ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱﻛﻼﺳﻲ
ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻭﻳﺞﻛﺘﺎﺏﺧﻮﺍﻧﻲ

دكتر نیره شاهمحمدي
یكــي از بزرگترین و مهمترین اهــداف آموزشوپرورش در
نظام جمهوري اســالمي ایران ،رشد و شــكوفایي استعدادها و
خالقیتهاي دانشآموزان است و این امر مهم میسر نميگردد،
مگر اینكه كتابخانههاي آموزشــگاهي در كلیة مدارس توسعة
بیشــتر بیابند .در جامعة امروز ،كتــاب و كتابخواني از اهمیت
ویژهاي برخوردار اســت و اساساً رشــد فرهنگي هر جامعه ،به
میزان كتابخوانان آن جامعه بستگي دارد .به بیان دیگر ،قومي
ميتواند مدعي باشد كه از یك فرهنگ متعالي و پویا برخوردار
اســت كه فرهنگ كتابخواني در زیرساخت آن ریشه دوانیده
باشــد .در این میان ،جذب دانشآموزان مدرسه به كتابخانه و
تشــویق آنها به مطالعه یكي از مهمتریــن اقدامات در جهت
افزایش سطح مطالعه جامعه است.
در این راستا مقام معظم رهبري فرمودهاند« :در جامعه باید
سنت كتابخواني رواج پیدا كند .یكي از بدترین و پرخسارتترین
تنبليها ،تنبلي در خواندن كتاب است .هر چه هم انسان به این
تنبلي میدان بدهد ،بیشتر ميشود .كتابخواني باید در جامعه
ترویج شود و این كار بر عهدة همة دستگاههایي است كه در این
زمنیه مسئولاند؛ از مدارس ابتدایي -كه برنامههایي باید باشد
كه كودكان ما را از اوان كودكي به خواندن كتاب عادت بدهد؛
خواندن با تدبر ،خواندن با تحقیق و تأمل ،تا دستگاههاي ارتباﻁ
جمعي ،تا صداو سیما ،تا وسایل تبلیﻐاتي گوناگون» (مقام معظم
رهبري .)1390 ،بــراي ایجاد كتابخانه در مدارس ،باید به فكر
راهكارهاي مناسب بود و با بهرهوري از امكانات و شرایط موجود
بیشترین اســتفاده را از ترویج فرهنگ مطالعه و كتابخواني و
عالقهمند كردن دانشآموزان به كتاب برد .بنابراین ،براي تحقق
این امر مهم ،طرح تشــكیل «كتابخانه كالسي» جهت اجرا در
مدارس ارائه شده است.
كتابخانة كالسي به كتابخانهاي گفته ميشود كه براي ارتقاء
ســطح علمي ،فرهنگي و تربیتي دانشآمــوزان ،در داخل هر
كالس تشــكیل ميگردد تا همة دانشآمــوزان بتوانند بهطور
هماهنــگ ،راحتتر و بهتر با همــكاري معلم كالس مربوطه،
كتابهاي موردنیاز خود را تهیه و مطالعه نمایند (سایت رشد).
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اهمیت كتابخانة كالسي

بهترین نقشــي كه معلم در موفقیت تحصیلي دانشآموزان
ميتواند داشــته باشد این اســت كه آنها را به كتاب خوانان
حرفــهاي تبدیل كند و این كار با ایجاد یك كتابخانة كالســي
كاربردي ميتواند انجام پذیرد .كتابخانة كالسي به دانشآموزان
فرصت ميدهد كه آنچه را دوســت دارند بخوانند ،در دسترس
داشته باشــند .یك كتابخانه با قفسهبندي خوب و دستهبندي
مناسب به دانشآموزان نشان ميدهد كه كتابها هم به اندازة
درس اهمیت دارند.
یك كتابخانة كالسي گوشــهاي دنج از كالس است كه بچهها
براي كتاب خواندن در جایي خلوت به ســراغش ميروند اما این

فرصتي براي مستقل و تنهايي كتاب خواندن دانشآموزان است.
كتابخانة كالسي منبعي براي تأمين خواندنيهاي جالب هر روزة
بچهها به حساب ميآيد.

