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 چکيده
 عمومی های کتابخانه به آموزان دانش جذب در مدارس عملی راهکارهای بررسی مقاله این از هدف

 شهرستان متوسطه و ابتدایی مدارس مدیران از تعدادی نظرات بندی جمع صورت به که است

 تواند می زمینه این در عملی راهکارهای که آن نتیجه است؛ شده انجام پرسشنامه، طریق از اندیکا

 آموزشی؛ فضای از استفاده مناسب؛ یادگیری -یاددهی های روش کارگیری به: شامل مواردی

 از ای؛ رسانه آموزش و آموزشی های رسانه و مواد طریق از کارکنان؛ سایر و معلمان توسط الگودهی

 برگزاری آموز؛ دانش به مختلف عناوین به کتاب بن اهدای برنامه؛ فوق و مکمل های فعالیت طریق

 درسی غیر مطالعه فواید با والدین کردن آشنا ؛ کتابخوانی مسابقات و کتاب های نمایشگاه

 مورد ساعات افزایش آموزشگاهی؛ های کتابخانه مدیریت در آموزان دانش کارگیری به آموز؛دانش

 انتشاریافته؛ تازه و مفید هایکتاب معرفی آموزشگاهی؛ های کتابخانه در آموزدانش استفاده

  با نمایشی های¬برنامه اجرای و فیلم نمایش کتاب؛ درباره وگوگفت و بحث جلسات برگزاری

 انجمن تشکیل آموزان؛دانش به مطالعه صحیح روش آموزش کتابخوانی؛ و کتاب موضوع

 مطالعه بیشتر که آموزانیدانش تشویق کتابخانه؛ با تکالیف سازی مرتبط مدرسه؛ خوانانکتاب

 ارزشیابی، فرایند در کتابخوانی به دادن اهمیت و محبوب معلمان توسط کتاب تبلیغ کنند؛می

 .باشند
 

 .عمومی های کتابخانه آموزان، دانش مدارس، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

ن جامعه است. در قرن حاضر، با آجوامع، نرخ سرانه دستیابی به منابع اطالعاتی و مطالعاتی افراد  یهای توسعه یکی از شاخص

ا حفظ کرده است، بلکه گیری از رایانه و اینترنت، مطالعه و کتابخوانی هنوز اهمیت خود را نه تنهو بهره گروهیهای وجود گسترش رسانه

ها و پر رونق شدن بازار کتاب فروشان در سطح جهان های چاپ شده، افزایش متقاضیان عضویت در کتابخانهشاهد افزایش شمارگان کتاب

درك تاثیر  ها،مندی عموم مردم به کسب دانش و مهارتها، عالقههستیم. علل این امر را باید در افزایش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه

و جو کرد. خالصه این که مطالعه، موجب رشد  نوآوری ابتکارات جستمطالعه در زندگی اجتماعی و نقش آن در گسترش روح خالقیت، 

شود. امروزه کتابخوانی به عنوان یکی از منابع مهم دستیابی به اطالعات فقط عملی فردی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد می

های اجتماعی، موقعیت تاریخی و فرهنگی جامعه، ه به سبب عالقه و سلیقه شخصی یا اشخاص بتواند استمرار یابد، بلکه ضرورتنیست ک
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ای در کتابخوانی عوامل تعیین کنندههای نظام و در اختیار بودن کتاب، های فردی، امکانات و توانایینیازهای نظام اجتماعی، عالیق و انگیزه

نباید « هاسرگرمی»ی مهمی را در بحث وند. ترویج فرهنگ مطالعه، فقط راهی برای تامین اوقات فراغت نیست و چنین مقولهربه شمار می

ریزی اصولی، اجتماعی و توسعه ملی قلمداد شود. در جوامع سنتی و مورد مطالعه قرار داد، بلکه این امر باید پایه و بنیان استوار هر برنامه

دلیل حاکمیت فرهنگ گفتاری بر نوشتاری، نرخ کتابخوانی پایین بوده است. در جوامع جدید، فرهنگ نوشتاری به دلیل  توسعه نیافته، به

