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 چکيده
و ماهواره و تلفن همراه و   ونیزیمانند تلو نینو یهایبا توجه به ظهور تکنولوژ ،یکنون یایدر دن   

از  یعیزمان را از قشر وس نیشتریبرنامه که بیهدف و بیعمدتا ب ینترنتیا یو گفتگوها نترنتیا

رسد. توسعه و  یبه نظر م یضرور یامر یکتاب و کتابخوان جیتوسعه و ترو رد،یگ یمردم دربرم

در حال  یو به خصوص کشورها هابزرگ کشور یهاها و دغدغهاکنون از موضوع یکتابخوان جیترو

و  یضرور یکشور امر شرفتیپ یمردم برا نیآن در ب جیو ترو یکتابخوان تیتوسعه است. اهم

 شیها پتیو منطبق با واقع ایموثر، پو یهاالزم است برنامه یکتابخوان جیباشد. جهت ترو یروشن م

 نی. بر همردیخواندن و مطالعه شکل گها همراه بوده تا عادت برنامه نیکرده و گام به گام با ا ینیب

در ابتدا به  قیتحق نیاساس، در سرتاسر جهان اقداماتی برای ترویج کتابخوانی صورت گرفته که ا

. و سپس با کندیم یمعرف تهانجام گرف رانیرا که در ا ییهاطرح نیپردازد. همچن یآنها م یمعرف

 یم یزندگ یو اسالم ینید یهااز آموزه یغن یبا سابقه ا یاسالم یما در کشور نکهیتوجه به ا

 .دهد یخواندن ارائه م جیترو یبرا یاسالم میفراخور فرهنگ عظ یطرح میکن
 

 الگوی  جهان، کتابخوانی ترویج الگوی کتابخوانی، ترویج کتابخوانی، خواندن، :يديکل واژگان

 .اسالمی

 

 مقدمه

کتاب، میراثی ماندگار، پدیده ای شکوهمند و باارزش، و عنصری رشدآفرین و روشنگر در پهنه ی زندگانی بشر است. نقش    

ی کتاب در پویشهای تکامل آفرین فردی و اجتماعی، ناشی از گستردگی روح ارزشی دانش و بینش و ابهت و برجسته، واال، حساس و سازنده

 (.3، ص.1381بشری است)خامنه ای،  اهمیت فرهنگ مکتوب در تاریخ

از آنجا که در دوران تمدن تاریخی فرهنگی ایران زمین همواره دانشمندان، پژوهشگران، نویسندگان و ادبای صاحب قلم و صاحب   

و وافی جسته های کافی اندیشه از کتاب به عنوان ابزاری مطمئن برای جاودانه ساختن حاصل عمر خود و انتقال علوم و دانش خویش بهره

اند و اینکه کتابخوانی سبب پرورش ذهنیت خالق و مستقل شخصی و شکوفایی اندیشه و شکل گیری گفتمان اندیشمندانه و پروردن 

های امروزی و هم از حیث تاریخی در درازمدت موجب تکامل احساسات انسان می شود، یعنی هم باعث شکوفایی استعداد فردی بچه
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و  قرار گرفت ونسکوی( مورد توجه 13۵۰-13۶۰) 1۹8۰و  1۹۷۰ یدر دهه ها یکتابخوان جیتوسعه و تروشود،  فرهنگی جامعه بشری می

 یها و دغدغه هااز موضوع و اکنونهای ترویج کتابخوانی مطابق با فرهنگ بومی و محلی هر منطقه در سراسر جهان انجام شده و برنامه

 (.1۵، ص.138۶نیا، می باشد)پدرام در حال توسعه  یهابزرگ کشور

 بيان مساله

ها در عصر شکوفایی تمدن اسالمی و اهتمام دانشمندان اسالمی و ایرانی در پدید ی فرهنگی ما و شمار کتابها و کتابخانهپیشینه  

 آوردن آثار ارزشمند و جهانی، همه و همه ناظر بر اهمیت کتاب و کتابخوانی است.

ی سوگمندانه با سهم سترگی که از این دیدگاه در تاریخ و فرهنگ و تمدن جهان داریم، و علی رغم وجود آثار برجسته، جامعه  

ی شکوهمند کتاب و کتابخوانی به دیده ی یک نیاز مطرح دایمی نمی اندیشد و هنوز آمار کتاب و کتابخوانی در امروزین ما هنوز بر پدیده

 (.4، ص.1381یز است)خامنه ای، ی ما اسف انگجامعه

هدف اصلی این تحقیق پاسخگویی به این سوال است که چگونه می توانیم کتابخوانی را به یکی از عادات بهینه مردم تبدیل    

 کنیم؟

 دنیشیباب اندتا  این زمینه ارائه شونددر  ایرانو  جهان  یهاها و  تجربهشود که دانسته یتالش م  این مقاله دربر همین اساس    

 .میدر کشور نباش یاندک کتابخوان ارینگران نرخ بس گرید ،در بین آحاد مردم مسئله  باز شود و با باال رفتن مطالعه نیا یدرباره ریزیو برنامه

 تعاریف

 (.18۵۹4، ص.13۷3در آن ) دهخدا،   نگریستن به هر چیز برای واقف شدن به آن و تامل و تفکر و اندیشهمطالعه : 

 یعالئم نوشتار لیتبد ،یکردن عالئم نوشتار یی، شناسا دنیاست که در آن د یتواند باشد. عمل یمجموعه مطالعه م ریخواندن: ز 

 (.21، ص.1383)قزل ایاغ، شود یدرک معنا از آن حاصل م جهیشود و در نت ی، درک مجموعه عالئم و آواها انجام میبه صوت

 کیعادت به مطالعه به عنوان  جادیبه مطالعه و ا افرادعالقه مند کردن  یتالش برا یبه معنا ،یکتابخوان جیتروترویج کتابخوانی: 

 .می باشدروزانه  یبرنامه

 

 پيشينه

 پيشينه پژوهش در ایران

آن در شهرستان  جیترو یموانع و راهکارها ،یبر فرهنگ مطالعه و کتابخوان یکردیرو "( در تحقیق خود با عنوان 138۶کازهی )   

بیان می کند که با توجه به اهمیت مطالعه و کتابخوانی و با توجه به مشکالتی که پیش روی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی دراین  "رجندیب

های عمومی شهرستان بیرجند که شهرستان وجود دارد الزم است درجهت مرتفع نمودن آنها اقدامات عاجل صورت گیرد. افزایش کتابخانه

بخانه عمومی را دارد و تالش درجهت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را راه حل مناسبی می داند تا این فرهنگ در کمترین تعداد کتا

 شهرستان بیرجند گسترش یابد.

تحلیل محتوای مقاالت مجالت تخصصی کتابداری و اطالع رسانی  "( در تحقیقی با عنوان 138۹راد )باب الحوائجی و یزدیان   

منتشر شده این نشریات عنوان مقاله در 142۹که نشان می دهد "138۷تا  13۷8کتابخوانی و کتابخانه های کودکان از سال  درباره ترویج

کودکان  یهادرصد( به موضوع کتابخانه 8/1عنوان از مقاالت ) 2۷و  یدرصد( به موضوع ترویج کتابخوان ۶/3عنوان از مقاالت ) ۵2که 

 یهادرصد( ترجمه است. از مجموع مقاالت مرتبط با مقوله 1/۵مقاله ) 4درصد( تألیف و  ۹/۹4مقاله ) ۷۵اند که از این بین پرداخته

 ۶/2۶مقاله ) 21 ،یدرصد( پژوهش 8/4۶مقاله ) 3۷ ،یرسانو اطالع یحوزه کتابدار یکودکان در نشریات تخصص یهاو کتابخانه یکتابخوان

 .باشدیم یدرصد( گردآور 1/24مقاله ) 1۹و  یدرصد( مرور ۵/2مقاله ) 2 ،یحلیلدرصد( ت

نشان میدهد  "عوامل موثر بر ترویج فرهنگ کتابخوانی از نگاه قرآن و حدیث "( در تحقیقی با عنوان 13۹1وندی )مروتی و حسن   

یگاه آن تاکید بسیار شده است. همچنین نشان می دهد میزان که کتاب و کتابخوانی از جمله مباحثی است که در دین اسالم بر اهمیت و جا

رشد کتاب و کتابخوانی بیانگر رشد و تعالی فرهنگی هر ملتی به حساب می آید. در نهایت با بررسی آیات قرآن کریم و احادیث معصومین 

 )ع(، عوامل موثر بر ترویج فرهنگ کتابخوانی را در جامعه مورد بررسی قرار می دهد.

