راهکارهای تشویق کودکان و نوجوانان به کتابخوانی
سیده مریم طباطبایی ندوشن

*

اشاره

تحقیقات گسترده بیانگر نقش بسزای «مطالعـه» بـر موفقیـت شـخص در
حوزۀ مسائل فردی ،خانوادگی و ا تماعی است .عادت به مطالعه ،امـری
اکتسابی است کـه از بـدو کـودکی ،قابلیـت «درونیشـدن» دارد .اهمیـت
کودکی به عنوان مهمترین دوران شکلگیری شخصیت تـا آنجاسـت کـه
شعار هانی روز کتاب کودک در سـال « 2097بیاییـد بـا کتـاب بـزرگ
شویم» انتخاب شد .والدین در ایگاه اولین آموزگاران کـودک در ایجـاد
عالقۀ او به مطالعه نقش زیادی دارند؛ البته مدرسه و نظام آموزشی باید در
این امر کوشا باشند .با و ود اهمیت مطالعه در کودکی ،بازیهـای متنـوا
رایانهای ،عروسکها و وسایل بازی پیشـرفته ،تربیـت کـودک و نو ـوان
اهل مطالعه کار چندان سادهای نیست .در این نوشتار ضمن تبیین اهمیـت
و فواید تشویو کودکان و نو وانان به مطالعه ،راهکارهای علمی و عملی
* کارشناس ارشد علوم ارتباطات ا تماعی و پژوهشگر حوزۀ خانواده.
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تشویو کودکان و نو وانان به مطالعه در سط خرد بررسی میشود.
اهمیت و ضرورت تشویق کودک و نوجوان به مطالعه

«یادگیری» نتیجۀ مطالعـه و نتیجـۀ یـادگیری« ،تغییـر رفتـار» اسـت .دلیـل
فاصلهگرفتن امعۀ ما با و ود رشد روزافزون مراکز علمی و آکادمیک از
فرهن

اصیل ایرانی ـ اسالمی آن است که در مراکز آموزشـی بـه قرائـت

منب بسنده میشود و روح مطالعه و بررسی عمیو ،کمرن

است.

عادت به مطالعه در افراد یک امعه ،آنهـا را بـه شـهروندانی سـودمند بـا
کمترین ناهنجاریهای ا تماعی و روحی بـدل میکنـد .بـه همـین دلیـل
سرانۀ مطالعۀ افراد یکی از شاخصهای رشد فرهنگی در هر امعه است.
َ

َ

َ

آیۀ َه ْل َي ْس َتوی الذي َن َي ْع َل ُم َ
ون َوال ِذي َن ال َي ْع َل ُمون ؛ 1بیانگر ارزش ،اهمیـت و
ِ
ِ

تأثیر مطالعه بر رشد انسان است.

خداوند متعال میفرماید« :خداوند کسانی از شما را که ایمـان آوردهانـد و
2

افرادی که از دانش بهره گرفتهاند ،به در ات برتر میرساند».
َعلْمراََی َقرب ِنریَ ِّل َ ِ
ِ ِ ِ
َ
َعرزَ
َریَالل َ
پیامبر میفرمایندَ ِّ « :ذاَ َأ َُ َ
یَعلََیََََی ْو ٌ ََاَأ ْز َد ُاد ََفیه ً ُ ِّ ُ
کََِلیََِفیَ ُطلُ ِ
کَاَْلََی ْو َِ»؛ 3اگر روزی بر من بگ رد کـه
وع ََش ْم ِ َ َذَِل ََ
ور ََ
َو َجَُ َف َمَبُ َِ
در آن روز به علم و دانش من چیزی افزوده نشود ،آن روز مبارک نیست.
شاید بتوان سهم زیادی از پیشرفت را در کشورهای توسعهیافته ،به مسئلۀ
کتابخوانی از دوران کودکی نسبت داد .در کشـور آمریکـا از سـال 9732
(بیش از  230سال پیش) هر سال بین  8۲22تا  8422کتاب برای کودکـان
 .9زمر :آیۀ .1
 .2مجادله :آیۀ .88
 .3عالءالدین متقی هندی ،کنز العمال،

