانایي، توانایي كاماًل اختیاري است و 

دانش آموزان با میل دروني خود در آن شركت مي كنند. 
- جشنوارة دانایي، توانایي عالوه بر ترویج فرهنگ كتاب خواني 
و بهبود سرانة مطالعه در كشور نیم نگاهي هم به اقتصاد نشر و 

چرخة تولید كتاب دارد.

 فرایند جشنواره 
فرایند برگزاري مسابقه به این صورت است كه در مرحلة اول 
)مدرســه( یك كتاب به دانش آموزان شركت كننده در مسابقه 
معرفي مي شــود. آن ها كتاب معرفي شــده را مي خوانند و در 
صــورت قبولي، به مرحلة  دوم )منطقــه( راه مي یابند. در این 
مرحله نیز به برگزیدگان یك كتاب معرفي مي شــود. كه باید 
آن را بخوانند. شركت كنندگان گلچین مي شوند و برگزیده ها به 

مرحلة سوم )استان( راه مي یابند. به راه یافتگان مرحلة استاني، 
یك كتاب دیگر معرفي مي شــود و دانش آمــوزان آن كتاب را 
مي خوانند و براي سومین بار گلچین مي شوند. برگزیدگان این 
مرحله، به مرحلة كشــوري راه مي یابنــد. از اینجا به بعد، روند 

جشنواره تغییر مي كند. 
دانش آموزان برگزیدة استان، براي شركت در مرحلة كشوري 
سه كتاب را به اختیار خود انتخاب مي كنند و مي خوانند. آن ها 
در مرحلة كشوري جشنواره، كه در هفتة كتاب در تهران برگزار 
مي شود، با نویسندگان دربارة سه كتابي كه خود انتخاب كرده 
و خوانده انــد، گفت وگو مي كنند. هر دانش آموزي كه به مرحلة 
كشــوري راه مي یابد، در حقیقت شش عنوان كتاب مي خواند: 
ســه عنوان كتاب معرفي شده از طرف كار گروه انتخاب كتاِب 
معاونت پرورشي و فرهنگي، و سه عنوان به انتخاب خودشان. 

 شیوة انتخاب كتاب هاي جشنواره  
كتاب هــا بــدون جهت گیري خاص بــا نظر بیســت تن از 
نویسندگان، شاعران و مترجمان حوزة كودك و نوجوان طوري 
كارشناســي و انتخاب مي شــوند كه مناســب ذهن و مطابق 
ذوق  هر گروه ســني باشــند. در منابع مذكور نه تنها تناسب 
ســني مخاطبان بلكه تنوع كتاب ها هــم مد نظر قرار مي گیرد. 
در كتاب هاي معرفي شــده، داستان تألیفي و ترجمه اي، كتاب 
علمي، زندگي نامة داستاني، بازگرداني، بازنویسي، بازآفریني و ... 

دیده شود. )فهرست كتاب ها موجود است(. 
كارگروه، كتاب هاي انتخاب شــده را براي بررســي محتوایي 
به بخش كارشناســي محتوا مي فرستد. كارشناسان این بخش 
تك تك كتاب ها را مي خوانند و دربارة موضوع و محتواي كتاب 
نظر مي دهند. پس از تأیید نهایي توسط بخش محتوا، كتاب ها 
در 4 سبد )اول، دوم و ابتدایي(، )چهارم، پنجم و ششم ابتدایي(، 

جشني  به افتخـار

كتـاب
سومین جشنوارة »دانایي، توانایي« در یك نگاه

جشني  به افتخـار

كتـابكتـابكتـاب
جشني  به افتخـار

كتـاب
جشني  به افتخـار
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)هفتم،  هشتم و نهم(، )دهم، یازدهم و دوازدهم( 
به استان ها معرفي مي  شوند. استان ها هم براي هر 
مرحله از جشنواره، كتاب هاي مورد نظر خود را از 

سبد انتخاب و به مدارس معرفي مي كنند. 