بررسی میزان تاثیر کتابخانه تلفنی رنگین کمان شهرداری سمنان بر "( در تحقیق خود با عنوان 13۹1یرحسینی و بهرامی )م   

نقش انجام گرفته است آزمایشی یا تجربی با استفاده از طرح تک گروهی که با استفاده از روش  "افزایش فرهنگ مطالعه کودکان و نوجوانان

نتایج حاصل از کند که دهد و همچنین تاکید می میمورد تایید قرار را فزایش نرخ مطالعه کودکان و نوجوانان مثبت کتابخانه تلفنی در ا

هنری شهرداری و کتابخانه های کانون پرورش فکری  -می تواند به مسووالن نهاد کتابخانه های عمومی کشور، سازمان فرهنگی  تحقیق

 ربه و اشاعه آن در سطح کشور به منظور ارتقاء فرهنگ مطالعه در کودکان و نوجوانان یاری نماید.کودکان و نوجوانان در استفاده از این تج
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های عمومی شهرستان کرمان در توسعه نقش کتابخانه "( در تحقیق خود با عنوان 13۹4راینی و نوکاریزی )هاشم زاده و دهقانی   

های ورها، قواعد و هنجارها را در نظر گرفته است وبیان می کند که نقش کتابخانهبرای فرهنگ مطالعه سه الیه با "فرهنگ مطالعه کاربران

عمومی کرمان در توسعه باورها و جلوه ها باالتر از حد متوسط و در توسعه الیه قواعد در حد متوسط می باشد. به طور کلی، نقش این 

 درصد( است.  8۰ب )کتابخانه ها در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران خود کمتر از حد مطلو

 پيشينه پژوهش در خارج از کشور

اظهار میکند که مطالعه حق بشر  "اجازه دهیم مطالعه بخشی از زندگی ما باشد "( در تحقیق خود با عنوان 2۰۰۶) 1یوگانگ   

است و برای توسعه کشور مفید است. همچنین در این تحقیق بیان می کند که کتابداران باید نقشی مهم را در این راستا برعهده گیرند و 

 اد می کند.همچنین مطالعه دسته جمعی را پیشنه

اهمیت خواندن در استرالیا را بررسی کرد. این تحقیق  "یک مطالعه ملی برای زندگی "( در تحقیق خود با عنوان 2۰۰8) 2باندی   

نشان داد که سیاست گزاری برای باال بردن آگاهی از کتابخانه های عمومی و مجموعه های آنها و شناخت پیشرفت مطالعه کننده به عنوان 

 لی در نظام کتابخانه های عمومی استرالیا مورد نیاز است. هسته اص

نشان  "خواندن بازی: استفاده از ورزش برای تشویق پسران و مردان برای خواندن بیشتر "( در تحقیق خود با عنوان 2۰۰8)3پالمر   

یک سری فعالیت های ورزشی مانند فوتبال می دهد که بر اساس مطالعات موسسه سواد ملی آمریکا مردها کمتر مطالعه می کنند. نویسنده 

 را در کتابخانه برنامه ریزی می کند و مشاهده می شود که عادت های خواندن مردان توسعه پیدا می کند.

استفاده از تحقیقات برای ترویج سواد و خواندن در کتابخانه ها: راهنمایی برای  "( در گزارشی با نام 2۰11) ۵و استرسویک 4فارمر   

در بخش سواد و مطالعه ایفال تهیه کرده اند. در این گزارش مروجان سواد و خواندن معرفی می شوند، اینکه تحقیق چیست و   "بدارانکتا

باشد  چرا کتابداران باید از این تحقیقات استفاده کنند، فواید این تحقیقات و در نهایت کارهایی را که در رابطه با ترویج سواد و خواندن می

 می نماید.معرفی 

 

 خواندن جیتروهای برنامه

 هاي ترویج خواندن در جهانبرنامه

در سراسر جهان در کشورهای مختلف برنامه های زیادی برای ترویج خواندن انجام شده که به دلیل اینکه امکان معرفی همه آنها    

ها و نهادهایی پرداخته میشود که از ابتدا به معرفی طرحها برای معرفی انتخاب شده است.  در در این مقاله نمی باشد برخی از این طرح

 شده اند.  ۶موفق به دریافت جایزه ترویج کتابخوانی آساهی 2۰۰۶سال 

                                                            
.Yuguang 1 

.Bundy 2 
.Palmer 3 
.Farmer 4 

.Stricevic 5 

  آساهیIBBY- یکتابخوان جیترو زهیجا.6

 یکتابخوان جیترو یهابرنامه یدر اجرا یداریسهم پا ر،یچشمگ یهاتیشود که با انجام فعال یاهدا م یموسسه ا ایبار به دو گروه  کیهر دو سال  یآساه

 .مطرح شد ویدرتوک ۱۹۸۶نسل جوان در سال  یکتاب برا یالملل نیکنگره دفتر ب نیستمیدر ب زهیجا نیا جادیکودکان و نوجوانان داشته باشند. فکر ا

 یهااز شعبه کی، هر ۱۹۸۸از سال  بیترت نیاست. بد زهیجا نیا یمال بانیدر آن سال بود پشت ویکنگره توک انیاز حام مبونیش - یآساه یژاپن ی روزنامه

هستند.  IBBY ییرااج تهیکم یاز اعضا یآساه زهیداوران جا اتیکنند. ه ینسل جوان اعالم م یکتاب برا یالملل نیخود را به دفتر ب ینامزدها IBBY یمل

بار دو  کیتا به امروز هر دو سال  خیکرد. از آن تار یرا از آن خود م یآساه زهیپروژه جا کیشد و  یهر سال برگزار م زهیجا نیا ۲۰۰۴از سال  شیتا پ

 افتیدر یارهایمع .کنند یم افتیدر ننسل جوا یکتاب برا یالملل نیخود را در کنگره دفتر ب زیانتخاب و جوا یالملل نیداوران ب یسازمان برنده از سو

نسل جوان،  یکتاب برا یالملل نیبه اهداف و شعار دفتر ب یوفادار زانیم افتن،یگسترش  تیبودن آن، قابل داریپروژه و پا یتداوم داشتن اجرا زهیجا نیا

بودن آن  ریالگو قرار گرفتن، تکرارپذ یبراآن  تیبودن پروژه، قابل عیپروژه، نو و بد یاجرا جینتا گر،ید یمال یبانیاز پشت یامکان برخوردار ای یبرخودار

 .است جیبودن نتا یریبودن آن ها و قابل اندازه گ ریو دسترس پذ یمواد خواندن یباال تیفیو ک
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  موفق به دریافت جایزه ترویج کتابخوانی آساهی شده اند: 2006طرح ها و نهادهایی که از سال 

 ستانکشور له 138۵/ 2۰۰۶خوانند  یکودکان م یهمه لهستان برا.1

برنامه "به نام  2۰۰۶گذاشته شد و تا سال  ادیبن 1۹۹۶، در سال (ABCXXI)خوانند یکودکان م یهمه لهستان برا ادیبن   

 قیکودکان و نوجوانان کشور از طر یو روان یبه سالمت احساس یدگیگذاران سازمان رسانیشد. هدف بن یخوانده م" ۷یسالمت احساس

 .بود یجیو ترو یشده آموزش یسازمان ده یهاتیانجام فعال

کودکان آگاه کنند. فرصت کم  یامروز برا یایبودن دن مانهیرصمیترها را از دشوار و غکوشند تا بزرگ یم ادیبن نیا گردانندگان   

از اندازه  شیکودکان در کنار حضور ب یو عاطف یرفتار ،یروان یازهایبه ن یتوجه یب ،یروان یبودن در کنار کودک، تنش ها یپدر و مادر برا

است  یخواندن، راه هوشمندانه ا ط،یشرا نیکودکان به همراه داشته است. در ا یرا برا یادیز یمشکالت احساس یپررنگ رسانه ها در زندگ

کمتر  نیشوند و بنابرا یوبرو مر یدارند در خواندن با دشوار یترکوچک یواژگان رهیکه دا ی.  کودکانستارتباط با کودک و پروراندن او یبرا

  .کسب کنند یتوانند در خواندن مهارت ینم بیترت نیکنند و به ا یم نیگزیرا با خواندن جا ونیزیتلو یتماشا اهخوانند. آن یو کمتر م

 یخوانند، بلندخوان یکودکان م یهمه لهستان برا ادیبن ون،یزیتلو یمشکل و جذاب کردن خواندن به اندازه تماشا نیحل ا یبرا   

  .کند یخواندن با کودکان برگزار م جیترو یرا هم برا یاریبس یهاتیکند و فعال یم شنهادیروش مناسب پ کیرا به عنوان 

از جلسات خواندن  ای )مجموعه"ی آوردم تیمیخواندن صم"،  "کودکان یخواندن برا یهفته مل"مانند  ییهابرنامه ادیبن نیا   

 14در  خرسه ینیتولد و یروز مل کتاب، کیبهاره، تابستان با  یها(، مجموعه کتابگریکدیکردن کودکان معلول و سالم به  کینزد یبرا

که در طول سال  ییهافعال برنامه بانانیداوطلب و پشت یروهایبه ن زهیجا یاهدا یبرا "باشکوه انیپا"و برنامه  "کتاب کیزمستان با "اکتبر، 