،8
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چاپ میشد .ناپلئون در فرانسه اولین شخصی بـود کـه دسـتور تأسـیس
کتابخانه را برای کودکان صادر کرد که در سال  81۲4تعداد کتابخانـههای
مدارس در فرانسه بـیش از  1222واحـد بـوده اسـت .در سـال  8131در
شوروی سابو ،تعداد  14کتابخانه مستقل بـرای کودکـان و  416کتابخانـه
وابسته به کتابخانههای عمومی برای اطاال تأسیس شده بود .در ژاپـن بـه
سال  8162طرح و اقدامی آغاز شد که اکنون در سراسـر ژاپـن گسـترش
یافته است در آن ا کودکان هر روز به مدت بیستدقیقه از روی کتابی بـا
1
صدای بلند برای والدین «معموال مادر» میخوانند.
در ایران اسالمی که مدعی اهمیـتدادن بـه ایگـاه تعلـیم و مطالعـه بـر
اساس آموزههای اسـالم اسـت ،بایـد تو ـه بـه مطالعـه بهسـرعت و بـا
مدون بران شود؛ زیرا اگر عالقـه بـه مطالعـه از کـودکی در
برنامهریزی ّ
انسان پدید نیاید و مطالعه به نیازی معنـوی در زنـدگی او تبـدیل نشـود،
ذهنش در وانی تهی از معیارهـا خواهـد بـود و سـادگی و بیتجربگـی
وانی ،راه را برای ناوذ ناهنجاریها باز میکند .امام علی میفرماینـد:
ِ ِ
ودواَ ِبهَ َِکبرارا»؛ 2در خردسـالی علـم بیاموزیـد تـا در
« َُ َعل ُمواَالْعل َْمَصغاراًَ َُ ُس ُ
بزرگسالی به برتری و سیادت نائل آیید.
فواید مطالعه در کودکی و نوجوانی
 .1پرورش تفکر خلّاق و تفکر نقّاد

مطالعه از کودکی تأثیر بسزایی در پرورش دو تاکـر دارد کـه هـر امعـۀ
 .9کمال پوالدی« ،نکاتی در مورد چگـونگی عالقمنـد کـردن بچـهها بـه کتـابخوانی»
انتشارت کانون پرورش فکری کودکان و نو وانان ،سال 8354.
 .3عبدالحمید ابن هبة هّال ابن ابی الحدید ،شرح نه البالغه،۲2 ،

.۲65
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خال » و
رشدیافتهای باید اعضایش به این دو مهارت مجهز باشند« :تاکر ّ
«تاکر نقّاد».
خـال » توانـایی دیـدن موضـوعات بـه شـیوهای نـو و
منظور از «تاکـر ّ
گامبرداشتن فراتـر از اطالعـات اسـت .تحقیقـات دیـد نشـان میدهـد
خال  ،اکتسابی بوده و بالقوه به همگان ارزانی شـده اسـت؛
توانایی تاکر ّ
ّاما تااوت در شکوفا نمودن آن است .نقش مطالعه در ایجاد تاکر خـال ،

به دلیل پرورش تخیل است و تخیل ،اساس خالقیّت است؛ با کتـابخوانی

برای کودک ،دنیایی بزرگ و پهناور در مقابل چشمان او گشـوده میشـود
و او قادر است آزادانه خیالپردازی کند .کودک در ایـن شـرای  ،خـود را
محدود و محبوس در حصار واقعیتهـا و امـور مشـهود نمیبینـد .دلیـل
دیگر تأثیر مطالعه بر پرورش خالقیت ،سؤاالت طرحشده برای کـودک و
مقایسههای او بین دریافتها است.
خال » ،در فرآینـد دوسـتیابی ،روبرویـی بـا
فردی که با تاکر «نقّاد» و« ّ
موقعیتهای آسیمزا و پیشـنهادهای ناهنجـار ،محـی کـار و پیشبـردن
اهداف مربو به شغل ،ازدوا  ،برخـورد بـا همسـر و تربیـت فرزنـدان،
تصمیمات سیاسی و بسیاری از امور ریزودرشـت بـر اسـاس معیارهـای
دقیو و درست به تحلیل همه انبه میپردازد خواه ناخواه موفوتر خواهـد
بود و نیاز هر امعه به داشتن چنین اعضایی بر کسی پوشیده نیست.
 .2تغذیه عاطفی و روانی کودک

خواندن کتاب برای کودک نوپا ،ضمن پاس به روحیـۀ کنجکـاو کـودک،
سبم تغ یۀ عاطای و روانـی کـودک میشـود؛ چـون ور زدن کتـاب از
سوی والدین برای کودک ،به منزلۀ وقتگ اشتن از سوی والدین است.