نظر انتقال دهندگان پیام مصون، نبوده امتیازات فراوانش، بر فرهنگ گفتاری برتری یافته است. فرهنگ گفتاری، از تعریف واقعیات و اعمال

امکان ثبت و ضبط موضوعات وجود نداشته است. در حالی که با توسعه فرهنگ کتابت و خواندن، این است. در ضمن، در طول زمان 

محدودیت از بین رفته و همه چیز به صورت ثبت شده قابل رجوع است. بنابراین، حرکت از فرهنگ گفتاری به فرهنگ نوشتاری، یکی از 

انگیز علم و معرفت و مطالعه راهی است ای است به سوی جهان شگفتیچهدستاوردهای کتاب و اختراع خط نوشتار بوده است. کتاب در

 بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای خداداد انسان و آموزش علوم و فنون که او را در مسیر رشد و تکامل راهنمایی کند. اگر بتوان

، عالی بخشد. باید توجه داشت که تبدیل این عالقه به عادتخود را نسبت به جهان هستی رشد و ت« عادت»مطالعه را در انسان به صورت 

باید از دوران طفولیت انسان شروع شود. یکی از عوامل برانگیزاننده در امر مطالعه، حس کنجکاوی است. اگر مطالعه برای انسان به صورت 

ی فراوان آن را کنجکاوی، چه بسا شخص با حوصله شود. در حالی که با برانگیختن حستر میگر شود، رغبت به مطالعه هم کموظیفه جلوه

گیری کند و به ان اهمیت دهد. عوامل مختلفی در امر کتاب و کتابخوانی و توسعه فرهنگ و مطالعه، در میان کودکان و نوجوانان ما پی

ناخت و به کار برد، بایستی عوامل دخیل هستند. برای این که بتوان راهکارهای عملی توسعه کتابخوانی در میان کودکان و نوجونان را ش

 تاثیر گذار بر کتابخوانی و نقش هر کدام در این مقوله را شناخت و روشن نمود.

بدون شک از عوامل و نهادهای مهم در ترویج فرهنگ کتاب خوانی، نظام آموزش و پرورش و به تبع آن مدارس هستند که از طرق 

 اشند. لذا در این مقاله به بررسی نحوه ی این نقش آفرینی پرداخته می گردد.مختلف در این زمینه می توانند نقش آفرین ب

 مبانی نظري

 تعریف کتابخانه 
اندیشه، شکوفایی استعداد و  کتابخانه نهادی اجتماعی است که با گردآوری، سازماندهی و نگهداری دانش مدون بشر امکان رشد

های مختلف تنها  ها و مکان می کند. باتوجه به گسترش روزافزون علوم و فنون در زمانجستجوگر را فراهم  باروری ذهن خالق انسان پویا و

 (24،ص1375)نشریه کتابداری، .کتابخانه است که دسترسی آسان به انبوه دانش آدمی را میسر می سازد و تبادل افکار را به بار می آورد

 اهميت کتابخانه 
که گنجینه ای است از دانش های گوناگون و مکانی است برای انجام تحقیقات که کتابخانه از آن جهت حائز اهمیت ویژه است 

محققین در آن به مطالعات علمی و بررسی دانش موجود می پردازند. محتویات کتابخانه نه تنها وسیله دانش اندوزی است بلکه لذت بخش 

ای هر نوع سلیقه ای کتابی فراهم کنند. اهمیت کتابخانه از آن رو نیز هست. مطالعه، رایج ترین سرگرمی هاست و کتابخانه ها می توانند بر

مورد تاکید است که هیچ چیز نمی تواند جای محتویات کتابخانه ها را که شامل کتاب و سایر مواد مکمل کتاب است بگیرد. چون مطالعه 

انی و ارائه راه ها و مهارت های مطالعه و یادگیری، در کتاب و دیگر رسانه های انتشاراتی، ایجاد عالقه و عادت به مطالعه، توسعه کتابخو

 باالبردن سطح آگاهی های یک جامعه و افراد آن نقش بسزایی دارد.