 .کند ی، را به شکل ساالنه برگزار م"هاها و مهدکودکباشگاه خواندن در مدرسه"اجرا شده اند و 

کودکان انتخاب کنند،  یرا برا یخوب یهاها و آموزگاران کتابرکه پدر و ماد نیا یخوانند برایکودکان م یهمه لهستان برا ادیبن   

 .مناسب را منتشر کرده است یهااز کتاب ییفهرست طال کیدکان و با کو یبلندخوان یبرا ییارهایمع

 کیشرکت،  کیکتاب:  یخواندن برگزار کرده است مانند ماراتون اهدا جیترو یهم تاکنون  برا یگریموفق د یهابرنامه اد،یبن  

برنامه  نیا ینترنتیا گاهیپا قیرا از طر ییجلد کتاب اهدا ۶۰۰۰از کتابخانه ها انجام شد که تاکنون  یبانیپشت یبرا 2۰۰4کتاب که در سال 

)واحد پول لهستان(  یزلوت ونیلیم 3۰در نظرگرفتن  یموفق شد دولت را برا ادیهم بن 2۰۰۵ها کرده است. در سال بخانهکتا یهاقفسه یراه

 .دمتقاعد کن 2۰۰۵کتابخانه ها در سال  یبرا

کتاب  یالملل نیدفتر ب یخواندن را از سو جیترو یبرا یآساه زهی، جا2۰۰۶خوانند در سال  یکودکان م یهمه لهستان برا ادیبن  

 (.1388د)درخوش، ، از آن خود کرIBBYنسل جوان،  یبرا

 

 کشور مغولستان 138۵/2۰۰۶کودکان در مغولستان  اریپروژه کتابخانه س.2

 یادیشمار ز یکودکان اهل مغولستان، داشدانداگ جومبا، با همکار یهامشهور کتاب سندهیبه ابتکار نو 2۰۰2پروژه در سال  نیا   

  .و خانواده جومبا آغاز شد انیهنرمندان، دانشجو سندگان،یداوطلب، از نو یروین

 یشبان یزندگ ایبودند و  نیکردند، کوچ نش یم یدورافتاده زندگ یبود که در روستاها یکودکان انیخواندن در م جیآن ترو هدف   

 یکنند، بلکه بار شترها م یسفر م یپهناور استپ یها نیزم انیباربر در م یپروژه کتاب ها نه تنها با اتوبوس و خودروها نیداشتند. در ا

 .کنند دایدست پ اندن ندارند،رها توان  نیماش که ییشوند تا به جاها

 سندگانینو نیبودند و بهتر یریتصو یهاکتاب افتند،یکودکان راه  یها و چادرهاپروژه به خانه نیکه در ا ییهاکتاب نینخست   

 یاز سو یریهزار جلد کتاب تصو1۰که در ژاپن برگزار شد،  یاها، با برنامهنشیگز نیبودند. پس از نخست دهیها را برگزآن یالملل نیو ب یمل

-متن یبرگردان را بر رو یهابه زبان مغول برگرداندند و متن یزبان ژاپن انیها را دانشجوکتاب نیکودکان مغول اهدا شد. ا به یکودکان ژاپن

 .چسباندند یاصل یهاکتاب یها

 (.1388)عالمی، را از آن خود کرد یخواندن آساه جیترو زهیجا 2۰۰۶مغولستان در سال  اریکتابخانه س پروژه

 

 کشور الئوس 138۷/  2۰۰8کودکان الئوس  یبراپروژه اقدام .3
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به  ا،یآس یاز مردم کشور کوچک الئوس در جنوب شرق یاری، بس1۹۷۰دهه  یانیپا یهاو انقالب در سال یآغاز جنگ داخل با   

 .پناهنده شدند نیهندوچ هیدر ناح نسوالیناچار ترک خانه گفتند و به منطقه پن

ها به عنوان پناهنده مشکالت انسان رفتنیاهل الئوس و ساکن ژاپن، باور داشت تنها پذ یزن انگ،نتاویچانتاسون ا ط،یشرا نیا در   

 یکتاب ها یانجمن اهدا"، 1۹82در سال  نیخواست که به کودکان پناهنده کمک کند، بنابرا یکند. او م یها را برطرف نمآن یاصل

کودکان پناهنده الئوس  یرا برا یژاپن یریو تصو یداستان یهاانجمن در آغاز، تنها کتاب نیگذاشت. ا انیرا بن  "8به کودکان الئوس یریتصو

 .فرستاد یم

کودکان در  یهااز صنعت چاپ و نشر کتاب یبانیپشت یبرا ازی، انجمن فرستادن کاالها و لوازم مورد ن1۹۹۰از آن در سال  پس   

که در ژاپن آغاز شد،  ییهاتیکنند. فعالمی هیکودکان کشورشان ته یبرا یو هنرمندان الئوس سندگانیکه نو ییهاالئوس را آغاز کرد، کتاب

اقدام "با نام  یردولتینهاد غ کیسال پس از آغاز پروژه، انجمن، در قالب  2۵کرد. حاال  دایشد و گسترش پ یریگیپبا گذر زمان در الئوس 

 .کندیم تیودکان در الئوس فعالو حقوق ک اتیادب جیترو ی، برا"کودکان الئوس یبرا

کودکان  یو در الئوس چاپ و منتشر شده است. نهاد اقدام برا یهزار نسخه کتاب به زبان الئوس ۶2۰ آغاز پروژه تاکنون، از   

کنند.  یم یبانیپشت "خواندن جیترو یپروژه مل"است که از  وستهیکشور پ نیالئوس و وزارت آموزش ا یبه کتابخانه مل نیالئوس، هم چن

 .کند یکشور را دنبال م یگذاران آموزشاستیو س زانیربرنامه یهاتیاست که اولو یاپروژهخواندن،  جیترو یپروژه مل

 (.1388)کتابک، ویرایشگر، را از آن خود کرد یخواندن آساه جیترو زهیجا 2۰۰8کودکان الئوس در سال  یاقدام برا پروژه

 کشور روآندا 138۷/ 2۰۰8و اندوه  همراه با کتاب در نبرد با ترس.4

، "راوکوندایاگنس گ"، 1۹۹4در سال  قا،یهزار تپه در قلب آفر نیدر کشور رواندا، سرزم یسال پس از بروز فاجعه نسل کش کی   

 .گذاشت ادیرا بن ۹بکام یشرکت انتشارات

شرکت در هنگام آغاز به کار،  نیکودکان و نوجوانان است. هدف ا یهاناسودبر و مستقل کتاب یشرکت انتشارات کی بکام •

-قصه یها و جادوکتاب یاریبود تا کودکان و نوجوانان رواندا با  1۰کنیارواندا یعنیکشور  نیا یکودکان به زبان مل اتیادب یهاکتاب دیتول

 یو به زندگ ندیکرد، برآیم ینیبر وجودشان سنگ یکشکه از فاجعه نسل یزاریاز فرهنگ خودشان، بتوانند از پس احساس ترس و ب ییها

 .بازگردند

 نیکشور منتشر کرد. در ا نیا یکودکان و نوجوانان را به زبان مل یهادر رواندا است که کتاب یانتشارات نی، نخست بکام 

 یهاداستان، مستند، رمان یهاتشارات، کتابان نیروند. ا یبه شمار م یزبان رسم ارواندایو فرانسه هم در کنار کن یسیانگل یهاکشور زبان

 یو فرهنگ شفاه اتیو به نوشتار درآوردن ادب یکند. گردآور یم دیتول ییکودکان و نوجوانان رواندا یبرا یریتصو یهانوجوانان و کتاب

با  رگرانیو تصو سندگانیفرهنگ خواندن در رواندا و آموزش نو جیرود. ترو یبه شمار م بکام مهم شرکت یهاتیاز فعال گرید یکیرواندا 

هزار  4۵۰از  شیعنوان کتاب در ب 3۰تاکنون،  1۹۹۵است. از سال  یشرکت انتشارات نیا گرید یها، هدفیآموزش یهاکارگاه یبرگزار

  منتشر شده است بکام نسخه در

 (.1388)عالمی،  را از آن خود کرد یخواندن آساه جیترو زهی، جا2۰۰8در سال  یشرکت انتشارات نیا

 ایکشور کلمب 1388/ 2۰1۰! ریپذ بیپرورش شوق خواندن در مناطق آس.۵

 .شود یاجرا م ایشهر بزرگ در کشور کلمب نیدوم نیخواندن که در مدل جیترو یاست برا یپروژه ا   

 نیمدل نینش ریو فق ریپذ بیمنطقه آس 4پروژه را در  نیا ،ییایمشهور اسپان سندهینو "فابرا یا رراییس یجورد"خواندن  جیترو ادیبن

