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 یکی از شاخص های توسعه یافتگی 
جوامع، میزان و گسترش فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانی در بین افراد جامعه اســت. 
بنابراین، فراهم کردن بستر الزم برای رشد 
و گســترش مطالعه و تقویت نگرش های 
علمی در بین شــهروندان، الزمة توسعة 
فرهنگی به شمار می آید. با توجه به آنکه 
دانش آموزان بخش عظیمی از افراد جامعه 
هســتند، تالش برای تعمیق و گسترش 
فرهنگ مطالعــه و کتاب خوانی و تقویت 
بینش و نگــرش علمی آن هــا ضرورتی 
اساسی است. هر قدر میزان فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانی در بین دانش آموزان توسعه و 
گسترش یابد و آن ها جایگاه واقعی خود را 
در مدرسه ها و نظام آموزشی بیشتر بیابند، 
آموزش وپــرورش بهتر به اهداف خود نائل 
می شود. بهترین نقشی که معلم می تواند 
در موفقیت دانش آموزان داشــته باشــد، 
این اســت که آن ها را به کتاب خوان های 
حرفه ای تبدیل کند. هر چه تماس کودکان 
با کتاب بیشتر باشد، آن ها کتاب خوان های 

حرفه ای تری خواهند شد. 
این تجربه با هدف ترویج فرهنگ کتاب 

و کتاب خوانی در مناطق محروم و عشایری 
و ایجاد فرصت دریافت و مطالعة کتاب های 
سودمند و ســازنده برای همه انجام شده 
است و از فعالیت های آموزشي و پرورشی 

در مدرسه پشتیباني خواهد کرد.

احداث کتابخانه در مدرسه های مناطق 
محروم و عشایری

 در جلســه ای بــا حضور دوســتداران 
کتــاب و آمــوزگاران مدرســه، بعــد از 
مطرح شدن مشكالت آموزشي و پرورشي 
)عالقه نداشتن به مطالعة کتاب، مشکالت 
خواندن و نوشــتن و...( و راهكارها، به این 
نتیجه رسیدیم كه می  توان بسیاري از این 
مشكالت را با راه اندازی كتابخانه برطرف 
كرد. كودكان عشــایر و محروم خراسان 
جنوبي كتاب و وسایل فرهنگي را به  اندازة 
كافي در دسترس نداشتند. كانون توسعة 
فرهنگی کودکان، سال هاســت امکاناتی 
همچــون نوشــت افزار و کتــاب را برای 
کودکان عشــایر و محروم فراهم می کرد. 
طی گفت وگویی با مسئوالن کانون، به این 
توافق رسیدیم که در مدرسة »ماخونیک« 

کتابخانــه ای راه اندازی شــود. برای حل 
مشکل فضای کتابخانه، از كانكسي بدون 
استفاده، به عنوان كتابخانه، استفاده كردیم. 
از زمان احــداث کتابخانــه فعالیت های 
بسیاری در این مکان برگزار می شوند که 

به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم:
 گــردش کتاب در ســرزمين 
شگفتی ها: منطقــة ماخونیک متشکل 
از ۱2 آبادی است که روستای ماخونیک 
بزرگ ترین آن ها محسوب می شود. اهالی 
این روستاها از نظر مذهب، معیشت، شیوة 
زندگی و اوضاع اجتماعی وجه اشــتراک 
زیادی بــا یکدیگر دارند، امــا غالب این 
روســتاها اصل و نسب خود را از روستای 
ماخونیک می دانند. به علت بعد مسافت، 
به كتاب و كتابخانه دسترســي ندارند. در 
نتیجه وظیفة كتابداران و دست اندرکاران 
امر كتاب اســت كه كتــاب و منابع را به 
دســت این افراد برســانند. در این طرح، 
کتاب ها  ماخونیک  روستای  دانش آموزان 
و منابع آموزشی را برای دوستان خود در 
مدرســه های دیگر آماده می  کردند. راهبر 
آموزشي و دوستداران كتاب، این کتاب ها 

با یار مهربان در «ماخونیک»
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و منابع آموزشــي را به 12 آبادي منطقة 
ماخونیك می بردنــد و هر ماه کتاب های 
روستاها جابه جا می شدند تا همه از فواید 