راهکارهای تشویق کودکان و نوجوانان به کتابخوانی
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 .3گسترش دایرة لغات

مطالعۀ بیشتر سبم میشود دایرۀ لغات خواننده افزونتر شده و از کلمات
دیدتری در مکالمات روزمرۀ خـود اسـتااده کنـد .داشـتن فـن بیـان و
بالغت در گاتار در زمینههای حرفهای و شغلی ،کمک بسیار بزرگی به او
خواهد کرد؛ نیز توان بهکارگیری لغات در سط مطلوبی ،اعتماد بـه ناـس
بیشتری به او خواهد بخشید.
 .4ارتقای مهارت نوشتن

مطالعه در مهارت نوشتن و شکوفایی استعداد نویسـندگی تـأثیر مسـتقیم
دارد؛ زیرا سبم افزایش دامنۀ لغات میشود .افـزایش دامنـۀ لغـات سـبم
میشود شخص با داشتن هر شغلی در آینده ،توان ارائۀ مباحث مـرتب بـا
شغل ،رشته و صنف خود را در قالم مقاله و دیدگاه داشته باشد.

1

 .5ارتقای سطح فکری و اجتناب از سطحینگری

با مطالعۀ کتابهای ماید ،یعنی مصاحبت با انسانهای شـرافتمند گ شـته
که کولهبار تجربه و اندوختههای یک عمر را به نو ـوان منتقـل میکننـد،
بهیقین نو وان در دام ناهنجاریهای ا تماا و وانیکردنهای بیارزش
گرفتار نمیشود.
 .6درونیشدن آموختهها و مطالعات در ذهن کودک و نوجوان

شخصی که از کودکی و حتی نو وانی با مطالم و آموختههای ارزشـمند
روبرو میشود ،بهمراتم اثر آموختهها در افکار و صـااتش بیشـتر از فـرد
 .9نتای تحقیو میدانی توس نویسنده نشان میدهد بیش از هشتاددرصد افـراد مـاهر
در مشاغل و حرف مختلف ،در کودکی و نو وانی عادت به مطالعه داشتهاند.
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میفرمایدِّ « :نماَ َقلََْالْحد ِ
ثَک ْاألَ ْر ِ
ضَال َْخ َِالی ِة ََمراَ
َ ُ ََ

بزرگسال است .امام علی
ُألَِْقیََِفیه ِ
َشیءَ َق ِبلَتْ َُه»؛ 1دل نو وان مانند زمین آماده است که هـر بـ رى
اَم ْن ََ
َ
در آن افشانده شود ،میپ یرد.

إنَ
رَُ َفرر ََ َ،،فر َْ
إنَل َْ
أوَ ُمتَ َعلِّماًَََ،ف َْ
اَع ِالمًَاَ َْ
فرمودّ« :م ََ
همچنین امام صاد
فع ْ
َرمَََی َ
2
َ،و َْ ِ
َضیَع ِ
ق»؛
رَ َُم ََحمرداًَ ِبراَْل َح َِّ
رم ََسر ََک َنَالنر َار ََ
َأث َم ََ
َفر ََ َ ،
َوالر َِذیَ َب َع َ
َضیَ َع ْ
َ،وّن َ َ َ
ّنَأث َ
دوســت نــدارم وانــان شــما را ــز در دو حالــت ببیــنم :دانشــمند یــا

دانشاندوز .اگر وانی چنین نکند ،کوتاهی کرده و اگر کوتاهی کرد ،تبـاه
نموده و اگر تباه نمـود ،گنـاه کـرده و اگـر گنـاه کنـد ،سـوگند بـه آنکـه
محمد
ّ

را به حو برانگیخت ،اهل دوزخ خواهد بود.

مقام معظم رهبری به نو وانان چنین میفرمایند« :در دوران نو وانی زیاد

مطالعه میکردم .غیر از کتابهاى درسی خودمان ،کتاب تـاری  ،ادبیـات،
قصـه خیلـی عالقـه
قصه و رمان هم میخواندم .بـه کتـاب ّ
شعر و کتاب ّ

داشتم و خیلی از رمانهاى معروف را خواندم .اآلن احادیثی یادم است که
آنها را در دوره نو وانی خواندم و یادداشت کردم».

