
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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