 یهاهستند که در اثر فقر، خشونت یخانمانیها، افراد باز آن یاریکنند. بس یم ینفر زندگ ونیلیاز سه م شتریمناطق، ب نیکند. در ا یاجرا م

 .کند یم دادیشهر ب یبخش ها نیآورده اند. خشونت و فقر در ا یا روهرانهیو ایها ابانیدر خ یبه زندگ ،یاسیس لیو دال یاجتماع

ها، به محله نیو پر رفت و آمد ا یرسمریغ یهااز مکان یاریها و بسابانیها، کنار خفابرا، در پارک رایس ادیبن ،یطیشرا نیچن در

 یابانیخ یهاکند، فروشگاه یخواندن برپا م جیترو یهاگوشه و آن گوشه کارگاه نیپر از کتاب در ا یهاپردازد. با جعبهیخواندن م جیترو

ها دعوت محله نیرا به ا سندگانیدهد، نو یم شیساکنان نما یو کتاب برا اتیمربوط به خواندن و ادب یهالمیاندازد، ف یبه راه م ابارزان کت

 .اندازد یگپ و گفت راه م یهاکند و با ساکنان نشست یم

خود را به دور از کتاب و فرهنگ  یزندگ یعاد طیرا که شرا یشوند تا کودکان و بزرگساالن یها، همه و همه برگزار متیفعال نیا   

 .رندیکنند، با شوق خواندن و لذت بردن و آموختن آشنا شوند و به آن خو بگ یم یسپر
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ها، از سازمان یاریارائه کند و بس یخدمات فرهنگ ریپذ بیمناطق آس نیهزار نفر از ساکنان ا 21پروژه تاکنون، موفق شده به  نیا   

 .کند قیخواندن و فرهنگ در کشور تشو جیترو یبرا تیبه فعال زیرا ن گریها و افراد دنهاد

 (1388. )عالمی، کرد افتینسل جوان در یکتاب برا یالملل نیرا از دفتر ب یخواندن آساه جیترو زهیجا 2۰1۰پروژه، در سال  نیا

 

 کشور غنا 2۰1۰/1388 "اوسو"کتابخانه کودکان  ادیبن.۶

کوشد تا کودکان و بزرگساالن را به خواندن و  یاست که م ییکانادا هیریسازمان خ کی، (OCLF) ایکتابخانه کودکان اوسو  ادیبن   

 .کند قیتشو یسواد آموز

کتابخانه اوسو، به  ادیشد. در آغاز، بن یگذار هیپا قایدر غرب آفر نهیگ جیدر ساحل خل یدر غنا، کشور کوچک 1۹۹1در سال  اوسو،   

 کیکتابخانه در  کیکشور و  تختیپا "آکرا" ریبزرگ در مناطق فق یکتابخانه عموم ۵ زیساختن و تجه یبرا یمال یهاکمک یجمع آور

 .دست زد تختیپا یکینزد رد یریگیماه یساحل یروستا

کرده است. هدف گردانندگان  سیغنا تاس یها و روستاهاکتابخانه کوچک تر هم در مدرسه 1۵۰از  شتریاوسو، تاکنون ب ادیبن   

کوچکند با  اریکه بس یکودکان را از زمان دوارندیها امدر وجود آن ها است. آن یاوسو، آشنا کردن کودکان با لذت خواندن و پرورش خودباور

  .وجود آن ها بپرورانند در ندهینسبت به آ یخوب گرشکتاب آشنا کنند و ن

آموختن  یبرا یکه هرگز فرصت یساالنبلکه بزرگ ستین یریادگیکودکان مشتاق خواندن و  زبانیاوسو، تنها م ادیبن یهاکتابخانه   

 .دارند یروشن برم ندهیآ یبه سو یها، گامآن دهیکتابداران آموزش د    یاریزنند و با با  یها سر مکتابخانه نیبه ا زیاند، ن افتهیو خواندن ن

د)عالمی، کر افتینسل جوان در یکتاب برا یالملل نیرا از دفتر ب یخواندن آساه جیترو زهیجا 2۰1۰کتابخانه اوسو در سال  ادیبن   

1388.) 

 نیکشور آرژانت 13۹1/2۰12مادربزرگ  ییبرنامه قصه گو.۷ 

به آلمان داشت، از افراد  1۹۹۰ یکه در دهه  یدر سفر نیروزنامه نگار، و استاد دانشگاه اهل آرژانت سنده،ینو  ینلیجارد ممپو   

   خواندند یگفتند و شعر م یبدحال قصه م مارانیب یرفتند و برا یها ممارستانیباخبر شد که  به ب یانسالیبازنشسته و م

که شاهدش  ییشان آرام کنند. رفتارها یزندگ یانیخواندند تا از راه قصه ها آن ها را در دوران پا یکتاب م مارانیب یگروه برا نیا   

کند. از  یشان کمک م یبه مردم در مراحل زندگ ییکرد که قصه ها و قصه گو تیتقو ینلیباور را در جارد نیو ا رگذاشتیاو تأث یبود،  رو

  .مادربزرگان قصه گو را به راه انداخت یداد و برنامه لیرا تشک ینلیاردیج ادیبن 1۹۹۹ لرو، در سا نیا

فراهم کند. اما کامال معتقد بود  یبهتر یکودکان زندگ یغذا و پوشاک برا هیهدف موسسه اش را به راه انداخت که با ته نیبا ا او   

 یخواست فرصت یم او .دینام یم« روح یغذا»او آن را  است. یهدف وجود دارد و آن خواندن و کتابخوان نیبه ا یابیدست یبرا یگریروش د

کودکان خردسال  انیسنت خواندن در م جیبود که سبب ترو یتا از حق خواندن بهره مند شوند. در فکر برنامه ا اوردیکودکان فراهم ب یبرا

کنند و عادت  ایهد تا نقش خود را در جامعه احد یفرصت را به سالخوردگان م نیدارد و ا «ییباال یارزش فرهنگ»سنت خواندن  نیشود؛ ا

 .کنند نهیکودکان نهاد انیخواندن را در م

. برنامه مادربزرگان قصه گو در سال وستیپ قتیخواندن به حق جیترو یبرا یسازمان جادیا یبرا شیایها رودهیا نیکردن ا یعمل با   

 .قرار گرفته است یالملل نیو ب یبرنامه امروزه مورد استقبال مل نیکار خود را آغاز کرد. ا 2۰۰1

و عالقه به مطالعه در کودکان کشور داشت. او برنامه را در استان خودش چاکو  شروع  زهیانگ جادیا یبرا یعالقه خاص ینلیجارد   

از  شیرود. ب یبه شمار م نیدر آرژانت ریاستان فق نیمسطح فقر را در کشور داشته و سو نیباالتر یو دولت یکرد، که طبق اعداد و ارقام رسم

  .کنند یم یخط فقر زندگ ریسال آن در ز 14 ریدرصد کودکان ز ۷۵به  کیاستان و نزد نیا تیشصت درصد جمع

قصه بخواند.  شانیو برا ندیکه شبها کنارشان بنش یمادربزرگان ایو نه کتاب و  زیکودکان نه تخت دارند نه م نیاز ا یاریبس   

 نیدر حدود چهارصد هزار نفر در استان چاکو. ا یتیبا جمع یشد، شهر لیتشک  ایستنسیگروه مادربزرگان قصه گو در شهر رس نینخست

بزرگساالن،  یها، مراکز آموزشرستانیبرنامه به دب یاجرا یاما شهرت و تقاضا برادر نظر گرفته شده بود،  ییتدامدارس اب یبرنامه اساساً برا

ها هم گسترش سالمندان و زندان یو مراقبت برا یجوانان، مراکز پرستار یبرا یاتاق نهارخورها، ها، کتاب خانهخانه میتی ها، مارستانیب

 .در کشور است یسواد آموز یهابرنامه نیاز بزرگتر یکی ایستنسیرس ی. امروزه گروه مادران قصه گوافتی

)کتابک،  است نیدر وزارت آموزش و پرورش آرژانت یکتابخوان جیگو اکنون طرح مهم تروو پدربزرگان قصهبرنامه مادربزرگان    

13۹2.) 

