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مقدمه
خداوند منان انسانها را به گونه ای آفریده است که از بدو تولد تا هنگام مرگ حس کنجکاوی و فراگیری را همراه خود دارند .این انسانها هستند که باید تالش نمایند ت ا ای ن ح س را و رورش
داده و شکوفا سازند .در این میان عواملی وجود دارد که می تواند کمک کند تا انسان به سمت شکوفاسازی و تکامل حس کنجکاوی و یافتن واسخی برای سواالت بسیار خود و دیگران ،سوق یابد.
فوايد مطالعه
انسان موجودی کمالگرا است و با سکون و سکوت سازگاری ندارد او همیشه به دنبال راهی است که یک قدمویشگ اارد و گ رهای از مش کالت خ ود بگش اید بن ابراین او ب رای ویش رفت در
عرصههای زندگی ،احتیاج به شناخت نسبتاًکاملی از خود و جامعه دارد و باید با گاشته و آینده ارتباط برقرار کند.
کتاب و مطالعه ،عاملی برای شناخت و رشد دینی ،فرهنگی ،اخالقی و اجتماعی انسان است .با کتاب خوب انسانساخته میشود ،رشد میکند و برای حرکت آماده میشود .کت اب انس ان را ب ه
مرزهای علم و دانش نزدیک میکند و اورا به قلّههای رفیع معرفت و آگاهی میرساند.
کودکان و نوجوانان هنگام باز کردن کتاب در حقیقت درهای سعادت و خوشبختی را به روی خود میگشایند تا درمسیر ترقّی و ویشرفت گام بردارند .کسب آگاهی بعن وان یک ی از مهمت رین و
اساسیترین هدفهای مطالعه و کتابخوانیمدنظر است و از جهتی سایر فواید مطالعه و کتابخوانی را هم تحت ووشش قرار میدهد.
بسیاری از دانشمندان و روانشناسان معتقدند که اساس و زیربنای شخصیت انسان در سالهای اول زندگیوایهگااری میشود و آموختههای این دوران تأثیر عمیق ی ب ر آین ده زن دگی ف رد دارد.
حال که چنین است اگر مطالبخواندنی مفید و سازنده در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گیرد و آنها از همان سنین کودکی به مطالعه عادت کنن د راه ورس م زن دگی را خواهن د آموخ ت و تح ت ت أثیر
داستانها و کتابهای آموزنده ،به رشد و تعالی خواهند رسید و در آینده نیزبرای حل مشکالت خود از کتاب کمک خواهند گرفت.
کتاب و کتابخوانی راهی برای تقویت روحیهی دینی کودکان و نوجوانان است .مطالعه کتابهای دینی و ماهبی بهکودك و نوجوان کمک میکند تا به درك ص حیحی از مس الل دین ی دس ت
یابد و ویش از آن که دیر شود به رشد وشکوفایی الزم برسند .کتابخوانی باعث ویشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان میگردد .همچنین مطالعه غیر درسیباعث باال رفتن سطح فکر ،فعال شدن ذه ن،
افزایش گنجینه لغات و افزایش علم و آگاهی میگردد.
«خواندن داستانهای مختلف ،موجب شکل گرفتن ارزشهای گوناگون در ذهن کودك میشود ،حساسیت او را رشدمیدهد و احترام به دیگران در او شکل میگیرد رضایتی که ک ودك از مطالع ه
بدست میآورد او را متّکی به خود بارخواهد آورد .سؤالهایی که در اثر مطالعه برای کودك مطرح میشود و مقایسههایی که او بین مسالل مختلف میکند درمجموع موجب میشود که او فردی خ الِّّ ب ار
آید»( .نانسی الریک )6611
با بهرهگیری از تخیّل که ضرورت اساسی خالّقیّت است دنیایی بزرگ و وهناور در مقابل چشمان کودك گشودهمیشود و او قادر میشود آزادانه خیالوردازی کند .کودك در ای ن ش رای هرگ ز
خود را محدود و محبوس در حصارواقعیتها و امور مشهود و ملموس ندیده و فارغ بال هر آنچه را که دلش میخواهد تصور میکند( .غالمعلی افروز)6631
در یونان قدیم بر سر در کتابخانه تبس نوشته شده بود «درمانگاه روح» زیرا مطالعه باعث کاهش ناراحتیهایهیجانی و عاطفی است و کتاب ب ه عن وان یک ی از م ؤثرترین اب زار ویش گیری از
ناراحتیهای روحی و روانی و درمان اینبیماریها شناخته شده است.
وقتی کودك کتابی میخواند و به موضوع تازهای وی میبرد که مورد نیاز و عالقه اوست احساس لاّت و آرامشمیکند زی را روح کنجک او او ب ه دنب ال کش ف حق ای ت ازهای اس ت و دل ش
میخواهد هر روز که میگارد از مجهوالت خودکاسته و بر معلوماتش بیفزاید و تا زمانی که به نتیجة دلخواه خود دست نیابد آرام و قرار نمیگیرد و در حقیقت افزایشآگاهی و معلومات خود نوعی لاّت و
آرامش معنوی را برای او به ارمغان میآورد که در شخصیّت و رفتار او تأثیربسیاری دارد.
کتابخوانی توانایی کودکان و نوجوانان را در بیان نیازها و خواسته هایشان افزایش میدهد .عدم توانایی در بیانمطالب ،نیازها و خواستهها به ص ورت کالم ی و نوش تاری ب ه می زان مطالع ه و
خواندن بستگی دارد .کسانی که در مطالعه،مهارتهای الزم را ویدا میکنند در این زمینهها توانایی ابراز عقیده را داشته و هرگز از بیان مطال ب خ ویش واهم های ب هخ ود راه نم یدهن د و ب دون غل