فقط بخش كوچكي از ماجراست و چيزهاي مهم ديگري نيز وجود
دارد .كتابخانة كالسي با طراحي مناسب ،امكان كتاب خواندن در
داخل يا بيرون از مدرسه را براي دانشآموزان فراهم ميكند ،به
خواندني مناسبي
دانشآموزان كمك ميكند تا ياد بگيرند چطور
ِ
اهداف كتابخانة كالسي
را پيــدا كنند ،فضاي كتاب خواندن بهصورت مســتقل را براي
اين كتابخانه اهداف زير را دنبال ميكند:
دانشآموزان فراهم ميسازد و در عين حال فضايي ايجاد ميكند
 éتوســعه و ترويــج فرهنگ كتــاب و كتابخواني در ميان
كه آنها بتوانند دربارة كتابها با هم بحث و گفتوگو كنند.
اين فضــا بايد امكان يادگيري در داخــل و بيرون از كالس را دانشآموزان؛
 éايجــاد انگيــزة بيشــتر بــراي مطالعه در
فراهم كنــد .كتابخانه بايد شــامل كتابهاي
دانشآموزان با روشهاي صحيح و علمي زير نظر
داستان و غيرداستاني با سطح دشواري متفاوت
معلم مربوطه؛
باشد .بايد عالقهمنديها و تواناييهاي گوناگون
 éآشنايي بيشتر دانشآموزان با كتب غيردرسي،
دانشآموزان را پوشــش دهد .دانشآموزان بايد
كتابخانه بايد
بهويژه كتابهاي فرهنگي ،عملي و تربيتي؛
بتوانند كتابهــا را به امانت بگيرند و با خود به شامل كتابهاي
 éايجاد روحية عادت به مطالعه و انس و الفت
خانه ببرند .كتابخانة كالســي جايي اســت كه
داستان و
بيشتر دانشآموزان با كتاب و كتابخواني؛
دانشآمــوزان ميتواننــد در آن دربارة كتابها
غيرداستاني با
 éمشاركت مســتقيم معلمان در فعاليتهاي
بياموزند .آنها ميتوانند انواع مختلف خواندنيها
سطح دشواري
كتاب و كتابخانه؛
مثل كتاب ،روزنامه ،كميكها ،مجلهها و چيزهاي
باشد.
متفاوت
 éاستفاده از روش «ديداري» براي آشنايي بيشتر
ديگــر را در فضــاي امن و كوچــك آن تجربه
ها
ي
مند
ه
عالق
بايد
و مطلوبتر دانشآموزان با كتابهاي غيردرسي؛
كنند .با استفاده از كتابخانة كالسي ميتوان به
و تواناييهاي
 éتشــويق دانشآمــوزان به خالصهنويســي
دانشآموزان ياد داد كه چطور كتاب انتخاب كنند
گوناگون
كتابهــاي كتابخانــه كالســي و ارائــة آن به
و چطور از كتاب مراقبت نمايند .كتابخانة كالسي
را
آموزان
ش
دان
همكالسيهاي خود زيرنظر معلم مربوطه؛
باعث يادگيري كودكان دربارة ادبيات ميشود .از
پوشش دهد
 éدر دسترس بودن كتابها و برانگيختن شوق
ديگر كاربردهاي كتابخانة كالسي ،فراهم كردن
و انگيزة هر چه بيشتر دانشآموزان به مطالعه؛
 éمعرفي «كتــاب نمونه» با عنــوان «كتاب
هفته» توسط معلم كالس يا دانشآموزان؛
 éايجاد زمينههاي مناســبتري در راستاي توسعه و تجهيز
بهتر كتابخانههاي مركزي مدارس.

فوايد كتابخانة كالسي

 éبه صرف هزينه زيادي نياز ندارد و تا حدي ،مشكل كمبود
فضاي مناسب براي كتابخانه را حل ميكند.
 éدر همة ساعات كار مدرسه دسترسي به آن ممكن است.
 éامانت گرفتن و پس دادن كتاب ،ساده است و وقت زيادي
نميگيرد.
 éكودكان ،هر روز با ديدن كمد كتابخانه ،نســبت به مطالعه
ترغيب ميشوند.
 éهــر كودك ميتواند تعداد زيادي كتاب را در طول ســال
بخواند و امكان دستبهدســت شدن كتابها بين دانشآموزان
كالس وجود دارد.
 éامكان جلب همكاري و مشاركت دانشآموزان و اولياء آنها
در راهاندازي كتابخانه و اهداي كتابهاي مناســب به كتابخانه
بيشتر است.
 éمجموعهاي از كتابهاي كمكآموزشي در دسترس معلم
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است و او ميتواند هنگام تدریس ،از آنها استفاده كند.
انگیزة زیادي براي مطالعه در دیگر دانشآموزان ایجاد ميكند.