کشور ما علی رغم غنای فرهنگی و داشتن سابقه بسیار طوالنی تمدن اسالمی، متاسفانه از نظر میزان مطالعه در سطح پایینی قرار 

امروزه یکی از شاخص های رشد ملی در هر کشوری توسعه کتاب و کتابخوانی است. بنابراین مطالعه و دارد، و این در صورتی است که 

پژوهش صرفا پیشه ژرف اندیشان، عالمان و اساتید نیست. همه اقشار بویژه دانش آموزان و دانشجویان به نوعی سرگرم مطالعه و پژوهش 

شغل است به همین جهت می بایست برای پیشرفت در درس و نهایتا در آینده برای  هستند. البته مطالعه برای دانش آموزان یک وظیفه و

ایفای نقش در جامعه، به مطالعه بپردازند. مطالعه یک دانش آموز دو صورت دارد، یا به صورت مطالعه دروس تحصیلی در مدرسه و سپس در 

، مراکز فرهنگی، انجمن های اسالمی و ... انجام می پذیرد. در هر دو مراکز آموزش عالی و یا به صورت مطالعات دیگری است که در کتابخانه

صورت، مطالعه مستمر و منظم و هدفدار موجب پرورش نیروی فکری، زنده کردن قوه ابتکار، رشد عقالنی، استقالل فکری و باالبردن قوه 

اتی نشانگر این تفاوت است و نشان می دهد برخی با استنباط می شود. انگیزه های مطالعه در افراد مختلف است. بررسی عملکرد مطالع

انگیزه افزایش معلومات فردی، برخی با انگیزه ارضای عالیق هنری و فرهنگی، برخی با انگیزه ارضای نیازهای فکری، روحی و معنوی و برخی 

امل درونی )نیازها و عالیق( و هم عوامل دیگر برای رفع نیاز اجتماعی به مطالعه روی می آورند. در انگیزه های مطالعاتی شخصی هم عو

بیرونی )نیازهای اجتماعی( تاثیر دارند. شخص را نمی توان جدا از اجتماع در نظر گرفت هم چنانکه فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

انگیزه های مطالعه عالوه بر عوامل در زندگی شخص اثرات مثبت یا منفی دارد، الگوی مطالعاتی او را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. اهداف و 

درونی و بیرونی در فرهنگ های مختلف متفاوت است. برخی از عوامل یا زمینه هایی که در مطالعه افراد تاثیر بسیزایی دارند عبارتند از: 
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ی نیازهای اجتماعی الف( ارضای نیازهای فکری، روحی و معنوی ب( ارضای میل شخصی پ( گذران اوقات فراغت ت( نیاز زندگی س( ارضا

ش( نیاز به رشد و ارتقای علمی در جامعه د( وظیفه تحصیلی و شغلی. اگر به کتاب و مطالعه آن به عنوان یک ضرورت و وظیفه نگاه کنیم و 

سطح خوبی  آ ن را در زندگی روزانه خود وارد نماییم، نه تنها برای ما لذت بخش و شادی آفرین است بلکه اطالعات و آگاهی های ما را در

 (45-32،ص1379)فخرایی، سیروس، افزایش داده و همچنین در درس و تحصیل نیز ما را یاری می دهد.

 در فرهنگ اسالمی ـ ایرانیاهميت مطالعه و کتاب خوانی 
سالم)ص(، دین، فرهنگ و تاریخ ما اُنس و الفتی دیرینه و همیشگی با کتاب و کتابخوانی دارد. همین بس که معجزه پیامبر گرامی ا

کتاب انسان ساز قرآن کریم است. در قرآن و اسالم، کتاب و کتابخوانی از جایگاهی بس عظیم برخوردار است. بررسی آماری محتوای کالم 

است و  بار در قرآن تکرار شده 3بار، و واژه اقرأ  2بار، واژه قلم  582بار، واژه علم  255اهلل مجید نشان داد که واژه کتاب به اشکال مختلف 

می شود و این خود نیز نشانگر اهمیت باالی کتاب و   آغاز "اقراء"اولین سوره ای که بر پیامبر اعظم نازل شد سوره علق بود که با کلمه 

آغاز رسالت و دعوت اسالمی بر مبنای خواندن و مطالعه شکل  یبدین ترتیب نقطهکتابخوانی و لزوم توجه بیش از پیش به این مقوله است.