و

دستواچگی به تشریح مسالل خود میوردازند و همین امر مانع سرخوردگی آنها دراجتماع شده و زمینة مؤفقیت و سعادتشان را فراهم میکند.
مطالعه یکی از بهترین راههای غنی سازی و بهرهوری از اوقات فراغت است .استفاده مطلوب و شایسته از ای ناوق ات ت أمین کنن ده س المت روان و رش د و تع الی شخص یت انس ان اس ت و
بیبرنامهگی و بیتوجّهی به این مهمّ زمینهسازبسیاری از انحرافات و کجرویهای اجتماعی است .مطالعه از کمهزینهترین روشهای گاراندن اوقات فراغت است کهاگر به روش صحیح انجام شود آرامش
وایدار و بسیار خوبی خواهد داشت و در ویشگیری از بزهکاری و انحرافاتکودکان و نوجوانان تأثیر زیادی دارد.
آیا عادت به مطالعه امری اکتسابی است؟
عدهای از والدین و مربیان تصور میکنند که عادت به مطالعه امری ذاتی و خصلتی است که فق در عده خاصی ازافراد وجود دارد و تنها بعضی از کودکان و نوجوانان به دالیل مختلف از جمل ه
کنجکاوی ،عالقه و ...به آن رویمیآورند و دیگران نمیتوانند اهل مطالعه باشند و شاید براساس همین اعتقاد هیچگونه تالشی برای ایجاد عادت بهمطالعه در کودکان و نوجوانان خود انجام نمیدهند.
وژوهشهای اخیر در زمینة تعلیم و تربیت ثابت کرده است که عادت به مطالعه یک امر اکتسابی است یعنیهمانطور که یک کودك ،خواندن و نوشتن و حساب کردن را یاد میگی رد ،م یتوان د
مطالعه را هم بیاموزد .وس بایدروش مطالعه را به او آموخت و او را به مطالعه عادت داد .در این مقاله سعی بر این است که نقش خانواده و مدرسه راهر کدام بطور مجزّا مورد بررسی ق رار داده ت ا ويیف ة
هر کدام جداگانه مشخص شود.
نقش خانواده در ترغيب فرزندان به مطالعه و كتابخواني
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خانواده ،اولین مدرسهای است که انسان در آن درس میآموزد و به عنوان نخستین وایگاه آموزش و ورورش و ازاساسیترین عوامل در تشکیل شخصیت کودك است .خانواده نقش بسیار مهمّی
در رشد و ورورش کودك دارد و درتمام جنبههای فردی (معنوی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و )...اثری عمی و غیرقابل انکار دارد .بایدبپایریم که اولین عامل مؤثر در ایج اد انگی زه و ع ادت
به مطالعه و کتابخوانی در کودکان »خانواده» است.