3

 .7کاهش استرس و افزایش آرامش

تحقیقات انجامشده دانشگاه «ساکس» ـ سال  2001ـ نشان میدهد بـرای
حاظ آرامش هنگام روبرویی با مشـکالت ،مطالعـه حتّـی از فعالیتهـای
محبوبی مانند گوشدادن به موسیقی ،قدمزدن و آشامیدن چـای یـا قهـوه
مؤثرتر است .نتای این تحقیقات بـا ارزیـابی ضـربان قلـم و تنشهـای
 .9نه البالغه ،نامه .38
 .2محمد بن حسن طوسی ،امالی،

 ،323ح .624

 .3گاتوشنود رهبر معظم انقالب با معی از نو وانان و وانان 8356/88/84 ،ش.
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عضالنی بررسی شده بود .شرکتکنندگان در این پـروژه تحقیقـاتی تنهـا
شش دقیقه بعد از شروا به خواندن و ور زدن کتاب ،آرامش را احساس
میکردند.
امام علی

9

تََل َْمَ َُ ُف ْت ُه ََسل َْوٌَة»؛ 2هرکه بـا کتابهـا
یَ ِباَْل َکُ ِ َ
نَ َُ َسلَ ََ
میفرمایدَ « :م َْ

آرامش یابد ،راحتی و آسایش از او سلم نمیگردد .همچنین میفرماینـد:
ِ
ِ
ون ََِفی ِه َِّاََِب َکُتُ ِب ِه َْم»؛ 3روزگار پـر از فتنـهای
انَ َا ْرجَاََََی َْنَ ُس َ
«ََی ََُْیَ َعلَیَاَلناس ََز َم ُ
بر مردم خواهد رسید که ز به کتابهایشان انس و آرامش نگیرند.

تشویو به مطالعه ،بهویژه در دوران پرتشویش بلوغ ،کمـک مـؤثری بـه
آرامش نو وان خواهد کرد.
راهکارهای درونیسازی عادت به مطالعه در کودکان و نوجوانان
صفر تا دوسالگی

با تو ه به عالقۀ کودک قبل از دوسالگی به تصویر بیشتر از کلمات:
 .9بهتر است بعد از ششماهگی کتابهای غیرکاغـ ی در اختیـار فرزنـد
گ اشت تا با آنها سرگرم و ناآگاهانه بـا کتـاب انـس بگیـرد .بـازی او بـا
کتابهای کاغ ی شاید منجر به بریدن دسـتش و فاصـلهگرفتن از کتـاب
شود .ور زدن کتابهای پارچهای و پالستیکی برای کودک در ایـن سـن
آسانتر است.
 .2تا قبل از دوسالگی میتوان کتابهای سادهای که در آنها شـعرهای دو
یا سهبیتی برای هر تصویر نوشته شده ،برای کودک خواند .تصویر در این
 .9محمد رحمانی« ،چهارده فایده منحصربهفرد کتابخوانی» ،در:
 .2عبدالواحد تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم،
 .3محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی،

،8

.1۲

.۲33
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دوره حرف اول را میزند و اگر ظـاهر کتـاب دلخـواه فرزنـد نباشـد ،بـه
شعرهایش نیز تو ه چندانی نمیکند.
 .3در دوران کودکی نباید برای خواندن کتـاب ،قـانون و قاعـده و زمـان
دقیقی انتخاب کرد .بهترین زمـان ،هنگـام حوصلهداشـتن کـودک اسـت؛
ضمن اینکه نباید فرزندان را به شنیدن داستان مجبور کرد.
دو تا چهارسالگی

در این سن و با انجام اقدامات قبلی ،کودک با کتاب و قصه عجین شـده؛
ّاما هنوز نمیداند صاحههای کتاب ،کلمـات و داسـتانها را در خـود ـا

دادهاند.

داستانهای آهنگین مناسم این سن هستند .بچهها در ایـن سـن دوسـت
دارند تصاویر کتاب را مشاهده کنند تا شخصیتها و فضای داسـتان را در
ذهنشان بهتر تجسم کنند .آنها وقتی قصهها را در قالم شـعر میشـنوند،
بهتر آنها را به خاطر میسپارند و حتی در خواندن کتاب همراه میشوند.