 (1383)نوری،  فت و اعجاز اسالم، قرآن و راه رسیدن به آن مطالعه و تدبر در آن بود.گر

کنند. در این میان شوند و با کتاب رشد میها با کتاب آغاز میاست، همه فرهنگتاریخ هیچ تمدنی خالی از کتاب و کتابت نبوده 

از سوی خداوند « خواندن»الشأن اسالم رسالتش را با فرمان که پیامبر عظیماست، چرا  آیین مقدس اسالم نیز بیشترین بهره را از کتاب برده

 اش را یک کتاب قرار دادهآخرین فرستاده کند و معجزهکند و در همین فرهنگ مقدس است که خداوند منان به قلم سوگند یاد میآغاز می

که نظیر چنین کتابی را بیاورد و تا دنیا دنیاست چنین کتابی با آن است کتابی که تا ابد ماندگار و جاودانه است هیچ کس را نتوان یافت 

 همه اعجازجاودانه نظیری نخواهد داشت.

در طول تاریخ نیز همواره توصیه علما و بزرگان فرهنگ اسالمی علم و ادب بر اهمیت کتاب و مطالعه بوده است. در دین اسالم نیز 

که حاکی از اهمیت این مساله در نزد آنان است. این  راوانی از پیامبر در این رابطه نقل شدهای به این مساله شده و احادیث فتوجه ویژه

ها در عصر شکوفایی تمدن اسالمی و آثار مکتوب ها و کتابخانههای روشن و همچنین پیشنیه فرهنگی اسالمی یعنی تعدد کتابنشانه

کند که آیین اسالم کتاب و کتابخوانی است و این حقیقت را بر ما آشکار می آوران و دانشمندان مسلمان ایرانی همه ناظر بر اهمیتنام

 خوانی در کره زمین است.پرچمدار کتاب و کتاب

ارزش خواندن و مطالعه در صدر اسالم به حدی بود که در پایان جنگ بدر که تعداد زیادی از مشرکین به اسارت مسلمانان در 

نفر از مسلمانان سواد خواندن و نوشتن را بیاموزد آزاد خواهد شد. از  10ین اگر فدیه بپردازد یا به آمدند، اعالم شد که هر یک از مشرک

دهد، تا آن جا که اسالم سواد و مطالعه را با مصالح کلی خود حتی در اهمیت علم و مطالعه در اسالم، آن هم بدترین شرایط جنگ خبر می

که دینی عالم گیر می باشد به کتاب و کتابن عجین شده است ، و معجزه آن کتاب ) قرآن کریم( داند. بنابراین اسالم شرایط جنگی یکی می

 بوده به اندازه الزم در تشویق و ترغیب به امر کتابخوانی سفارش نموده است.

 در جذب دانش آموزان به کتابخانه هاي عمومیرس امدراهکارهاي 
مدرسه دومین جایگاه تربیتی انسان است که کودك اصول و قواعد خواندن و نوشتن را فرامی گیرد و می آموزد که بدون کمک 

والدین و معلمان خود مطالب کتاب را بخواند و بفهمد. کودك به دلیل همین تحول بزرگی که در خود احساس می کند، اشتیاق فراوانی به 

واهد بیشتر با دنیای پر رمز و راز درون کتاب ها آشنا شود. برای بسیاری از کودکان، مدرسه اولین مکانی است مطالعه دارد و هر لحظه می خ