شيوههاي زير براي ايجاد انگيزه و عادت به مطالعه و كتابخواني به دوستان پيشنهاد ميشود:
6

ـ استفاده از شیوة الگویی زیرا تأثیر الگو و نقشوایری انسان یک امر طبیعی است که از غریزهتقلید سرچشمه میگیرد:

یکی از کارهای مهم و مؤثری که والدین میتوانند در خصوص همراهی و هماهنگی با فرزندان خود در امر مطالعه وکتابخوانی انجام دهند بردن فرزندان به کتابخانه است .ودر یا مادری ک ه
دست فرزند خود را گرفته و حداقل براینخستین بار او را تا کتابخانه همراهی و در انتخاب کتاب کمک میکنند بدین وسیله به او میفهمانند که این کار آنقدرارزش دارد که م ن هم راه ت و م یآی م و
وقت خود را در این راه صرف میکنم .ودر ،مادر ،خواهر یا برادر بزرگتر برایکودکان کاملترین الگوها برای همانندسازی هستند.
همچنین اگر در خانهای یک کتابخانه هر چند کوچک وجود داشته باشد و قسمتی از آن به کودکان اختصاص یابدمیل و توجه به کتاب و خواندن در آنها تقویت میشود.
بنابراین در خانوادههایی که والدین عالقة زیادی به مطالعه ندارند و اوقات فراغت خود را صرف سرگرمیهاییمیکنند که با کتاب و خواندن ارتباطی ندارد نباید انتظار داش ت ک ه فرزن دان ای ن
خانوادهها به کتاب خواندن و مطالعهعالقهمند شوند.
1

ـ برای کودکان و نوجوانان خود برنامهریزی کنید.

یکی از ضروریترین نیاهای انسان در زندگی ،داشتن یک برنامه مناسب است .هر چند در جامعه ما بسیاری از افرادو خانوادهها به این اص ل اساس ی و مه م ت وجّهی نم یکنن د ول ی معم والً
انسانهایی که طالب موفقیّت و سعادت هستندبرنامه منظمی را برای زندگی خود و فرزندانشان تنظیم میکنند .برنامهای که در برگیرندة تمام نیازهای جسمی و روانیآنها باش د .انج ام تک الیف ش رعی و
دینی ،بازی ،ورزش ،انجام تکالیف درسی ،تماشای تلویزیون ،همکاری در امورخانه ،شرکت در بحثهای خانواده ،مطالعه و کتابخوانی و...
 6ـ

برای فرزندان خود قصّه بگویید.

قصّه وسیلهای است که میتواند کودکان را ویرامون بزرگترها جمع کند و رواب عاطفی بین آنها را تقویت کند.والدین میتوانند از راه قصهگویی توجه و اعتماد کودکان را به خود جلب کنند و ب ا
انتقال آنان به دنیای شادی و تخیّلزمینة رشد و تکامل ذهنیشان را فراهم کنند .کودکان عالقة زیادی به شنیدن قصهها دارند و از این کار لاّت میبرند .آنهابسیاری از اوق ات ب ه مط البی ک ه برایش ان
میگوییم یا میخوانیم به چشم یک قصهی خیالانگیز نمینگرند بلکه آن رارویدادی واقعی میدانند که در زمانهای گاشته به وقوع ویوسته و همین امر باعث میشود با عالقه و دقّ ت بیش تری ب های ن
مطالب گوش دهند .میتوان از این عالقه برای ایجاد انگیزه و عادت دادن آنها به مطالعه و کتابخوانی استفادهکرد .در حقیقت ما با قصهگویی لاّت و شیرینی کتاب و مطالعه را به کام کودکان میری زیم
و کودك وقتی بداند که چنینقصههایی شیرین و خیالانگیز محصول کتاب است در آرزوی آن است که خودش هم بتواند بزودی کتاب به دستبگیرد و آن را بخواند.
4

ـ برای کودکان اشعار زیبا و موزون بخوانید.

از آنجا که کالم شعر آهنگین و موزون است به میزان زیادی مورد عالقه و توجه کودکان قرار میگیرد و آنان را بهوادی تخیّل میکشاند .خواندن شعر از روی کتاب برای بچهها در ج اب آن ان
به سوی آن و ایجاد رغبت و عادت بهمطالعه بسیار مؤثر است و در حقیقت همان نقش قصه را ایفا میکند .شعرهای کودکان باید کوتاه ساده و روان بوده وب ا آنچ ه م ورد عالق ة آن ان اس ت ارتب اط
نزدیک داشته باشد تا بتواند روی آنها تأثیر بگاارد.
5

ـ کتاب را با صدای بلند برای کودك خود بخوانید.