 éبا واگذاري كار كتابخانه به دانشآموزان ،حس مسئولیت در
 éاز مسابقة كتابخواني ميتوان بهعنوان وسیلهاي مؤثر براي
آنها تقویت ميشود.
ایجاد رغبت بیشــتر و عادت به مطالعه در كودكان و نوجوانان
استفاده كرد و تعداد زیادي كتاب را روانة خانهها نمود .انتخاب
نحوة راهاندازي كتابخانة كالسي
كتابهاي مفید و جذاب و تهیة جایزههاي مناســب بر انگیزة
نخســتین كار براي راه انداختن كتابخانة كالسي این است كه دانشآموزان براي شركت در این مسابقهها ميافزاید.
كتابهاي خیلي زیادي جمعآوري شود .براي این كار ميتوان از
 éاهداي كتاب به دانشآموزان بهعنوان جایزه گامي است در
دانشآموزان یا اولیاء آنها خواست كه كتاب به مدرسه هدیه كنند جهت عالقهمند كردن دانشآموزان به مطالعه ،البته الزم است
یا به حراجيهاي كتاب یا كتابفروشــيهاي دست دوم مراجعه در انتخاب كتاب با توجه به نیازهاي سني و روحي دانشآموزان
نمایند .دقت شــود كه یكي از عوامل مهم جذب دانشآموزان به دقت الزم به عمل آید.
كتابخواني ،تأمین و تهیة كتاب خوب و فراخور ســن مخاطب
 éاگر معلم بخواهد بین مطالعه ،كتابخواني و تكلیف شــب
است .كتاب خوب نهتنها در جلب توجه مخاطب به كتاب تأثیر پیوند مناســبي برقرار كند ،باید از دانشآموزان بخواهد كه هر
دارد بلكه او را در مســیر یك فرهنگ بزرگ قرار ميدهد .هر چه هفته دستكم یك یا دو جلد كتاب غیردرسي متناسب با سن
كتابي كه در اختیــار دانشآموزان قرار ميگیرد
خود بهعنوان تكلیف بخوانند و در حد توانایيشان
غناي بیشتري داشته باشد و نیز متناسب با سن
خالصة آنها را در دفتر خویش یادداشت كنند.
و سال او باشد> او را در رسیدن به اهدافش بیشتر
البته بهتر است هیﭻگونه اجباري در كار نباشد
كتابي
كمك ميكند .اگر دانشآموزان ما چند بار
تا باعث دلزدگي دانشآموزان از كتاب نشود.
كاربردهاي
 éبــراي آشــنایي دانشآموزان بــا كتاب و
را بخواند كه راضياش نميكند ،شــاید دیگر به كتابخانة كالسي،
سراﻍ كتاب نرود.
چگونگي تهیة آن ميتوان در دورة ابتدایي آنان
فراهم كردن
را به نوشتن كتاب تشــویق كرد .براي این كار،
فرصتي براي
شیوههاي ترغیب دانشآموزان
دانشآموز مجموعــهاي از تصاویر را جمعآوري
تنهایي
و
مستقل
به استفاده از كتابخانة كالسي
ميكند و با توجه به آنها داستاني مينویسد یا
كتاب خواندن
 éمعلم در مناســبتهاي تاریخي یا مذهبي،
داستاني مينویسد و تصویرهایي براي آن نقاشي
دانشآموزان
دانشآمــوزان را به كتابهایــي ارجاع دهد كه
ميكند .معلم ميتواند دانشآموزان را راهنمایي
است .كتابخانة
حاوي اطالعات بیشــتر ،دربارة وقایع و مسائل
كند تا نوشتههاي خود را بهصورت كتاب درآورند
كالسي منبعي
آن مناســبت خاﺹ هستند یا بچهها را از چند
و آنها را در كتابخانة كالس جمعآوري كند و به
روز قبل تشــویق كند كه با مراجعه به منابعي
نمایش بگذارد.
براي تﺄمین
كه معرفي ميكند ،شعر یا نمایشنامه یا مقالهاي
 éدرس انشا یكي از پایههاي تفكر و خالقیت
خواندنيهاي
براي آن مناسبتها تهیه كنند و آن را در حضور
در دانشآمــوز اســت .معلم ميتواند بــا ارائة
جالب هر روزة
بچهها اجرا كنند یا بخوانند.