ودکان که آنها را با خواندن و مواد مکتوب آشنا می کند، زیرا یا به دلیل بی سوادی پدران و مادران و یا به سبب عدم عادت به مطالعه آنان، ک

دن در خانواده ها را نمی یابند. لذا مهم ترین وظیفه مدرسه طراحی و پیاده کردن برنامه های آموزشی و فرصت تجربه های مفید خوان

پرورشی مدونی است که متناسب با هر مقطع سنی و هر پایه درسی کسب شده، به دنبال کردن عالیق خود در کتاب های غیردرسی تشویق 

جنبه های ، و جذب آنان به کتابخانه های عمومی آموزانفرهنگ کتابخوانی در بین دانش ترویج مدارس در عملی و راهکارهای دهاراهبرکند. 

  مختلفی از فعالیت های آموزشی رسمی و غیررسمی را در مدارس در بر می گیرد که در ادامه به اهم این راهبردها اشاره می گردد.

 یادگيري مناسب -به کارگيري روش هاي یاددهی
ادگیری می توانند بستر الزم را برای تجربه ی مطالعه فراهم آورند. به عبارت دیگر معلم می تواند با اتخاذ ی -راهبردهای یاددهی

روش تدریس مناسب به طور غیرمستقیم به تبیین و اشاعه ی فرهنگ کتابخوانی بپردازد. برای مثال می توان: با استفاده از روش پژوهشی و 

دانش آموزان از روی کتاب های قصه و گویی برای قصهژوهشی و بازدید از کتابخانه های عمومی، ترغیب دانش آموزان به فعالیت های پ

معرفی تعدادی کتاب غیر درسی مرتبط با درس داده شده توسط معلمان در برگزاری بخشی از زمان رسمی آموزش در فضای کتابخانه و 

 نه های عمومی را افزایش داد.اشتیاق دانش آموزان برای استفاده از امکانات کتابخا ،کالس

 استفاده از فضاي مدرسه 
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الف( فضای آموزشی)اجتماعی(: حاکمیت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و اهمیت دادن به کتاب و مطالعه در سطح مدرسه، فراگیران 

 را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به سوی این فرهنگ سوق می دهد.

از فضای تربیتی است که تربیت در آن اتفاق می افتد و شامل کالس درس، حیاط مدرسه،  ب( فضای فیزیکی: فضای فیزیکی بخشی

( در تمام این فضاها، پیام های تربیتی به فراگیران 68، ص1389نمازخانه، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و ... می باشد.)سرمدی و صیف، 

رهنگ مطالعه را در معرض دید فراگیران قرار داد؛ مانند: تأمین و تجهیز فضای منتقل می شود. لذا از طریق این فضاها می توان ارزش های ف

 مناسب کتابخانه با رعایت اصول تربیتی و فراهم آوردن شرایط الزم جهت استفاده بهینه از امکانات 

ست اما یک فضای ج( فضای مجازی: اگر چه کسب دانش و معرفت از طریق فضای مجازی و فناوری اطالعات و ارتباطات محور نی

مکمل و ابزاری مناسب برای تحقق اهداف تربیتی است و به دلیل جذابیت داشتن برای فراگیران، این امکان را برای مربیان فراهم می آورد 

و گسترش تا از این طریق اهمیت مطالعه را به فراگیران نشان داد. به عنوان مثال: از طریق تولید محتواهای الکترونیکی با مضامین جذاب 

 پایگاه های اطالعاتی و آموزشی در مدرسه.

 الگودهی توسط معلمان و سایر کارکنان 
آموزان بیشتر دانشو با اذعان به این که انتقال ارزش های فرهنگی به کودکان و جوانان موجب پایدار ماندن و حفظ آن خواهد بود. 