 

 یجنوب یقایافر 13۹3/2۰14 نیگزیپروژه آموزش جا سا،یپر.8
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 1۹۹2در سال  سایتاون است. پر پیشهر ک یو علوم انسان اتیرشد و پژوهش است که وابسته به دانشکده ادب یواحد مستقل برا   

 .به وجود آمد دیشد و از دل مبارزه با سامانه آموزش و پرورش نظام آپارتا سیتاس

باال بردن  یدارد و افزون بر آن برا یدر مورد توسعه آموزش دو زبانه و سواد دوگانه در دوران کودک یاریبس یهاطرح سایپر   

آموزش و پرورش و  یگذار استیدر س ژهیزبان در آموزش، به و یگذار استیطرح در س نیکند. ا یدر جامعه تالش م ییقایزبان آفر گاهیجا

ها را در واژه نیکند و بهتر ینظام دوزبانه تمرکز م هیبر پا یزبان مادر یریادگی یدولت نقش دارد و رو یاستانو  یآن در سطوح مل یاجرا

 .کنند با هم ارتباط برقرار کنند یکه آن را درک م یبه زباندهد تا آموزگاران و کودکان بتوانند  یکودکان قرار م اریاخت

 یهادر جامعه و کالس یبه زبان مادر یها در مواد خواندنبه جست وجو و پژوهش در مورد کاربرد تبلت سایحال حاضر، پر در   

 .از لذت خواندن است یبانیو پشت زهیانگ جادیکارکرد تبلت در ا نیبهتر افتنیطرح اکنون به دنبال  نیپرداخته است. ا یتیچند مل

نهد، همساز است.  یکودک ارج م ینسل جوان که به زبان مادر یکتاب برا یالملل نیدفتر ب یبا فلسفه سایپر یهاتیفعال   

نه و سواد آموزش دو زبا یاست که رو یمنحصر به فرد یپژوهش یاها برنامهمانند تبلت دیجد یهاها در مورد استفاده از رسانهپژوهش آن

 .کند یتمرکز م یدکدوگانه در آموزش دوران کو

 (.13۹3)اشراق، را از آن خود کرد یآساه یکتابخوان جیترو زهیبه همراه بانک کتاب کودکان کانادا جا 2۰14مرکز در سال  نیا

 

 طرح کيوسک خواندن در انگلستان

جهان  یتلفن در اغلب کشورها هاییوسکعمال کاربرد و استفاده از ک یگرد ینترنتی،همراه و ارتباطات ا یهاشدن تلفن یرگبا همه   

انگلستان اما مردم  . دراندتلفن کرده هاییوسکک یآوربه مرور اقدام به جمع یمخابرات یهاخاطر شرکت ینکم شده است. به هم یاربس

را در محل استقرارشان  هایوسکک ینخواستند که ا انیایتتلفن، از شرکت مخابرات بر هاییوسکک یآورشهرها و روستاها با شروع موج جمع

 یهاقرمز رنگ تلفن در انگلستان، مشابه اتوبوس هاییوسک. کیردصورت بگ یگرید یهاآنها استفاده یبگذارد و اجازه بدهد که از فضا یباق

شان از مخابرات درخواست ینمختلف با ا یمردم یهامعرف انگلستان هستند. گروه یظاهر یهاست که جزو نمادهادوطبقه لندن، سال

 را مطرح کردند. یبصر ینمادها ینحفظ ا یتقاضا یقتدر حق یتانیابر

 یتقاضاها پاسخ داد. نهادها ینبه ا" 11پذیرش یک کیوسک"به نام  یابرنامه یاندازبا راه 2۰۰۹در سال  یزن یتانیابر مخابرات   

داخل  یفضا یسپوند انگل یکتا تنها با پرداخت  یافتندیبرنامه امکان م ینبه ا ستنیوانگلستان با پ یدر شهرها و روستاها یمدن

و البته  یگلفروش یخانه،چا ی،هنر یهمچون گالر یگرید یکاربردها یفضا برا ینو از ا یرندبگ یاردر اخت اشده ر یرفعالتلفن غ هاییوسکک

 کتابخانه، استفاده کنند.

روز ها در ساعات شبانهکتابخانه یندرِ اغلب ا ینکها .شد یلامانت گرفتن کتاب تبد یبرا یتلفن در انگلستان به محل کیوسک   

 هایوسکک ین. با برداشتن کتاب از ااست قرار گرفته القمنداندر دسترس ع یلمف ینور هاییسکها و دهمواره باز است و در آنها کتاب

 یناند. اگذاشته یوسکک یبر رو 12مبادله کتابکه بخاطر آن نام  یزمیقرار دهد. مکان یوسکدر ک یگرکتاب د یکهرکس موظف است 

پر از  یکنندگان بعدمراجعه یآن همواره برا یهانشود و قفسه یاز کتاب خال یچوقتوجور هجمع یکه کتابخانه شودیباعث م یزممکان

 (.13۹4)شهریر،  کتاب باشد

 

 هستمطرح من یک موش کتابخوان 

دانش آموزان کالس سوم تا ششم دبستان به   یقتشو یبرااست در آلمان  ینام پروژه ا  "موش کتابخوان هستم! یکمن "   

 ها است.خواندن در اوقات فراغت آن

 13هسن یالتخواندن ا یجسبب دفتر ترو ینمدرسه نباشد. به ا یبرا یفیانجام تکل یواقعا سرگرم کننده باشد، وقت تواندیم خواندن   

دانش آموزان کالس سوم تا ششم دبستان طرح  یپروژه را برا ینا 14ینگنهسن ــ تور یفرهنگ یادصندوق پس انداز بن یآلمان با همکار

 گذارد. یو به اجرا م ردهک

 یبلکه درک ادب کندیم یقنه تنها کودکان و نوجوانان را به خواندن شش کتاب جالب تشو "موش کتابخوان هستم یکمن " طرح

 کنند. یانب یقالب هنر یکنو و خالق و در  یکه درک و احساس خود را به گونه ا دهدیها امکان مو به آن کندیم یتها را تقوآن

                                                            
. Adopt a Kiosk 11 

. Book Exchange 12 
. Hessen 13 

Thuringen-. Hessen 14 
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کتابخانه آن را  یستطرح شرکت کردند، و امسال حدود ب ینا یهسن در اجرا یالتاز شانزده کتابخانه در ا یشسال گذشته ب در   

 شود. یاجرا م یزن ینگنتور یالتپروژه همزمان در ا ینگذارند. ا یبه اجرا م

دانش آموزان  یازمورد ن یلتمام مطالب و وسا یعموم یهاکتابخانه یبا همکار ینگنهسن ــ تور یفرهنگ یادپس انداز بن صندوق

هسن ــ  یفرهنگ یادطرح خواندن در اوقات فراغت، صندوق پس انداز بن یاجرا یگذارد. برا یها مآن یارطرح را در اخت ینشرکت در ا یبرا

 پردازد: یم یژهبه طور و یبه دو نکته اساس ینگنتور

 به کودکان و نوجوانان یادب یهاانتقال ارزش .2      نهس یالتا یعموم یهاکتابخانه یتتقو  .1  

 توانندیکه آن ها م شودیم یشنهادخواندن پ یانش آموزان براموش کتابخوان هستم، شش عنوان کتاب، به د یکطرح من  در   

 یکنظر خود را در  ید. بعد از خواندن کتاب، دانش آموزان بایرندمحل اقامت شان به امانت بگ یکتاب مورد نظر خود را از کتابخانه عموم

 یشطرح به نما ینا یشرکت کننده در اجرا یهادر کتابخانه یشگاهیدر نما هاینقاش ینبکشند. ا یربه تصو ذیصفحه کاغ یو بر رو ینقاش

 .شودیگذاشته م

 .کندیاهدا م یایزهها جاینقاش ینو جالب تر ینبه بهتر ینگنهسن ــ تور یفرهنگ یادپس انداز بن صندوق  

 یگردد، دعوت م یممحله شان برگزار  یکه در کتابخانه عموم یتمام دانش آموزان شرکت کننده به جشن یز،ن یانپا در  

 (.138۹)وکیلی، شوند
 

 مکزیک اهل مطالعه: برنامه ملی براي ارتقاء مطالعه و کتاب

های مکزیک اهل مطالعه: برنامه ملی برای ارتقاء مطالعه و کتاب در جامعه مکزیک است که در حال گسترش می باشد. کتابخانه   

کتابخانه عمومی در حال فعالیت وجود دارد که  ۷31۹دارند. درحال حاضر، عمومی کشور مکزیک درخصوص این طرح نقش شایان توجهی 

 تقریبا تمام آنها برنامه ساالنه ای برای ارتقاء مطالعه ارائه می دهند. نمونه هایی از برنامه این کتابخانه ها عبارتند از:

 1۵سری فیلم و ادبیات در کتابخانه عمومی ایالت جالیسکو

 ر کتابخانه عمومی ایالت جالیسکوگلدوزی همراه با کتاب د

 خوانندگان کوچک در کتابخانه عمومی ایالت جالیسکو

 1۶برنامه آزمایشی بلندخوانی کتاب در سن لوئی پتسی

 1۷سونورا اهل مطالعه. امتیاز گرفتن برای مطالعه در سونورا

 18کوهای کتابخوانی برای بزرگداشت روزهای خاص در تبسهای کتابخوانی و فعالیتماراتون

 (.13۹۰و...)شعبانی، 

 اي از برنامه هاي موفق سوادآموزي و ترویج خواندن در بخش هلندي زبان جزایر کارائيبنمونه

 2۰و سنت مارتین 1۹ها در کوراکائواقداماتی برای پیش دبستانی

تانی برگزار می کنند. در های شروع با کتاب را برای سنین پیش دبسکتابخانه عمومی کوراکائو و سنت مارتین هر دو، برنامه   