موضوعاتي متنوع و خالق هــم به پرورش قوة
بچهها به حساب
معلمان
آموزان،
دانش
 éبا توجه به اوقات فراغت
تفكر و رشد خالقیت كودك كمك كند و هم او
ميآید
ميتوانند فهرستي از كتابهاي مناسب و جالب
را به مطالعه و كتابخواني عالقهمند سازد.
توجــه كتابخانه را در اختیــار دانشآموزان قرار
 éیكي از روشهاي دیگري كه در جلبتوجه
دهند تا آنها را امانت بگیرند و مطالعه كنند.
دانشآموزان مؤثر است ،درست كردن كتابهاي دیواري براي
 éبه تصویر كشــیدن یك صحنه یا شخصیت موردعالقه از آنهاست .این كار را ميتوان براساس كتابهاي ژاپني و اروپایي
یك داســتان به شكل جدي یا كاریكاتورگونه كه باید به وسیلة انجــام داد كه تهیة آنها در قرنهــاي  16تا  19معمول بوده
دانشآموزان صــورت گیرد ،ميتواند بهعنــوان تكلیف كالس است و به كتابهاي دیواري شــهرت داشتهاند .درست كردن
نقاشي یا بهصورت داوطلبانه ،یا مسابقه و مانند آن باشد .بهترین این كتابها ،تقریباً شــبیه نشــریة دیواري است؛ بدین ترتیب
تصویرهاي ارائه شده را ميتوان در نمایشگاههاي كتابي كه در كه داســتان جذابي را به قسمتهاي مختلف تقسیم ميكنند.
مدرســه یا «ناحیه» و یا در كتابخانة كالس یا مدرسه ،برگزار ســپس ،آن را همراه بــا تصویر روي مقوا یــا كاغذهاي بزرگ
ميشود نصب كرد.
مينویســند و در جاي مناسبي نصب ميكنند تا دانشآموزان
 éاعضاي فعال كتابخانة كالس در هر هفته شناســایي شوند بتوانند به راحتي آن را بخوانند .همچنین ميتوان یك داستان
و در یكي از روزهاي هفته در حضور سایر دانشآموزان تشویق را به چند بخش تقســیم كرد و هر بخش آن را در یك هفته به
گردند و یــا نام آنها در تابلوي كتابخانه نصب شــود .این امر دیوار نصب نمود.
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 éبرگزاري جلســههاي نقد و بررســي كتابهاي كودكان و حیوانات عروســكي خود كتاب ميخوانند ،بهطور چشمگیري
نوجوانان یكي از راههاي ایجاد انگیزه نسبت به مطالعة بعضي از بیشتر از كودكاني است كه این كار را انجام دهند.
كتابهاست .به عالوه ،این كار باعث افزایش آگاهي دانشآموزان
در ایاالت متحده نیز شیوههاي مختلفي براي عالقهمند كردن
در مــورد چگونگي انتخاب كتابهاي مناســب خواهد شــد .كودكان به كتابخواني وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به تأكید
دانشآموزي كه در اینگونه جلسهها شركت ميكند ،كتابها را بر دســتكم  20دقیقه مطالعه در روز در زمینههاي غیردرسي
با دقت و حساسیت بیشتري ميخواند و درميیابد كه نباید صرفاً در دوران دبستان و برپایي كالسهاي رایگان كتابخواني روزانه
مســحور هر نوشتهاي شود كه ميخواند .نقد و بررسي كتابها براي كودكان  6ماه به باال اشــاره كرد .در این كالسها ،از روي
به بچهها دید انتقادي ميدهد و باعث ميشود كه با خواندن هر كتابهاي برعكس و كمنوشــته براي بچهها ميخوانند و بعد با
كتابي بيدلیل صاحب عقیدهاي نشوند یا تﻐییر عقیده ندهند .بچهها همراه با سرودخواني ،بازي ميكنند.
همچنین ســلیقة آنان را در انتخاب كتاب بهتر ميكنند و مانع
در هلند كتابخانههاي عمومي براي عالقهمند كردن كودكان به
آن ميشود كه هر كتابي را بخوانند .براي ارتقاء كیفیت چنین مطالعه خدماتي ارائه ميكنند .براي مثال ،ميتوان به برنامة شروع
جلسههایي ميتوان از نویسندگان و افراد صاحبنظر دعوت كرد كتاب 2اشــاره كرد .هدف از این برنامه ،ایجاد همكاري انگیزشي
تا كتابها را نقد و بررسي كنند .در صورتي كه در بعضي مناطق نزد والدین كودكان زیر یك سال در زمینة كتاب و كتابخواني
و تشویق آنها به حضور فعاالنه در كتابخانههاي
امكان حضور افراد صاحبنظر نباشد ،معلمان و
عمومي محلي است .آغاز كتابخواني براي كودك
مربیان عالقهمند ميتوانند با مطالعة قبلي این
در سنین بسیار پایین ،مزایاي بسیاري براي كل
كار را انجام دهند.