الگوهایی  مدارس می توانندمدیران و معلمان  لذا آموزنددر خانه و مدرسه می اعمال اولیای خودطریق مشاهده ی را از و هنجارها ها ارزش

که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را به فراگیران منتقل کنند. به فرض مثال وقتی دانش اموزی دریاید که معلم محبوبش یا مدیر  باشند

 العه می نماید، او نیز این سبک رفتاری را تقلید خواهد نمود.مدرسه در کتابخانه عضویت دارد و همیشه کتابی را همراه خود دارد و مط

 آموزش رسانه ايو  از طریق مواد و رسانه هاي آموزشی
تهیه برخی مواد مواد و رسانه های آموزشی از قبیل کتاب های کمک درسی، نرم افزارهای آموزشی و مجالت علمی و فرهنگی از 

 جذب دانش آموزان به کتابخانه ها خواهد داشت. طریق کتابخانه های عمومی، سهم بسزایی در

 از طریق فعاليت هاي مکمل و فوق برنامه

معموالً در امتداد برنامه ی درسی رسمی، برنامه ها و فعالیت هایی با هدف بسط و گسترش یادگیری ها و یا غنی سازی اوقات 

ند که فرصت مناسبی را برای آشناسازی دانش آموزان با مزیت ها و فراغت برای فراگیران در درون یا خارج از مدرسه در نظر گرفته می شو

 امکانات کتابخانه های عمومی فراهم می آورند؛ دست اندرکاران تعلیم و تربیت می توانند با رویکردی هدفمند از این فرصت ها حداکثر بهره

 وری جهت نهادینه سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را داشته باشند.

 ن کتاب به عناوین مختلف به دانش آموز اهداي ب 
معموالً مرسوم است که در مدارس به دالیل مختلف و در مسابقات، به دانش آموزان جوایزی اعطا می گردد. بهتر است که این جوایز 

 به تناسب موضوع، کتاب و یا بن خرید کتاب باشد.

 مسابقات کتابخوانی  ب وهاي کتا برگزاري نمایشگاه
و در فواصل زمانی مختلف، نمایشگاه های کتاب و مسابقات کتابخوانی با همکاری کتابخانه های عمومی برگزار گردد و در مدارس 

 این نمایشگاه ها می تواند در محیط کتابخانه یا مدارس برگزار گردد.

 آموز آشنا کردن والدین با فواید مطالعه غير درسی دانش
جلسات انجمن و اولیاء و کالس های توجیهی والدین، اهمیت کتاب های غیر درسی و در قالب برنامه های آموزش خانواده، 

مطالعات غیر درسی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی به والدین گوشزد گردد و از آن ها خواسته شود تا فرزندان خود را به عضویت کتابخانه 

 های عمومی درآورند.

 هاي آموزشگاهی کتابخانه مدیریت در  دانش آموزانبه کارگيري 

با مشارکت دانش آموزان در مدیریت امور کتابخانه، باعث ایجاد انگیزه و انس با کتاب در آنان می گردد که این موضوع بدون شک 

 آنان را به نهادهایی مانند کتابخانه های عمومی راغب می نماید.

 هاي آموزشگاهی آموز در کتابخانه افزایش ساعات مورد استفاده دانش 
گاهی در نحوه ی استفاده از کتابخانه های آموزشگاهی قوانین سفت و سخت و محدودیت های غیر ضروری توسط مسئوالن مدرسه 

اعمال می گردد که باعث عدم رغبت دانش آموزان به کتابخانه ها می گردد. لذا با سهل گیری نظام مند برای استفاده از کتابخانه، دانش 

 بخانه روی خواهند آورد.آموزان به مطالعه در کتا

 مفيد و تازه انتشاریافتههاي کتابمعرفی 
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کتاب هایی که مناسب دانش آموزان بوده و تازه انتشار یافته و در کتابخانه ی عمومی نزدیک مدرسه موجود هستند در تابلوی 

 اعالنات مدرسه معرفی شوند.

 وگو درباره کتاببرگزاري جلسات بحث و گفت

های درسی اشاراتی به برخی کتاب ها می گردد. اگر جلسات بحث و گفت وگو پیرامون این کتاب ها در کالس ها معموال در کتاب 

 صورت گیرد، اشتیاق مراجعه به کتابخانه و استفاده از آن ها در دانش آموزان ایجاد می گردد.