کتاب ها بهره مند شوند.
 والدين قصه گو: به مناسبت روزهای 
مــادر و پدر و ترویــج فرهنگ قصه گویی 
در بین والدین، طــرح والدین قصه گو در 
دبســتان اجرا شد. در این طرح اولیا برای 
فرزند و هم کالسی هایش قصه می گویند و 

در پایان از آنان تقدیر می شود.
 هر صبح با يار مهربان: در برنامة 
صبحگاهی، به دانش آموزان فرصتی داده 
می شــود تا خالصه یا معرفی کتابی را که 
خوانده انــد، برای دوســتان خود بگویند. 
دانش آموزان می توانند داســتان کتاب را 

به صورت نمایش اجرا کنند.
 والديــن و كتــاب: خانــواده 
کوچک ترین واحد اجتماعی است که هم 
در بــودن و هم در شــدن کودکان نقش 
اساســی دارد. همة فعالیت های تربیتی از 
خانواده شــروع می شود. محیط و شرایط 
خانــواده و روش تربیتی و آموزش والدین 
در انس کودک با کتاب نقش بسزایی دارد. 
کودکی که با کتاب آشــنا می شود، برای 
همیشه از هم نشــینی و دوستی با کتاب 
لذت خواهد برد. نقــش خانواده در ایجاد 
عادت به مطالعه از گهواره آغاز می شــود 
و الالیی هــا اولین پیونددهنــدة کودک 

بــا ادبیات به شــمار می آیند. 
این اشــعار ســاده که گاهی 
حتــی کالم آن با کودک هیچ 
رابطه ای ندارد، هم احســاس 
امنیت را به او انتقال می دهد و 
هم زمینه ساز اولین ارتباط های 

انسانی است.
 بــا هــدف ترویج توســعة 
کتاب خوانــــی،  فرهنــــگ 
جلســه هایی با حضور اعضای 
انجمن اولیا و مربیان در محل 
کتابخانه برگزار می شود. در این 
جلسه ها، ضمن اشاره به نقش 
و اهمیت كتاب و کتاب خوانی، 
به والدین آموزش داده می شود 
كه خواندن در دنیــاي امروز 
نیاز اساسي و بخشي از زندگي 
اســت و آن ها به عنوان الگوی 
تربیتــي فرزندانشــان، نقش 
مهمي در تشــویق و ترغیب 

آن ها به مطالعه دارند. حتي مجموعه اي از 
کتاب های مفید و ساده به والدین معرفي 
می شود تا آنان نسبت به تهیة این کتاب ها 
اقدام كنند. همچنین، اعضای انجمن اولیا 
و مربیان و اهالی روستا، با عضویت رایگان 

می توانند از منابع کتابخانه استفاده کنند.
 كودك و كتاب: به منظور آشنایي 
و عالقه مندکردن كودكان روستا با كتاب 
و كتابخانه، از كودكان دعوت می شود در 
روزی مشخص در كتابخانه حاضر شوند و 

از کتاب ها و وسایل بازي استفاده كنند.
 با من كتاب بخوان و بگو: به منظور 
ترویج کتاب خوانی و افزایش اعتمادبه نفس 
دانش آمــوزان، جلســه ای صمیمي بین 
معلمان و دانش آموزان برگزار می شــود و 
دانش آموزان داستان ها و مطالب مفیدي را 
كه از کتاب ها یاد گرفته  اند با دوستان خود 

به اشتراك می گذارند.
 بازديــد از کتابخانه ها: پس از 
جداشدن كودك از محیط خانواده، معلم 
محبوب ترین و با نفوذترین فردي اســت 
كه رفتــار كــودك را تحت تأثیر جدی 
خــود قرار مي دهد؛ هر چند این تأثیر در 
تمام طول دوران تحصیــل وجود دارد، 
ولي دانش آموزان دورة ابتدایی بیشــتر از 
دیگران تحت تأثیر افــكار، عقاید و رفتار 
معلم خود قــرار مي گیرند. آن ها معلم را 
به عنوان الگو مي پذیرنــد و کارهای او را 