9

تحقیقات نشان دادهاند تقریبا  71%یادگیری از طریو حس بینـایی کسـم
میشود.
* کتاب همراه همیشگی :والدین در مطم یا خودرو میتواننـد کـودک را
در این سن با کتابهای با متن کم و تصویر بزرگ و زیاد سرگرم کنند.
* مشارکت کودک در خواندن کتاب :میتوان بعـد از چنـد بـار خوانـدن
داستان ،از کودک خواست ملـهها را کامـل کنـد یـا داسـتان را بعـد از
تمامشدن با کمک والدین روایت کند.
* بازیکردن داستان کتـاب :بـازی داسـتان کتـاب و دادن نقـش یکـی از
 .9محمد احدیان ،مقدمات تکنولوژی آموزشی،

.8۲1
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شخصیتهای داستان به کودک در عالقۀ او به کتاب اثرگ ار است.
* خستهنشدن از خواندن کتاب تکراری :بچهها تکرار را دوست دارنـد و
وقتی به کتابی عالقمند میشوند ،هر روز تماشـایش میکننـد؛ نیـز وقتـی
داستان کتابی بشان میکند ،دوست دارند هر لحظه آن را بشـنوند .در
برابر این خواستۀ کودک ،نباید مقاومت کرد.
چهار تا ششسالگی

کودک در این سن داستان کتابها را به خاطر میسپارد و مدام از والـدین
میخواهد کتابی تکراری برایش بخوانند .داستانهای عجیم و خندهدار را
دوســت دارد و عالقــه دارد تــا در صــدا و ش ـیوۀ روایــت خواننــده نیــز
عجیمبودن و حتی مسخرگی رفتار بعضی شخصیتها را احساس کند.
* بازی و نمایش
در کتابهــای مناســم ایــن ســن بایــد فرزنــدتان بتواننــد در ریــان آن
مشــارکت کننــد .بچــهها در ســنین پیشدبســتانی دوســت دارنــد هنگــام
کتابخواندن والدین ،نقش فعالتری بازی کنند.
* درنظرگرفتن عالیو کودک در انتخاب سوژههای داستانی
بهتر است کتاب بر اساس عالیو فرزندان انتخاب شود .اگر عاشو ماشـین
است ،داستانی بـرایش بخواننـد کـه ماشـینها شخصـیتهای اصـلیاش
هستند؛ اگر با حیوانات خوب ارتبـا برقـرار میکنـد ،سـراغ گزینـههایی
بروند که داستانی را در نگل و باغوحش روایـت میکنـد .کـودکی کـه
تختخوابش «کیتی» است ،بهیقین از شـنیدن داسـتانهای مربـو بـه ایـن
عروسک ل ت زیادی میبرد.
شش تا دوازدهسالگی