 زمان بندي جشنواره
آمار شركت كنندگان در ســومین جشنواره، به 
تفكیك مرحله و استان، در دفتر مجله و جشنواره 

موجود است.
امیدواریم با همراهي و همگامي دیگر نهادهاي 
متولــي فرهنگــي كشــور، فرهنــگ مطالعه و 
كتاب خوانــي را در آموزش و پرورش نهادینه كنیم 
و لذت خواندن را به نونهاالن ایران زمین بچشانیم. 
شــایان توجه است كه چهارمین دورة جشنوارة 

دانایي توانایي در حال برگزاري است. 

مرحلة كشوري مرحلة استاني مرحلة منطقه مرحلة مدرسه 

      زمان 
دوره     

)آبان٩٨، هم زمان )فروردین ٩٨()اسفند ٩٧()آذر ٩٧(
با هفتة كتاب(

دورة اول ابتدایي 
)دوم، سوم(

یك كتاب 
از لیست به 
انتخاب استان

دورة دوم ابتدایي 
)چهارم، پنجم، 

ششم( 

یك كتاب از 
فهرست به 
انتخاب استان

یك كتاب از 
فهرست به 
انتخاب استان

دورة اول متوسطة 
)هفتم، هشتم، 

نهم( 

یك كتاب از 
فهرست به 

انتخاب استان 

یك كتاب از 
فهرست به 

انتخاب استان 

یك كتاب از 
فهرست به 

انتخاب استان 

سه كتاب به 
انتخاب دانش آموز

دورة دوم 
متوسطة 

)دهم، یازدهم، 
دوازدهم( 

یك كتاب از 
فهرست به 

انتخاب استان 

یك كتاب از 
از فهرست به 
انتخاب استان 

یك كتاب از 
فهرست به 

انتخاب استان 

سه كتاب به 
انتخاب دانش آموز

)پایه هاي دوم و سوم دبستان(
نشرنام نویسندهنام كتاب

كانون پرورش فكري نادر ابراهیمي قصة گل هاي قالي 

آبرنگسیلوراستاین درخت بخشنده 

راز بارشاریك بتوجنگ مسخره 

كانون پرورش فكري  روبرت ژیرو  آش سنگ

كانون پرورش فكريخسرو شهریاري داركوب تا كي به درخت مي كوبد؟ 

آفرینگان دنیل كرك موش كتابخانه 

مهاجر الیزابت مایلر چرا  حیوانات بیني دارند؟ 

مهاجر الیزابت مایلر چرا حیوانات پا دارند؟ 

منظومة خرد علي اصغر سیدآبادي امشب بزغاله ها خوابشان نمي آید 

امیركبیر ِدمي  گلدان خالي 

علمي فرهنگيپیتررینولدز نقطه 

دورة دوم ابتدایي )پایه هاي چهارم، پنجم، ششم(
نشر نام نویسنده نام كتاب 

منادي تربیتكارن جانسون دردسر رازهاي من 

قصة طوطي خانم و آقاي 
بازرگان 

همشهري فرهاد حسن زاده 

كانون پرورش فكري مجید عمیق )مترجم( پیدا و نهان در طبیعت 

پادشاه كوتوله و چهل دردسر 
بزرگ 

 محراب قلم مهدي میركیاني 

نشر فني ایران كلرلولین نامه هاي سبز 

 علمي فرهنگي تري ور رومین زیر آسمان بزرگ 

صابرین اتان بوریترز زیبا چیست، زیبا كیست؟ 

كانون پرورش فكري محمد میركیاني پاَپر 

افققیصر امین پور بي بال پریدن 

دورة اول متوسطه )پایه هاي هفتم، هشتم، نهم(
نشر نام نویسنده نام كتاب 

امیركبیر ریچارد باخ جاناتان، مرغ دریایي 

كانون پرورش فكري فرهاد حسن زاده زیبا صدایم كن 

 كانون پرورش فكري احمد عربلو تاریخ از این ور 
 مهمان هایي با كفش هاي لنگه 

به لنگه 
اسماعیل  اهللا دادي، 

محمد دهریزي
سورة مهر 

كانون پرورش فكري محمد رضا شمس ضحاك 

كانون پرورش فكريمحمد رضا بایرامي فصل پنجم: سكوت 

قدیاني نقي سلیمانيدریا اسب من شده است 

كانون پرورش فكري رضا ابراهیمي نژاد گوي و چوگان 

مدرسه داوود غفار زادگان نخل ها و نیزه ها 

كانون پرورش فكري ُپل فلیش من مسافرخانة ماِه نصفه 

دورة دوم متوسطه )پایه هاي دهم، یازدهم، دوازدهم(
نشر نام نویسنده نام كتاب 

میتراترنیا پاالسدر تكاپوي معنا 

كانون پرورش فكري سعید روح افزا او همنشین فرشته ها بود

محراب قلم جمال الدین اكرمي آناهید، ملكة سایه ها 

سورة مهر داوود امیریان رفاقت به سبك تانك 

كانون پرورش فكري عباس جهانگیریان پسر نان و نمك

كانون پرورش فكريعلي اصغر عزتي پاكباغ كیانوش 

كانون پرورش فكريكاترین پترسون نان و گل سرخ 

قدیانيمحمد  میركیانيتن تن و سند باد 

قطره بهروز بیرشك اعتماد به نفس سالم

صدرامرتضي مطهري داستان راستان ٢

كتاب هاي انتخاب شده براي سومین جشنوارة دانایي، توانایي
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گروه دوم )پایه هاي سوم و چهارم دبستان(
نشر نام نویسنده نام كتاب 

كانون پرورش فرهاد طوسي سالم اي ستاره ها
فكري  

كانون پرورش غسان كنفانيقندیل كوچك
فكري

كانون پرورش جف برامبوهدیة خوبان
فكري

فاطميكاترین شاررمرگ باالي درخت سیب
من هماني هستم كه فكر 

اولوییز ال.هيمي كنم

گامدكتر زیوسشاه الك پشت ها
گامدكتر زیوساگر باغ وحش دست من بود
چطور از شر گرگ خالص 