زندگي آنهــا دارد .والدین كــودكان تازه متولد
نقد و بررسي
روشهاي ترغیب كودكان به
شده ،در خالل مراجعههاي الزامي خود به مراكز
كتابها به بچهها
كتابخواني در سایر كشورها
مراقبت از كودك در هلند ،یك دعوتنامة حضور
دید انتقادي
از سپتامبر سال  ،2009كتابخانة عمومي شهر
در كتابخانه دریافت ميكنند .در نخستین مراجعه
ميدهد و باعث
رینتلن 1در آلمان با همــكاري مدارس ،بهطور
به كتابخانهها ،به آنها یك چمدان كوچك حاوي
با
كه
شود
مي
منظم برنامههاي گوناگوني براي ترویج مطالعه و
كتاب ،لوح فشرده حاوي فیلمي از الگوهاي رفتاري
كتابخواني در بین دانشآموزان برگزار ميكند .خواندن هر كتابي دربارة كتابخواني براي كودك و نحوة بازي با او
بيدلیل صاحب
در این كتابخانة عمومي با همكاري شــهروندان
و همچنین اطالعاتي دربارة دیگر خدمات كتابخانه
كتابخوان ،هر پنجشنبه برنامة داستانخواني عقیدهاي نشوند
ميدهند .همچنین ،براي پشــتیباني از مدارسي
یا تغییر عقیده
و قصهگویــي براي دانشآموزان برپا ميشــود.
كه رتبة آنها در ســطح سواد دانشآموزان پایین
ندهند
كتابخانه بــراي كتابخوانان داوطلب نیز بهطور
است ،یك بســتة خدماتي به آنها ارائه ميشود
منظم همایشهاي آموزشــي برگزار ميكند ،تا
و كتابخانههایــي جهت ارائــة خدمات به چنین
آنها با روشهاي نوین بلندخواني آشنا شوند .هدف از برگزاري مدارســي موﻇف ميگردند .كتابخانههاي مذكور در این مدارس
این برنامهها نهتنها آشــنایي دانشآمــوزان با كتاب ،بلكه ایجاد شــعبههایي را تأسیس ميكنند .یك كتابدار در این كتابخانهها
ارتباﻁ با آنها و حفﻆ این عالقه و ارتباﻁ در آینده است .به این حضــور ميیابد و مجموعة كتابهاي كتابخانه جذابیت و قدرت
سبب ،در پایان هر فصل كتاب و هر داستان ،با دانشآموزان دربارة ارائة باالیي خواهند داشت .در این برنامه ،كتابخواني مورد ترویج
آن گفتوگو ميشــود .هر كودك كارتي دریافت ميكند ،كه در و تشویق قرار ميگیرد .همچنین ،روند ثبتنام و عضویت ،تعداد
پایان هر برنامه مهري به آن ميخــورد .هر دانشآموزي كه در مراجعات و به امانت گرفتن كتابها از سوي دانشآموزان بررسي
شش برنامة كتابخواني شركت كند ،هدیة كوچكي نیز دریافت و نظارت ميشود.
ميكند .بســیاري از والدین بهویژه در ایام تعطیل و روزهاي عید
پينوشتها
از این ساعتهاي كتابخواني استفاده ميكنند تا در شهر خرید
1.Rinteln
كنند یا به كارهاي دیگر خود برسند.
2.Book start
در ژاپن براي عالقهمند كــردن كودكان به مطالعه ،برنامهاي
منابع
بهعنوان جشن كتاب توسط مؤسسه فناوري اوساكار طراحي و
سایت شبكة رشد به نشاني www. roshd. ir
ارائه شده است .در این طرح ،براي كودكان پیشدبستاني یك
بينام .)1396( .مدلهاي ترویج كتابخواني در دنیا .روزنامة دنیاي اقتصاد،
مهماني شبانه ترتیب داده شده است .در این مهماني ،كودكان
شمارة  .4164بازیابي درنشاني
براي عروســكهاي پارچهاي كه در اختیارشان قرار ميگیرد،
http:// www. donya- e- eqtesad. com/ fa/ tiny/ news- 3297338
كتاب ميخوانند .نتایج نشان ميدهد تعداد كودكاني كه براي
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