در این سن کودک با کمی اشتباه کتابهایش را میخواند؛ ّاما بـا رسـیدن
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به کلمات تازه مکث میکند و اغلم با تو ه به معنای کلـی مـتن آنهـا را
حدس میزند؛ همچنین از تصاویر برای حدسزدن داسـتان و تشـخیص
معنای واژهها کمک میگیرد؛ بـه سـؤالهای تـازه دربـارۀ داسـتان پاسـ
میدهد؛ از خواندن کتابهای تازه و کشف مالت دید ل ت میبـرد؛
حتی گاهی رفتارهای یکی از شخصـیتهای قصـه را انجـام مـیدهـد و
خودش را ای او میگ ارد که این نشان از تخیل قوی و تصـویرپردازی
کودک دارد.
* تهیه کتابهای مرتب با فضاهای دیدهشده
با فرزندتان از مـوزه ،حیـات وحـش و آثـار تـاریخی بازدیـد کنیـد و از
کتاباروشی این مجموعهها ،کتابی دربـارۀ تاریخچـه آنهـا یـا داسـتانهای
اتاا افتاده در آنها بخرید .گوشدادن به کتابی که فرزند شـاهد مـا رایش
بوده یا از مکانی که در آن داستان اتاا افتاده بازدید کرده ،برایش ـ اب
خواهد بود.
* تناسم لحن داستانگویی با ما را
والدین وقتی داستانها را بر اساس اتاا هـای افتـاده در آنهـا میخواننـد،
صدایشان را باال و پایین ببرند یا لحن خندان و عصبانی به خـود بگیرنـد
تا به فرزندشان ل ت بیشتری از گوشکردن به روایتهای کتـاب تزریـو
کنند .کتاب را تنها برای فرزند روخوانی نباید کرد ،بلکـه بایـد ـای هـر
شخصیت داستان نشست و صدای مناسم بـا آن شخصـیت را بـه خـود
گرفت.
* ساختن کتاب صوتی
گاهی داستانهای شنیدنی حتی بیشتر از کتابهای مصور ،کودک را پـای
خود مینشانند .برای فرزندان سیدیهایی از داستانهای ماندگار صـوتی
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تهیــه کنیــد و در اتومبیــل و خانــه بــرایش پخــش کنیــد .اگــر ذخیــرۀ
داستانهایتان تمام شد ،صدای خودتان را ضب کنیـد و داسـتانی صـوتی
بسازید تا زمانی که فرصت ندارید ،فرزندتان بیاصرار به کتابخواندن بـه
آنها گوش کند.
* تنوا کتاب
فرزند در این سن توانایی خواندن را پیـدا کـرده و بایـد تنـوا کتـاب در
کتابخانهاش برقرار شود .قرارداشتن کتابهای متنـوا در کتابخانـۀ فرزنـد،
این امکان را به او میدهد تا در هر روز برحسم حال و هوایش کتـابی را
برای خواندن انتخاب کند.
* آشنایی با کتم فاخر
کودک در این سن به قصه بیشتر از شـعر عالقـه دارد .والـدین میتواننـد
بازنویسیهای داستانهای شاهنامه ،کلیله و دمنه و  ...را بـرای فرزندشـان
تهیه کنند که با تصویرگری کودکانه روایت شدهاند.
* رعایت نبایدها
کتابخواندن برای بچهها بایدهایی دارد که گاته شد؛ امـا افـزون بـر ایـن
موارد ،والدین نباید کودک را به ا بار پای کتابخوانی بنشـانند .نیـز وقتـی
آرزوی هدیهگرفتن عروسکی را دارد ،نباید تنها کتاب به او هدیه داد یا در
روزهایی که قصد تاری دارد ،او را به کتابفروشی برد.
* انتخاب مناسم کتاب
در ریان خواندن کتاب ،دایرۀ لغات فرزند گستردهتر میشـود و ماـاهیم
تازه را یاد میگیرد؛ اما نباید در انتقال این دانشهـا بـه فرزنـد زیـادهروی
کرد .او باید در سنی باشـد کـه قـدرت درک شـنیدنیها را داشـته باشـد.

931



رهتوشه راهیان نور محرم « 9317ویژۀ خواهران»

والدین و معلمان بدانند اگر لغات تازه یا مااهیم ناآشنا در همـۀ صـاحات
کتابی که برای فرزندان خوانده میشود بارها تکرار شـده ،کتـاب مناسـبی
انتخاب نکردهاند.
راهکارهای تشویق نوجوانان به مطالعه

* طراحی نمادهای شهری برای تشویو به مطالعه
فضای فرهنگی ـ تبلیغی امعه و مدرسـه تـأثیر بسـزایی در شـکلگیری
تاکر کودک و نو وان دارد.
* تبلیغ استااده از اوقات انتظار برای مطالعه
تبلیغ استااده از فرصتهای انتظار بـرای مطالعـه ،نو ـوان را هدفمنـد و
باانگیزه میسازد .اولیای مدارس میتواننـد مبل ّغـان توانمنـدی در اینبـاره
باشند .رهبر انقالب میفرماید:
«میخواهم خواهشی از مردم بکنم و آن این است :کسـانی کـه اوقـاتی را
در حال انتظار به بیکارى میگ رانند ،کتاب بخوانند .اگر مـردم مـا عـادت
کنند که از این وقتهاى ضای شونده براى مطالعـه کتـاب اسـتااده کننـد،
امعه خیلی پیش خواهد رفت و فرهن