 هاي نمایشی با موضوع کتاب و کتابخوانینمایش فيلم و اجراي برنامه
گونه برنامه ها در سطح کالس و مدرسه و یا در کتابخانه های عمومی باعث جذب دانش آموزان به کتابخانه ها خواهد  اجرای این 

 شد.

 آموزاندانش آموزش روش صحيح مطالعه به
ممکن است عدم اقبال دانش آموزان به کتاب و کتابخوانی به دلیل عدم آگاهی نسبت به روش های صحیح مطالعه و در نتیجه  

دلزدگی نسبت به کتاب گردد. لذا آموزش روش صحیح مطالعه به دانش آموزان، نقش مهمی در روی آوردن دانش آموزان به مطالعه در 

 کتابخانه ها گردد.

 هخوانان مدرستشکيل انجمن کتاب 
اجعه دانش آموزان به تشکیل انجمن کتاب خوانان در مدرسه و گسترش فعالیت های آنان به کتابخانه ی عمومی محل، فرایند مر 

 کتابخانه ها را گسترش می دهد.

 مرتبط سازي تکاليف با کتابخانه
 خالصهمعلمان و مربیان مدرسه می توانند برخی از تکالیف منزل دانش آموزان را به کتابخانه های عمومی مرتبط سازند. مانند:  

 ، معرفی کتاب، گزارش نویسی از کتابخانه و ...کتابنویسی 

 کنندآموزانی که بيشتر مطالعه میدانش تشویق

دانش آموزانی که اهل مطالعه هستند و عضویت فعال در کتابخانه های آموزشگاهی و عمومی دارند در مناسبت های مختلف مورد 

 تشویق قرار گیرند.

 آموزگاران محبوبتوسط  تبليغ کتاب
ان دارند. این افراد با تبلیغ کتاب، دانش آموزان را به استفاده از برخی از آموزگاران و مربیان محبوبیت خاصی در نزد دانش آموز 

 کتابخانه و کتاب ترغیب خواهند کرد.

 اهميت دادن به کتابخوانی در فرایند ارزشيابی
در دروس مختلف باعث ایجاد  به کتاب و کتابخوانیو امتیازات در فرایند ارزشیابی تحصیلی و تربیتی ها اختصاص بخشی از نمره 

 . نگرش مثبت به کتابخوانی خواهد شد

 بحث ونتيجه گيري:
های مهم توسعه فرهنگی اهمیت دادن به مسأله ی کتاب، شود و یکی از راهترین برگ هویتی یک ملت محسوب میفرهنگ، محوری

یافتگی هر جامعه سرانه م توسعههای مهخوانی و ترویج مطالعه در جامعه، خصوصا در میان کودکان و نوجوانان است. در واقع از شاخصکتاب

گذاران ها و سیاستمطالعه، میزان تولید و مصرف اطالعات و کاالهای فرهنگی در آن جامعه است و بنا بر اهمیت این مساله دولت

اهمیت نقش کتاب  در جوامع توسعه یافته اهمیت خاصی یافته است. درخوانی اند و کتاب و کتابهایی در این رابطه صورت دادهریزیبرنامه

 در تکامل جوامع انسانی همین بس که تمام ادیان آسمانی و بزرگان بشری از طریق کتاب جاودانه مانده اند.

بر عهده دارند کتابخانه های عمومی  و توسعه ی فرهنگی موزیآکتابخانه ها در هر کشوری با هر درجه از توسعه نقش بسیار مهمی در سواد 

نیز نقش بسزایی در پیشرفت نهضت کتابخوانی ایفا می کنند. در حقیقت این کتابخانه ها دنباله رو سیاست های کتابخانه اموزشگاهی 

 مکمل برنامه هایی هستندکه در کتابخانه های اموزشگاهی شکل گرفته اند. محسوب شده و

نوجوانان کودکان و  در میانن آترویج  سیاسی توجه به مسئله کتاب وکتابخوانی وو اجتماعی  اقتصادی، هنگی،یکی از راههای مهم توسعه فر