سرمشــق خود قرار مي دهند. اگر معلم 
بخواهد كــودكان را به مطالعه و خواندن 
عالقه مند كند، الزم اســت ابتدا خود به 
خواندن بپردازد تــا بتواند این لذت را به 
آن ها انتقال دهد. یكي از راه های ابراز این 
لذت، خواندن داســتان در کالس است. 
همچنین، او باید نشان دهد براي کتاب 

ارزش قائل است.
به منظــور آشــنایی معلمان بــا منابع 
گوناگون آموزشــی، اردویی یکــروزه به 
مرکز اســتان داریم تا از نزدیک با منابع و 
کتاب ها آشنا شوند و بتوانند از این منابع 
در آموزش وپرورش کودکان استفاده کنند. 
از آن هــا می خواهیم دانش آمــوزان را به 
كتابخانه و جست وجو در جهان پیرامونشان 
هدایت كنند و آن ها را به مطالعه و تحقیق 

وادارند.
 جشن ها و کتابخانه: براي ایجاد 
عشــق و عالقه نسبت به كتاب و مطالعه، 

جشن ها را در کتابخانه برگزار می کنیم.
پیوند زدن جشــن ها بــا کتابخانه باعث 
می َشــود دانش آموزان کتابخانه را محلی 
شــاد در نظر بگیرند. ما ســعی می کنیم 
بیشــتر جشــن ها از قبیل جشــن شب 
یلدا، جشــن روز معلم، جشــن کودک و 
جشــن های پیروزی انقالب اسالمی را در 

کتابخانه برگزار کنیم.
فعالیت هایی از قبیل انتخاب کتاب خوان 
برتر، اهــدای کتاب و کتاب 
دیگر  از  جایــزه،  به عنــوان 
و  کتاب  ترویــج  برنامه های 

کتاب خوانی هستند.
ادارة کتابخانــه بــه عهدة 
تا  اســت  دانش آموزان  خود 
مسئولیت پذیری آنان پرورش 
یابد. این با ارزش ترین هدیه ای 
است که می توان به آن ها داد. 
می توانند  آن هــا  یعنی  این 
از خود مراقبــت کنند و در 
آینده افرادی مسئولیت پذیر و 
متعهد باشند. نظارت بر انجام 
فعالیت های کتابخانه به عهدة 
مدیر است. با توجه به عملکرد 
و ارائة بازخورد، کانون توسعة 
فرهنگی کودکان و آســتان 
قدس رضوی برای توسعه و 
به روزکــردن منابع کتابخانه 

کمک های زیادی کردند.

چند پیشنهاد
 بــا توجه به اینكه ارزش هــای اجتماعی در حكم مهم ترین 
عامل فرهنگ سازی کتاب خوانی است، به برنامه سازان رسانة ملی 
توصیه می شود از ظرفیت های اطالع رسانی این رسانه بهره بگیرند 
و با ســاخت برنامه های ویژه، ضمن معرفی کتاب های مناسب به 
دانش آمــوزان، آنان را به کتاب خوانی تشــویق کنند و در ارتقای 

فرهنگ مطالعه کوشا باشند.
 والدین با فواید مطالعة غیردرسی دانش آموزان آشنا شوند و 

فضای مناسب مطالعه را در مدرسه، خانه و... ایجاد کنند.
 دهیاران و شورای اسالمی روستاها برای تشویق خانواده ها به 
مطالعه، طرح های کتاب خوانی خانوادگی و طرح هایی مانند آن را 

طراحی و اجرا کنند.
 فراهم کردن امكانات و تسهیالت استفاده از کتابخانه و توجه به 
طراحی مناسب محیط کتابخانه باید مورد توجه قرار گیرد. معلمان 
دانش آموزان را تشویق کنند که برای یافتن پاسخ سؤاالت خود به 
کتابخانه مراجعه کنند. کودک را وادار به مطالعه نكنند. جلساتی 
از درس یا دقایقی از ساعات کالسی را به مطالعه اختصاص دهند 
تا هم تنوعی در کالس داری باشد و هم دانش آموزان با راهنمایی 

معلم با نحوة مطالعه آشنا شوند و هم یادگیری عمیق تر شود.