کشـور ،خیلـی ترقّـی خواهـد

کرد» 9.قراردادن کتاب ،مجلـه و  ...در اتوبـوس ،مطـم ،نـانوایی و  ...بـه
تروی کتابخوانی کمک میکند.
* کتابخوان بودن والدین
کودکان و نو وانان برای موفقیت در زنـدگی بـه الگوهـای رفتـاری نیـاز
دارند .و ود حس همانندسازی در کودکـان و نو وانـان و نیـاز آنهـا بـه
الگوهای رفتاری ایجاب میکند والدین را در حال مطالعـه ببیننـد .پـدر و
 .9مصاحبه با خبرنگار صداوسیما پس از بازدید از نمایشگاه کتاب8351/۲/۲۲ ،ش.
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مادر مقابل دیدگان فرزندان کتاب به دست بگیرند؛ چراکـه فرزنـدان آینـۀ
رفتار والدین هستند.
رهبر انقالب در مصاحبهای میفرمایند:
«همۀ افراد خانه ما ،وقتـی میخواهنـد بخوابنـد ،حتمـا یـک کتـاب کنـار
دستشان است .من فکر میکنم که همۀ خانوادههای ایرانی بایـد اینگونـه
باشند .توقّ من این است که پدرها و مادرها ،بچـهها را از ّاول بـا کتـاب
محشور و مأنوس کنند .حت ّی بچههای کوچک باید بـا کتـاب انـس پیـدا
1
کنند».
* بیان عالقۀ آدمهای بزرگ به مطالعه
بیان و طراحی فضاهای فرهنگی بر اساس گاتـار بزرگـان دربـارۀ کتـاب،
تأثیری عمیو بر ایجاد این عادت پسندیده دارد .با تو ه به تأثیر الگوهـای
بر ستۀ اخالقی در شخصیت نو وانان و وانان ،مطالعـۀ زنـدگینامـه و
سرگ شتنامۀ بزرگان ،مشاهیر و فرزانگان نیز تأثیرگ ار خواهد بود.
* پرسش از نو وانان با عبارات «این روزها چه میخوانی؟»
والدین و معلمان از بچهها زیاد بپرسند چه کتابی مـیخواننـد؟ اگـر ایـن
ملــه وارد ادبیــات بــین فــردی نو وانــان نیــز شــد ،آنگــاه در تــروی
کتابخوانی موفو بودهایم.
* ایجاد نمایشگاههای شخصی از کتاب در مدارس
دانشآموزان عالقمند به کتاب از کتم شخصی خود ،در مدرسه نمایشگاه
برپا کنند.
* معرفی کتابهای مناسم سن نو وانان در مسجد و مدرسه
مبل ّغان دینـی ،مربیـان و معلمـان مـدارس از فهرسـت دیـدترین کتـم
 .9مصاحبه در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب 8354/۲/۲ ،ش.
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منتشرشــده بــرای نو وانــان اطــالا داشــته باشــند و ایــن کت ـم را بــه
دانشآموزان معرفی کنند.
* کتابمحور بودن درس انشا
گاهی در کالسهای انشا از دانشآموزان بخواهند خالصۀ یکی از بهتـرین
کتابهــایی را کــه خواندهانــد بنویســند و در کــالس بخواننــد تــا بقیــه
دانشآموزان نیز با کتاب خواندهشده توس همکالسیشان آشنا شوند.
* برگزاری لسات نقد کتاب برای نو وانان در مدرسه و مسجد
محافــل انــس بــا کتــاب در مــدارس و مســا د برگــزار شــود و همــۀ
شرکتکنندگان کتابی را در بازۀ زمانی معین مطالعه و در دو یا سه لسـه
دربارۀ موضوا ،داستان و شخصیتهای داستان تحلیـل و بررسـی انجـام
دهند.
9
* برپایی طرح کتاب در گردش
از دانشآموزان خواسته شود کتابهای شخصی و مورد عالقۀ خود را بـه
مدت معینی در اختیار مدرسه یا مسجد قرار دهند و بـا مـ آوری یـک
مجموعه ،کتابها بین نو وانان دستبهدست شـده و آنهـا در برگـههای
مخصو  ،برداشت خود از کتاب را نوشته و به بهترین برداشـت ـایزه
داده شود؛ نیز همۀ شرکتکنندگان در قرعهکشی شرکت داده شوند.

 .9نویسنده مقاله ارائهدهنده طرح ام «کتاب در گـردش در ادارات دولتـی کشـور»
است.