توجه  و های حساس و اثر بخش در رشد و توسعه فردی و اجتماعی به شمار می روداز آن جائی که دوران تحصیل در مدارس از دوره و است

در این راستا، اقبال  ر آن برای گام نهادن به سوی توسعه و پیشرفت ضروری به نظر می رسد.به میزان مطالعه غیردرسی و عوامل مؤثر ب

دانش آموزان به کتابخانه های عمومی از ضروریات اساسی است. لذا نهاد آموزش و پرورش و به تبع آن مدارس در این زمینه می توانند 

 بسیار نقش آفرین باشند.

http://www.joih.ir/


 9-15، ص 1395فروردین، 2، جلد 10، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

ریزی دقیق و بلندمدت، عالقه به کتاب تواند با بسترسازی بنیادین و برنامهه آموزشی کشور است که میترین مجموعآموزش و پرورش، بزرگ

، دیری مدارس ایجاد شوداگر زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی را در  بدون تردیدو نوجوان تقویت کند.  کودكو کتابخوانی را در میان نسل 

  جانبه کشور خواهد بود.یافته خواهیم داشت و ثمره آن پیشرفت همهخوان و توسعهای کتابپاید که جامعهنمی

مدارس در راستای جذب دانش آموزان به کتابخانه های عمومی و ترویج فرهنگ کتابخوانی می تواند راهبردها و راهکارهایی را به صورت 

 -ند مواردی از قبیل: به کارگیری روش های یاددهیرسمی و غیر رسمی به مرحله ی اجرا درآورد. اهم این راهبردها و راهکارها می توا

آموزش رسانه و  یادگیری مناسب؛ استفاده از فضای آموزشی؛ الگودهی توسط معلمان و سایر کارکنان؛ از طریق مواد و رسانه های آموزشی

مسابقات  ب وهای کتا زاری نمایشگاهبرگ ؛اهدای بن کتاب به عناوین مختلف به دانش آموز ؛ از طریق فعالیت های مکمل و فوق برنامه؛ای

 ی؛های آموزشگاهکتابخانه مدیریت در  دانش آموزانبه کارگیری ؛ آموزآشنا کردن والدین با فواید مطالعه غیر درسی دانش؛ کتابخوانی 

برگزاری جلسات بحث و ؛ انتشاریافتهمفید و تازه های کتابمعرفی  ؛های آموزشگاهیآموز در کتابخانه افزایش ساعات مورد استفاده دانش

؛ آموزاندانش آموزش روش صحیح مطالعه به؛ موضوع کتاب و کتابخوانی های نمایشی با نمایش فیلم و اجرای برنامه؛ وگو درباره کتابگفت

توسط  تبلیغ کتاب؛ کنندمیآموزانی که بیشتر مطالعه دانش تشویقه؛ مرتبط سازی تکالیف با کتابخانه؛ خوانان مدرستشکیل انجمن کتاب

و اهمیت دادن به کتابخوانی در فرایند ارزشیابی، باشند.که هر کدام از این راهکار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در جذب  محبوب معلمان

 .دانش آموزان به کتابخانه های عمومی ثمربخش هستند

 مراجع

 (مدیریت کالس، تهران، دانشگاه پیام نور. 1389سرمدی، محمدرضا و صیف، محمدحسین ،) 

  .ی متوسطه در شهر تبریز، آموزان دورههای موثر در افزایش میزان مطالعه دانش بررسی روش(، 1375)فخرایی، سیروس

 شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی .

 ( ،1379کوه پیما، محمد) ،،دفتر سی وچهارم،  ،نشریه کتابداری تاثیرکتابخانه های عمومی درگسترش فرهنگ مطالعه

 سال سی و چهارم.

 .نامه آموزان دوره متوسطه به مطالعه و تحقیق در شهرستان اسدآباد، پایانهای جذب دانش . راه(1383) نوری، حسن

 کارشناسی رشته کتابداری.
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