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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.
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