شهرتاشكلمنت چابرتشویم؟

شباویزفریده خلعت برياتوبوس عوضي
شباویزمحمدرضا شمسمداد سیاه و مداد قرمز

وقتي هورتون صداي هو 
افقدكتر زیوسشنید

فریدون عموزاده سفر به شهر سلیمان
امیركبیرخلیلي

مهرسامكس لِوكیدوتو بي نظیري

گروه سوم )پایه هاي پنجم و ششم(
نشر نام نویسنده نام كتاب 

كانون پرورش برونو موناري درخت ها 
فكري 

كانون پرورش احمد رضا احمديسه گلدان
فكري 

كانون پرورش طاهره ایبد خانوادة آقاي چرخشي
فكري 

كانون پرورش رز وایلر چیستان هاي علمي 
فكري 

مدرسه وندي ایجي ئوماتكه  چوب
قدیانيمژگان شیخيمسافر هشتم

پدرهایي كه از كتابخانه به 
 علمي فرهنگيدنیس ولهنامانت گرفتم 

علمي فرهنگيبروك نیومن مرغ دریایي كوچك 

گروه چهارم )پایه هاي هفتم، هشتم، نهم( 
نشر نام نویسنده نام كتاب 

كانون پرورش الینور كوثر ساداكو
فكري 

كانون پرورش جمشید خانیانقلب زیباي بابور 
فكري 

كانون پرورش موریس دروئونتیستو )سبز انگشتي(
فكري

نیلوفر سنت اگزوپري شازده كوچولو 

هوشنگ مرادي مرباي شیرین 
معین كرماني 

قصه هاي خوب 
براي بچه هاي خوب 

)قصه هاي كلیله و دمنه(
امیركبیر مهدي آذر یزدي 

سید سعید وام دماغ 
چرخ فلكهاشمي 

مدرسه علي اكبر واالیي كشتي سیراف 

گروه پنجم )پایه هاي دهم، یازدهم، دوازدهم(
نشر نام نویسنده نام كتاب 

كانون پرورش مینو كریم زاده قلب هاي نارنجي
فكري 

حمید رضا شاه اعترافات غالمان 
 به نشر آبادي

سورة مهر محمد رضا بایرامي كوه مرا صدا زد 
قصه هاي خوب 

براي بچه هاي خوب 
)قصه هاي مثنوي معنوي( 

امیركبیرمهدي آذر یزدي 

چرخ فلك علي رشیدي خري براي تمام پالن ها

دچار استرس مي شویم 
قدیاني الیزابت وردیك چه كنیم؟ 

فاطميكارلو فرابّتي ریاضیات لعنتي

گروه اول )پایه هاي اول و دوم دبستان(
نشر نام نویسنده نام كتاب 

كانون پرورش جولیا دونالدسون گروفالو
فكري 

كانون پرورش آروین ترسلتقورباغة چاه نشین
فكري

كانون پرورش فرهاد حسن زادهدیو دیگ به سر
فكري

كانون پرورش سوسن طاقدیسقدم یازدهم 
فكري

كانون پرورش محمد رضا یوسفي فندقي و كاربزرگ
فكري

راز بارشسوزي شیكاگر صبر كني.... 
افقاحمد اكبرپورشب به خیر فرمانده

منادي تربیتلوسي بت دندان لق خرگوش كوچولو
 برسد به دست معلم 

آفرینگان سایمن جیمزعزیزم 

قومحمد حمزه زادهآن مرد در باران آمد
محراب قلم جرالد ُرز  راز قلعة سرخ 
علمي فرهنگيمحمد دهریزيدنیا بدون درخت