ها در کتابخانه کوراکائو همه پدران و مادران کودکان دوساله دعوت نامه ای برای شرکت در عصرانه اطالعاتی درباره خواندن برای بچه

شود. هر دو ها و عصرانه اطالعاتی برای والدین کودکان برگزار می دریافت می کنند. همچنین در کتابخانه عمومی سنت مارتین، کارگاه

دین کتابخانه والدین را تشویق می کنند تا نوزاد یا کودک نوپای خودرا به عنوان عضو کتابخانه ثبت نام کنند. جهت ترغیب به این کار به وال

، های غیرمنتظره از اسباب بازی و کتابچه داده میشود. دیگر ویژگی مهم این برنامه، آموزش بلندخواندن کتاب برای خردساالنبسته

 (.13۹، ص. 13۹۰های کودکان است)پورصالحی،ها و درمانگاهها، کارکنان مهدکودکپرستاران بچه

 

 هاي ترویج خواندن در ایرانبرنامه
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انجمن دوستداران ، موسسه مهر مادران امروز، کتابک، کودکان اتیادب خیتار یموسسه پژوهشکانون توسعه فرهنگی کودکان،    

های عمومی کشور،  و...همگی اقداماتی موثر در ترویج کتاب در ایران ، شورای کتاب کودک، نهاد کتابخانهکودک و نوجوان اصفهان اتیادب

 انجام داده اند که در ادامه برخی از آنها را نام میبریم.    

 اقدامات کانون توسعه فرهنگی کودکان براي ترویج کتاب

 یبرا ینیاعتال و گسترش فرهنگ و هنر و اخالق د ،یا هدف باال بردن سطح دانش عمومکودکان ب یکانون توسعه فرهنگ   

بدون آموختن فرهنگ مربوط به آن و  یاز زندگ یاجنبه چیشده است. از آنجا که ه سیکودکان نقاط محروم کشور تأس ژهیکودکان، به و

دوستداران کودکان و با استفاده از  یو همکار یکودکان با همراه یرسد، کانون توسعه فرهنگ کمالتواند به  ینم ،یالبته از دوران کودک

ها  تیفعال نیکند. ا یم تیکودکان سراسر کشور فعال یزندگ یاجتماع -یآنان در توسعه و پربار کردن جهات فرهنگ یهاها و تجربهتخصص

 .شود یم نیافراد فرهنگ دوست و دوستدار کودکان تأم یمؤسسه از راه کمک ها نیا یهانهیهز یۀرا اعضاء داوطلب به عهده دارند و کل

روستاها و مناطق محروم کشور  کتابخانه در تیو تقو زیتجه ،سیکودکان تأس یکانون توسعه فرهنگ ۀعمد یهاتیاز فعال یکی   

 یکرده است و با ارسال کتاب و ارائه خدمات آموزش سیکتابخانه تأس 1۵سازمان شروع به کار کرده تاکنون  نیکه ا 138۰است. از سال 

مخاطبان  یکودکان برا یفرهنگ ۀتوسع کانون .کرده است تیاز نقاط کشور تقو یاریدر بس رامدارس های کتابخانهو  یعموم یهاکتابخانه

مرتبط با های و بروشورها و کتابچه یآموزش یاهجزوه دیو تول هیته .کند یمختلف برگزار م یهابا موضوع یآموزش ییهامختلف کارگاه

 (.13۹4) کانون توسعه فرهنگی کودکان،  نیز از دیگر اقدامات کانون توسعه فرهنگی کودکان می باشد یآموزش یهاکارگاه

 

 کودکان اتيادب خیتار یموسسه پژوهشطرح با من بخوان توسط 

درآمد، کودکان محروم و کودکان در بحران است. کم یهاکودکان خانواده رایب یخوانکتاب جیترو یبرا یابرنامه "با من بخوان"   

به  یمعمول زندگ تیگروه از کودکان و نوجوانان است که در وضع نیبه دست ا تیفیمناسب و با ک یهارساندن کتاب هیبرنامه بر پا نیا

و  یدرمانبه کتاب ازین یو اجتماع یعیفاجعه بار طب یمانند رخدادها ژهیو یهاتیکه در وضع نیا ایندارند  یسدستر تیفیبا ک یهاکتاب

 مشاهده نمایید.  21نمونه کارهای انجام شده را می توانید در سایت خوانکمناسب دارند.  یهابه کتاب یدسترس

 طرح جيره کتاب

سال قبل  1۰حدود  ،یعالقه شخص لیاست، به دل وتریاو کامپ یبرق و حوزه کار یمهندس یو یلیکه رشته تحص ریشهر مانی   

 کرد.  یاندازرا راه "کتاب رهیج"با عنوان  یطرح

اجرای این طرح به این صورت بود که ابتدا با چند تن از دوستان و آشنایان گردهمایی ترتیب داده شد که پس از مشاوره فرمی    

شد سپس فراد در حوزه کتاب و کتابخوانی در آن فرم مشخص میو سلیقه هر یک از ابود  یبه صورت چاپ نیآغاز یهادر سالطراحی کردند 

خریداری شد و با پست به محل زندگی آن افراد فرستاده شد.  83ی کتاب در سال ها نخستین بستهبر اساس اطالعات داده شده در فرم

  .کردکتاب را با استقبال مواجه  رهیبه افراد روند اشتراک با ج یبسته پست دنیرس

ند که اشتراک اهبود یکودکان یبازه زمان نیو در ا شدهکودک و نوجوان، کتاب ارسال  یگروه سن زیبزرگساالن و ن یها براسال یط   

 رهیرا به عنوان سپرده به ج یو مبلغ دنشویکتاب م دیمشترک خر افراد طرح نیاند. در اداده رییخود را از کودک و نوجوان به بزرگسال تغ

و دسته  شودی( به آنها ارسال می)به درخواست متقاض کباریدو ماه  ایهستند که کتاب ماهانه و  یعاد نیمشترک یاعده د؛ندهیکتاب م

 رهیج تیسا که در وب یمورد عالقه خود را بر اساس آثار یهاکتاب ن،یگروه از مشترک نیهستند؛ ا "به درخواست رهیج" نیمشترک گرید

از  یگریبخش د نیریخ نهیو مناطق دورافتاده با هز یستیکودکان بهز یکتاب برا ارسال .دهندیشده است، سفارش م یکتاب معرف

 (.13۹4)شهریر، است "کتاب رهیج" یهاتیفعال

 

 کتاب چرخطرح 

 .شود ینقطه از تهران برگزار م کیهر ماه در  13۹4 نیاست که از فرورد یکتابخوان جیترو یکتاب برنامه  چرخ   

کودکان  یباال بردن آگاه یکتابخوان یهانشست یها از برگزاربرنامه هستند. هدف آن نیا یبرگزار کننده  شیزا یسه نفره  گروه   

 .است یاز راه کتابخوان یو معنو یفرهنگ راثیم ست،یز طیمح یو نوجوانان درباره 
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و آن را  کنندیرا انتخاب م یکتاب تیفیکبا یهاکتاب یارهایگروه هر بار با توجه به مع نیا یکتابخوان یهانشست یبرگزار یبرا   

را با توجه به مکان و زمان اجرا  یو باز شیقصه، نما ،یخوانبلند یهااز روش یبیترک ای کیخواندن کتاب  یشوند. برا یم میبا کودکان سه

 .نندیگز یبرم

کنند و  یاستفاده م ستیز طیرسانند. آن ها از دوچرخه به عنوان نماد مح یبرنامه م یخود را به محل اجرا گروه با دوچرخه نیا  

 .کنند شهیشان اند ستیز یوهیو ش ستیز طیمورد محر د کنندیدعوت م گرانیاز د بیترت نیبه ا

  (.13۹4)کتابک، کودکان ونوجوانان برگزار کرده است یبرا یگروه تاکنون دو نشست کتابخوان نیا

 مهر خانواده سالم اقدامات موسسه

بر  یو بهبود رفتار شهروند یکتابخوان جیترو یاست، که برا یرتجاریغ یردولتیموسسه غ کیمهر خانواده سالم مازندران  موسسه   

 .کند یم تیفعال یزندگ یاساس ارزش ها

 رگزار شده است:بدر این موسسه  1۰تا  8 یکودکان ها یبرا 13۹4که تابستان  یکتابخوان یهااز نشست یکیاز  یگزارش

هایی که با آنها در ارتباط است تعدادی کتاب کودک و نوجوان در کف سالن پخش کرده؛ این موسسه با استفاده از فضای کتابخانه   

ی شد و مشتاق به ها حالتی از استخر کتاب برای آنها تداعسپس از کودکان و نوجوانان دعوت کرد که به داخل سالن بیایند و با دیدن کتاب

را  ییهاکتاب سته شدکودکان خوا ازها را با نویسنده و نقاش و مترجم کتاب آشنا نمود. ورق زدن و مطالعه کتاب شدند. مسئول مربوطه بچه