بلند خواندن کتاب نه تنها محتوا و معنای آن را انتقال میدهد بلکه بدین وسیله تصورهای درونی ،عش و عالقهکتابخوان نیز نسبت به افرادی که برای آنه ا کت اب خوان ده م یش ود منتق ل
میگردد و یک رابطه عمی عاطفی بین آنهاودید میآید.
اگر وقتی که ما مطالب کتاب را میخوانیم با انگشت اشاره کنیم و اجازه دهیم که کودك حرکتهای دست ما را ببیندو تصویرهای کتاب را نگاه کند و ارتباط بین مطال ب کت اب و تص ویرهای
آن را برایش شرح دهیم او احساس مشارکتمیکند و عالقة بیشتری از خود نشان میدهد.
1

ـ کودکان را به کشیدن نقاشی تشوی کنید.

اگر با فرزندان خردسال خود را به کشیدن نقاشی تشوی کنیم و زمینهای فراهم آوریم که آنها با دفتر ،قلم و مدادرنگی آشنا شوند گام مؤثری در جهت عالقه آنها به کتاب برداشتهای م .ک ودك
عالقهمند به نقاشی سعی میکندکتابهای مختلف را به دست آورد تا تصویرهای آنها را بکشد و همین جستجو برای یافتن کتاب و تصویرهای زیباعالقة او را به کتاب بیشتر میکند.
3

ـ کودکان را به بیان داستانها و مطالبی که خواندهاند تشوی کنید.

کودکان عالقة زیادی به بیان مطالبی که خواندهاند دارند و از این کار لات میبرند .وقتی کودك میخواهد قصهای راکه از زبان فرد دیگری شنیده یا در کتابی خوانده است برای ما تعریف کن د
باید با صبر و حوصله و اشتیاِّ به سخنان اوگوش دهیم و این برخورد ما نشانگر این است که به مطالعه کودك و مطالبی که خوانده است عالقهمندیم .بنابراین اوسعی خواهد ک رد ای ن ک ار خ ود را ادام ه
دهد و اطالعات جدیدتری کسب نماید تا در فرصتهای مناسب به بیان آنهابپردازد و مورد تشوی و تحسین قرار گیرد.
8

ـ از اسباببازیهای کودکان برای ایجاد عش و عالقه نسبت به کتاب و مطالعه استفاده کنید.

3

اسباببازی کودك را از دنیای درونیاش بیرون کشیده و او را با دنیای بیرون ارتباط میدهد این بدینوسیلهمیتواند بین دنیای تخیل کودکی خود و دنیای واقع وُلی بزند .ساخت وسایل مطالع ه
به صورت اسباببازی زمینةفکری خوبی نسبت به کتاب و کتابخوانی در کودك ودید میآورد همانطور که او وسایل آشپزی را دور خودش چیدهو از آنها برای طبخ غاای س اختگی و و ایرایی مهم ان
استفاده میکند به همان صورت میتواند با داشتن قفسههایکوچک کتاب ،میز ،چراغ مطالعه و کتاب نقش یک کتابدار یا دانشآموز اهل مطالعه را بازی کند .میتوان با استفاده ازچند تکه مقوا و وس ایل
ساده این بازی را انجام داد.
9

ـ برای واسخ دادن به سؤالهای کودکان ،از کتاب استفاده کنید.

در بسیاری از موارد بهتر است به جای دادن واسخ سریع آنها را تشوی کنیم که خود واسخ مورد نظرشان را ویدا کنندو برای این کار کتابهایی به آنها معرفی کنیم تا واس خ خ ود را در آن بیابن د.
اگر کتابهای مورد استفاده دارای تصویر باشدنتیجة مطلوبتری به دست خواهد داد.
61

ـ برای کودکان و نوجوانان خود کتابها و نشریههای مناسب خریداری کنید.