كتاب هاي انتخاب شدة چهارمین جشنوارة دانایي، توانایي
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اعظم الریجاني
 مترجم 

لذت خواندن
»خواندن براي لذت« نوعي خواندن اســت كه اغلب در میان 
خواندن هاي تخصصي دیگر، مثل ایجاد آمادگي براي آزمون، در 
مدارس مغفول مي ماند. ایجاد فرهنگ مطالعه در مدارس مي تواند 
آغازگر و حتي آسان باشد. تسهیل خواندن  و هدایت دانش آموزان 
به سمت حرفه اي شــدن در این زمینه، راهكارهاي زیاد  دارد. 
كتاب خوان هاي حرفه اي كساني هستند كه مي توانند متون متنوع 
را مطالعه و سپس تحلیل كنند.  مهم است كه دانش آموزان براي 
لذت بردن به ســراغ خواندن كتاب  بروند نــه برای انجام دادن 
تكلیــف. در اینجا به روش هایي براي تشــویق دانش آموزان به 
خواندن براي لذت بردن اشاره می شود. همچنین، پیشنهادهایي 

در زمینة تسهیل فرهنگ خواندن غیر درسي  ارائه می گردد.
به روز آوری كتابخانه

اولویت اول در این مسیر، داشتن كتابخانه ای به روز و كاربردي 
است؛ كتابخانه اي كه طیف گسترده اي کتاب در گونه هاي نوشتاری 
مختلف در آن وجود داشته باشد. معمواًل در كتابخانه هاي مدارس 
تعداد زیادي كتاب در قفســه ها وجود دارند ولي وقتي از نزدیك 
نگاه كنید، متوجه مي شوید كه آن ها كاربردي نیستند و یا چند 
نســخه از یك عنوان خاص وجود دارد. به روزرساني كتابخانه ها  
ضروري است. نباید براي پر كردن كتابخانه ها به سراغ كتاب هاي 
ارزان قیمت و دم دســتي رفت. كتابخانه نه با قفسه هاي فراوان 
بلكه با كتاب هاي خوب و مفید ارزشمند مي شود. امروز استفاده 
از كتاب هــاي دیجیتال مي تواند كمبود بودجه را جبران كند. از 
طرف دیگر، ارتباط با كتابخانه هاي عمومي و وام گرفتن كتاب به 

كتابخانة مدرسه نیز كمك می كند.
برپایي باشگاه كتاب خواني

تأســیس باشــگاه  كتاب خواني در مدرســه راهي مناســب 
براي پرورش و گســترش خوانندگان كتاب اســت. در باشگاه 
كتاب خواني، امكان ارتباط از طریق خواندن و بحث وگفت و گو  
فراهم  مي شــود. اعضاي این باشــگاه  مي تواننــد كتاب ها  را به 

سامانتا استینكوب
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صورت جمعي انتخاب كنند، بخوانند و نظرات خود را با یکدیگر 
در میــان بگذارند. این امر باعث مي شــود كه به کتاب هایی با 
موضوعات مختلف توجه كنند و شاید به آن ها عالقه مند شوند.  