ین برنامه برای شود و هر بار اها امانت داده میها به ترتیب به بچه. کتابکنند یاند به دوستانشان معرفکه تاکنون خوانده و دوست داشته

 (.13۹4شود )ذبیحیان، تعدادی دیگر اجرا می

 

 هاماهه خانواده کی، مهمان "سبد خواندن"

در حال اجرا کرد و  8۷بار آن را در سال  نیخواندن نخست جیاست که خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترو یخواندن طرح سبد   

 .شودیاجرا م حاضر نیز

و  یعموم یهاداستان و مجله ریکتاب داستان و غ 1۰از سبدها،  کیشده است. در هر  لیسبد تشک 1۰طرح سبد خواندن از    

 یبرا یزیتوانند چ یکه همه افراد خانواده م یمختلف قرار داده شده است به طور یسن یهاگروه یگوناگون برا یبا موضوع ها یتخصص

ها خانواده انیم یداشته باشد و هر ماه سبدها به طور چرخش اریسبد را در اخت کیتواند  یهر ماه م ادهکنند. هر خانو دایخواندن در آن پ

 شوند. یدست به دست م

 هستند.  نینماد یها به نوعکتاب نیاست. ا خانواده انیخواندن در م جیطرح سبد خواندن، ترو هدف   

 .ندیآ یروز گرد هم م کیکنندگان در طرح سبد خواندن، مادران و دختران جوان هستند که هر ماه شرکت

سبدشان و بازخورد افراد خانواده  یها درباره محتواشود. آن یاند آغاز مطرح شرکت کرده نیکه در ا یبا صحبت مادران جلسه   

از  یکیبا  قهیدق 1۵از مروجان به مدت  یکینشست هم هر ماه  انیکنند. در پا یاند گفت و گو مکه خوانده ییهاآن و کتاب یدرباره

)عیوضی، کند یشرکت کنندگان برگزار م یو ... برا اتیمرجع، نشر یخواندن، هنر، کتاب ها یدرباره  یارگاهموجود در سبد ک یهاکتاب

138۹.) 

 هاي عمومی کشوراقدامات نهاد کتابخانه

کتابخوان، مدرسه تابستانی های های عمومی کشور نیز از سال جاری طرح ملی خواندن را آغاز نموده که نشستنهاد کتابخانه   

های طرح ملی خواندن می باشند که امید است در ترویج کتابخوانی کشور نقشی های ملی خواندن همگی از برنامهخواندن، برپایی همایش

 ارزنده ایفا کنند.

 راه اندازي کتابخانه تلفنی رنگين کمان در سمنان

در سمنان توسط شهرداری سمنان راه اندازی شده است. نحوه عضویت در سال است که  ۷کتابخانه تلفنی رنگین کمان قریب به 

این کتابخانه از طریق تلفن گویا که حاوی متنی آهنگین و جذاب برای کودکان می باشد انجام میگیرد و پس از آن اعضای کتابخانه تلفنی 

س، کتاب مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با تماس های در دسترهای کتابخانه و فهرستدر منزل با مراجعه به لیست مجموعه کتاب

تلفنی با این کتابخانه، آنرا سفارش می دهند. در مرحله بعد، کتاب از طریق پیک موتوری به درب منزل ارسال می گردد. پس از اتمام دوره 

نظر به منزل مراجعه می کند. الزم به  عضویت، عضو مربوطه با مرکز کتابخانه تلفنی تماس گرفته و پیک موتوری برای تحویل کتاب مورد

ذکر است استفاده از خدمات علمی کتابخانه تلفنی توسط اعضای کتابخانه، بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و تاثیری بسیاری بر 

 (.1۰۵، ص.13۹1گسترش فرهنگ مطالعه دارد)میرحسینی، 
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 ایرانی براي ترویج کتاب -ارائه طرحی اسالمی

نسبت به  رانیو اقبال مردم ا رشیاز پذ یانشانه رانیمسجد در ا تیپس از اسالم هستند. اهم رانیا یبناها نیهم ترمساجد م   

 اسالم است.  نید

ی مکتب اسالمی است. میان مسجد و مراکز مسجد، مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی هر دو جامعه در دیدگاه و اندیشه   

 (.138۹ای می بایدبرقرار گردد)خامنه ای، و پیوند تعریف شده و شایسته آموزشی در هر محل همکاری

مساجد پویا برای یک جامعه ی مسلمان بازوی کارآمدی به شمار می رود. از همان آغاز روزهای آغاز نهضت اسالمی بسیاری از    

ساسی اجتماعی، مشورت و طرح جنگ، پذیرش وفود، امور با مساجد مرتبط بودند؛ امور داوری، قضاوت، حل و فصل دعاوی، مسایل مهم و ا

اعزام نماینده به نقاط دیگر، اجتماعات عمومی، پرستاری بیماران و مجروحان، و اعالم وظایف حکومتی در مسجد صورت می گرفت. به هر 

، 13۹۰ی ساخته می شد)بیرانوند، درنگ مسجدساختند، به زودی و بیکردند یا میکجا که اسالم گام می نهاد، چه مسلمانان آن را فتح می

 (.2۷ص. 

آموزشی آن بیش از هر جنبه دیگری برجسته و نمایان است. بهبود وضعیت -های عبادی مسجد، ابعاد فرهنگیپس از جنبه

 (.14۷، ص.13۷۶فرهنگی مسجد، در باال رفتن سطح علمی و شکوفایی جامعه اسالمی تاثیری بسزا دارد)نوبهار، -آموزشی

رسول اکرم عالوه بر آن که عمال مسجد را پایگاه فرهنگی و جایگاه آموزش معارف اسالمی قرار داده بود، در سخنان فراوانی نیز بر    

 این نقش مسجد، تاکید نموده است. آنچه در زیر می آید، بخشی از سخنان پیامبر در این زمینه است:

 پیامبر در سفارش های خود به ابوذر فرمود:

که ابوذر! هرگونه توقفی در مسجد، لغو و بیهوده است؛ مگر برای سه دسته: کسی که پس از نماز به تالوت قرآن می پردازد؛ آنای "

 "سرگرم ذکر و یاد خداست و کسی که به مباحث علمی اشتغال داشته باشد.

 (.1۶۷،ص. 13۷۶لمی است)نوبهار، جمله پایانی این حدیث، به روشنی نشان می دهد که مسجد در اسالم جایگاه گفتگوهای ع

 امیر المونین نیز در سخنی جامع و جاودانه، جایگاه یک مسجد اصیل را از نقطه نظر فرهنگی این گونه ترسیم نموده است:

کسی که به مسجد رفت و آمد کند، یکی از این امور نصیب او خواهد شد: برادری که از او در راه خدا استفاده می کند؛ دانشی  "  

ک نو، آیه ای محکم، سخنی که مایه هدایت و راهیابی او باشد؛ رحمت الهی که آن را انتظار می کشد؛ سخنی که او را از گمراهی باز دارد؛ تر

 "گناه به سبب حساب بردن از خدا یا ترک گناه به دلیل حیا نمودن.

ای از آنها نیز ناظر به ابعاد مسجد اشاره دارد. پارههای آموزشی در حقیقت برخی از آنچه در این سخن امام ذکر شده، به جنبه  

 ( .1۷4،ص. 13۷۶تربیتی و اخالقی مسجد است. این حدیث گویای آن است که مسجد در اسالم، کانون گرم مباحث علمی است )نوبهار، 

 (.۵-4-1اسالم با فرمان به خواندن و اهمیت دادن به آموزش و قلم و مبارزه با نادانی آغاز شد)علق:آیات  

ها وجود دارند و اغلب مردم هر منطقه به مسجد محل خود ترین مکاناز آنجا که مساجد در اقصی نقاط کشور ما حتی دورافتاده  

هایی فعال برای ترویج کتاب و کتابخوانی تبدیل شوند. مروجان شایسته و کارآمد می توانند از مراجعه می کنند، مساجد می توانند به پایگاه

های مردم در مساجد به خوبی در راستای رشد فرهنگی جامعه اسالمی بهره برداری نمایند. آن گونه که پیامبر و اهل بیت او تا اییگردهم

 مرز امکان چنین نمودند.