همكاري با كتابخانه هاي عمومي
دعوت از كاركنان كتابخانه هاي عمومي به مدرسه بسیار سودمند 
است. به این ترتیب، دانش آموزان مي توانند با  كتاب هاي جدید، 
برنامه ها، منابع و خدمات آن ها آشنا شوند. گاهي با اهداي چند 
كارت عضویت كتابخانه به تعدادي دانش آموز عالقه مند، می توان 

شوق قابل توجهي در آن ها ایجاد کرد.
خواندن آزاد

 تعییــن حدود 10 تا 15 دقیقه زمــان در روز براي خواندن 
كتاب هــاي غیر درســي، پیشــرفت قابل توجهي در مســیر 
كتاب خوان شدن ایجاد می کند. در صورت تداخل دروس با زمان 

كتاب خواني، مي توان وقت  مطالعة هفتگي تعیین کرد.
ترغیب به خواندن به روشی پنهانی

بســته بندي كتاب هاي مختلف و دادن آن ها به دانش آموزان، 
بســیار ســرگرم كننده اســت. در این وضعیت، دانش آموزان 
بــدون اینکه خود كتابی را براي مطالعه انتخاب کرده باشــند، 
می توانند کتاب  مناسبی را بخوانند. معمواًل ایجاد رمز و راز براي 

دانش آموزان جذاب و سرگرم كننده است. 
پیوستن به گروه خوانندگان

با پیوســتن كاركنان مدرسه به كتاب خوان ها، شور و اشتیاق 
مضاعفي بین آن ها ایجاد خواهد شــد. به اشــتراك گذاشتن 

نظرات و نقد كتاب براي هر دو طرف سودمند است.
زنگ خواندن با صداي بلند

گاهي خواندن كتاب یا حتي نوشته اي  از فردی دیگر با صداي 
بلند نزد معلمان و همســاالن، ضمن ایجــاد اعتماد به نفس در 

دانش آموزان، مطالعه را برای آنان شیرین تر می کند.
باشگاه كتاب خواني والدین

از والدین بخواهید كه در این باشگاه عضو شوند و به خوانندگان 
حرفه اي بپیوندند. این كار باعث مي شــود كه دانش آموزان در 

خانه هم با خواندن پیوند نزدیكي داشته باشند.
یادداشت برداري

از دانش آموزان بخواهید یك دفتر خواندن داشته باشند و نام 
كتاب هایی را که می خوانند و نیز سؤال ها یا نظراتشان را در آن 

بنویسند تا امکان بررسي دوبارة آن ها را داشته باشند.
نمایش هاي دلپذیر

پوسترهایي تهیه شود كه كتابي را معرفي كند و بخش هایي از آن 
را در معرض دید دانش آموزان قرار دهد. می توان دیوارهاي كتابخانه 
را  با جمله هاي جذابي از كتاب هاي مختلف پوشاند و به كتاب مورد 
نظر ارجاع داد. همچنین، جمعی از دانش آموزان می توانند کتابی 

مشترک )داستانی( را بخوانند  و پایان بندي آن را عوض كنند. 
 منبع

international association literacy :1. برگرفته از سایت
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گشت و گـذاری در بوستـان کتـاب
ايــــن شمـــاره

کتــاب و کتابخوانــی

امام على (عليه السالم):
َمن تََسّلى بِالُكُتِب لَم تَُفتُه َسلَوٌة

هر كس كه با كتاب آرامش يابد، راحتى و آسايش از او سلب نمى گردد. 
غررالحكم صفحه 239



ماهنامـة آموزشــى، تحليلـى و اطالع رســانى براى معلمان و
دانشجـومعلمـان و كارشنـاسـان وزارت آمـوزش و پـرورش
w w w . r o s h d m a g . i r

IS
SN
:1
73
5-
49
19

دورة  شانزدهـــــــم
1 3 9 8 بهمــن 

شمارة پى درپى 123 
48 صفحـــــــــــــه
26000 ريـــــــال

از كتابخانة مباركه  دارالفنون 
تــا كتابخــانة ملــي

گنـــــج
 پنهان مدرسه

ــاى، دل مشغولى ه
يك معلم كتاب خوانى

پيشرفت تحصيـلي،
تابع كتابخانة موفق

سعيد وزيريمحمد  قربانیعلي حسيني خواهدکتر نسترن پورصالحی

عمر كتاب
به پايان رسيده

 است !؟