با های عمومی که مراجعان آنها نیز از تمامی اقشار مردم می باشند می توانند همکاری تنگاتنگی ها باالخص کتابخانهکتابخانه  

 ای دوسویه با مساجد داشته باشند. مساجد برقرار کرده و رابطه

های عمومی ها می تواند با همیاری امامان جماعت مساجد و کتابداران فعال و آموزش دیده کتابخانهتعامل بین مساجد و کتابخانه

اه قبل از نماز مغرب کتابی از سوی کتابدار با توجه صورت پذیرد، بدین نحو که در یک روز از ماه قمری به طور مثال اولین پنج شنبه هر م

 های خاص هر منطقه با تایید امام جماعت تعیین شده و به حاضرین در مسجد معرفی شود. به ویژگی

های تحت پوشش هر منطقه به تعداد کافی تهیه های عمومی کشور برای کتابخانههای معرفی شده از طریق نهاد کتابخانهکتاب  

 های عمومی شده و با کتابخانه و محیط آن مانوس گردند.مردم برای تهیه کتاب عضو کتابخانه شود تا

هفته فرصت خواندن و مطالعه کتاب داده شود و در پایان موعد مقرر از افرادی که کتاب را مطالعه  4به حاضرین در مسجد مدت   

ای درنظر گرفته شود و از برای کسانی که در این امر موفق عمل نمایند جایزهای از کتاب را توضیح دهند. اند خواسته شود تا خالصهنموده

 های جدید تکرار شود.طرف امام جماعت مسجد اهدا گردد. و این مهم مرتب با کتاب

های عمومی و مساجد تشکیل داد. و برای اینکه مطمئن به رونق های مطالعاتی با همکاری کتابخانهتوان کانوندر ضمن می  

رسانی های مطالعاتی باشیم می توان با نصب پوسترهای تبلیغاتی در مساجد و کتابخانه های هر منطقه اطالعجلسات معرفی کتاب و کانون

 نمائیم.
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های های دینی مردم ما در سراسر کشور هستند و کتابخانهشده بین مساجد که پایگاهریزیای برنامهدر کل در صورت ایجاد رابطه  

باشند، می توانیم شاهد ترویج کتابخوانی در مسیر درست و متعالی خود در ه به نوعی پایگاه های توسعه فرهنگی کشورمان میعمومی ک

 . کشور باشیم

 بحث ونتيجه گيري:
صورت  با توجه به بررسی های صورت گرفته در این تحقیق مشاهده شد در تمام جهان کارهای زیادی در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی  

ها و گیری از این دانستهمی توان با بهره می گیرد که این خود نشان از اهمیت موضوع در سرتاسر جهان دارد و با توجه به فرهنگ غنی ما

ی مطابق ی این مسئله را باز کرد تا در اینباره در کشور عزیزمان ایران کارهای بیشتر و هدفمندترریزی دربارهها باب اندیشیدن و برنامهتجربه

ایرانی ما صورت بگیرد و طرح اینجانب نیز خدمت کوچکی باشد برای اینکه مطالعه را به یکی از عادات بهینه مردم  -با فرهنگ اسالمی

 تبدیل کنیم و دیگر نگران نرخ اندک کتابخوانی در کشور نباشیم

 مراجع

 (23، مهر13۹3اشراق، بهار، مترجم .)ی. بازیابی شده در جنوب یقایدر آفر یگزینآموزش جا یپروژه مطالعه  یسا،پر

  http://ketabak.org/tarvij/node/3313از 2۰/۶/13۹4

 (. تحلیل محتوای مقاالت مجالت تخصصی کتابداری و اطالع رسانی 138۹راد، مهرزاد)باب الحوائجی، فهیمه؛ یزدیان

، های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع. 138۷تا  13۷8درباره ترویج کتابخوانی و کتابخانه های کودکان از سال 

1۶(4 ،)31-۵3. 

 (منشور اجرایی فعالیت های فرهنگی در مسجد با رویکرد کادرسازی. اصفهان: اقیانوس معرفت.13۹۰بیرانوند، محمد .) 

 (روانشناسی خواندن و ترویج کتابخوانی. تهران: قطره.138۶پدرام نیا، اکرم .) 

 (تهران: نهاد کتابخانه های 2۰11آگوست 18-13(. گزیده مقاالت ایفال ) سن خوان: 13۹۰پورصالحی، نسترن، مترجم .)

 عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب و نشر.

 ( پیام مقام معظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری 18، مهر138۹خامنه ای، علی، رهبرجمهوری اسالمی ایران .)

 نماز پیرامون مسجد.

 کتاب و کتابخوانی در آئینه رهنمودهای مقام معظم رهبری. تهران: (. 1381جمهوری اسالمی ایران )خامنه ای، علی، رهبر

 دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

 ( ۶، آبان1388درخوش، ملیحه، مترجم .)از  2۰/۶/13۹4. بازیابی شده در خوانند یکودکان م یهمه لهستان برا

http://ketabak.org/tarvij/node/1448 

  (. لغت نامه. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.13۷3اکبر)دهخدا، علی 

 ( شنا در استخر کتاب. بازیابی شده در 3، شهریور13۹4ذبیحیان، نسرین، گزارشگر .)از  2۰/۶/13۹4

http://ketabak.org/tarvij/node/3۷۷۶ 

 (تهران: نهاد کتابخانه های عمومی 2۰11آگوست 18-13(. گزیده مقاالت ایفال ) سن خوان: 13۹۰شعبانی، علی، مترجم .)

 کشور، موسسه انتشارات کتاب و نشر.

 از  2۰/۶/13۹4شده در  یابیکتاب. باز یره(. ج13۹4) یمان یر،شهر 
 explained-jireyeketab/jire-http://www.jireyeketab.com/about 
 ( خالقیت ام آرزوست. بازیابی شده در 18، فروردین13۹4شهریر، مانی .)از 2۰/۶/13۹4 
  http://www.jireyeketab.com/jirelogs/be-creative 
 (11، مرداد1388عالمی، لیال، مترجم .)از  2۰/۶/13۹4. بازیابی شده در "اوسو"کتابخانه کودکان  یادبن

1۹13http://ketabak.org/tarvij/node/ 

 (1388عالمی، لیال، مترجم .)  از  2۰/8/13۹4پرورش شوق خواندن در مناطق آسیب پذیر. بازیابی شده در

http://ketabak.org/node/1۹12 

http://www.joih.ir/
http://www.jireyeketab.com/about-jireyeketab/jire-explained
http://www.jireyeketab.com/about-jireyeketab/jire-explained
http://ketabak.org/tarvij/node/1913
http://ketabak.org/tarvij/node/1913
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 (۹، مرداد1388عالمی، لیال، مترجم .)از  2۰/8/13۹4. بازیابی شده در کودکان در مغولستان یارپروژه کتابخانه س

1۵۹2http://ketabak.org/node/ 

 (1388عالمی، لیال، مترجم .)  از  2۰/8/13۹4همراه با کتاب در نبرد با ترس و اندوه. بازیابی شده در

http://ketabak.org/node/1۶82 

 ( سبد خواندن مهمان یک ماهه خانواده ها. بازیابی شده در 21ر، آذ138۹عیوضی، شبنم، گزارشگر .)از 2۰/۶/13۹4

http://ketabak.org/tarvij/node/213۹  

 ( ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن. تهران: سمت.1383قزل ایاغ، ثریا .) 

 ( 138۶کازهی، حسین .)رجندیآن در شهرستان ب جیترو یموانع و راهکارها ،یبر فرهنگ مطالعه و کتابخوان یکردیرو .

 .114-۹۹(، ۶و۵)2، مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان

 (درباره ما. بازیابی شده در 13۹4کانون توسعه فرهنگی کودکان .)از 2۰/۶/132۹4 

 http://www.ccdcir.com 

 (چرخ کتاب. بازیابی شده در 2۶، خرداد13۹4کتابک، گزارشگر .)از  2۰/۶/13۹4 

 3۷42http://ketabak.org/tarvij/node/ 

 (1388کتابک، ویرایشگر .)1۶۷2از  2۰/8/13۹4. بازیابی شده در کودکان الئوس یاقدام براhttp://ketabak.org/node/ 

 (با مادربزرگان قصه گو آشنا شوید. بازیابی شده در 13۹2کتابک، ویرایشگر .)از  2۰/8/13۹4

http://ketabak.org/node/3۰۰۵ 

 مهندسی . ثیاز نگاه قرآن و حد یفرهنگ کتابخوان جیعوامل مؤثر بر ترو(. 13۹1وندی، محسن)مروتی، سهراب؛  حسن
 .۵2-3۹(، ۷2و۷1)۷، فرهنگی

 (بررسی میزان تاثیر کتابخانه تلفنی رنگین کمان شهرداری سمنان بر افزایش 13۹1میرحسینی، زهره؛ بهرامی، محمد .)

 .11۵-1۰1(، 1)18، تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه های عمومیفرهنگ مطالعه کودکان و نوجوانان. 

 (کوی 13۷۶نوبهار، رحیم .).دوست. قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی 

 (من یک موش کتابخوان هستم. بازیابی شده در 22، فروردین138۹وکیلی، ترانه، مترجم .)از  2۰/۶/13۹4

1۷84http://ketabak.org/tarvij/node/ 

 (. نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان 13۹4ی؛ حکیمه و نوکاریزی، محسن)راینهاشم زاده، محمدجواد؛ دهقانی

 234-21۷(، 2)21تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه های عمومی، در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران. 
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