اگر والدین به خرید کتاب برای کودك اهمیّت بدهند براحتی میتوانند او را بسوی مطالعه سوِ دهند.
برای مثالوقتی ودر برای چند روز به مسافرت میرود و کودك با بیصبری در انتظار آمدن او لحظهشماری میکند با آمدن ودرخود را در آغوش او میاندازد و معموالً اولین سؤالش ای ن اس ت
که ودر برایم چه آوردهای؟! ممکن است ودر بستهایشیرینی ،اسباببازی و یا لباس برای کودك آورده باشد اما اگر ودر همراه هر کدام از اینها یک یا چند جلد کت ابمتناس ب س ن او آورده باش د ب ه او
فهمانده که همانطور که شیرینی ،اسباببازی و یا لباس اهمیت دارد کتاب هم دارایارزش است همچنین اهداء کتاب در موقعیتهای مناسب مثل جشن تکلی ف و ی ا تول د م یتوان د اثربخش ی ب االیی
داشتهباشد.
نقش مدرسه در ترويج فرهنگ كتابخواني بين افراد
مدرسه ،دومین محی تربیتی است که تأثیر زیادی در آموزش و رشد شخصیت کودکان دارد .افرادحساسترین دوران عمر خود را در مدرسه میگارانن د .اگ ر عوام ل تربیت ی در مدرس ه بخ وبی
ويیفة خود را انجام دهندمیتوان به سعادت و ترقی جامعه در آینده بطور کامل امیدوار بود .مدیر ،مربّی ،معلّم ،کارکنان اداری ،فضا و امکاناتکافی و ...از جمله عواملی هستند که ت أثیر زی ادی در ایج اد
انگیزه و عادت به مطالعه در کودکان و نوجوانان دارند که دراین قسمت به نقش و تأثیر هر کدام اشاره میکنیم.
)مديرمدرسه 


الف
نقش مدیر در مدرسه به عنوان محور اصلی فعالیتهای آموزشی و ورورشی ،بسیار حساس و تعیین کننده است.تجربه نشان داده است موفقیت مدرسه در امور مختلف بستگی زی ادی ب ه آگ اهی،
درایت و برنامهریزی مدیر آن دارد.یکی از شرطهای اصلی رسیدن به نتایج مطلوب در ایجاد عالقه و عادت به مطالعه در افراد آگاهی و عالقهمدیر مدرسه نسبت به این کار است اگر مدیران م دارس ب ه
اهمیّت کار معتقد شوند و خود ،محور حرکت باشند سایرعوامل موجود در مدرسه به یاری آنها آمده و موفقیت را قطعی میکند.
معلم 
)نقش 


ب
وس از جدا شدن کودك از محی خانواده ،معلم محبوبترین و بانفوذترین فردی است که رفتار کودك را تحت تأثیرجدی خود قرار میدهد هر چند این تأثیر در تمام طول دوران تحصیل وجود
دارد ولی افراد دورة ابتداییبیشتر از دیگران تحت تأثیر افکار ،عقاید و رفتار معلم خود قرار میگیرند .آنها معلم را به عنوان یک الگو میوایرند وکارهای او را سرمش خود قرار میدهند .اگر معلم بخواه د
کودکان را به مطالعه و خواندن عالقهمند کند ،الزم استابتدا خود به خواندن بپردازد تا بتواند این لات را به آنها انتقال دهد .یکی از راههای ابراز این لات خواندن داستان درکالس است .همچنین نش ان
دهد که برای کتابها ارزش قالل است.
معلم 
تدريس 

)روش


ج
عالوه بر تأثیر عمیقی که معلم به عنوان الگو در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی دارد روش تدریس او نیز یکی ازعوامل مؤثر در کسب مؤفقیّت است اگر بخواهیم مطالعه و کت ابخوانی را در
متن فعالیتهای آموزش و ورورش وارد کنیمناگزیریم از روشهایی استفاده کنیم که دانشآموز نیاز به کتاب غیردرسی و مطالعه ویگیر را با تمام وجود احساس کند.یکی از این برنامهها اس تفاده از روش های
تدریس است که افراد را به سوی مطالعه کتاب هدایت میکند یعنیروش تدریس فعّال که میتواند افراد را ب ه ص حنة فعالی ت بکش اند .خوش بختانه کتابه ای جدی دالتألیف فارس ی ب اطراحی فعّالی ت
کتابخوانی گامی بسیار مثبت در جهت هدایت شاگردان به مطالعه و کتابخوانی برداشته است.
به طور کلی روش تدریسی که افراد را به کتابخانه و جستجو در جهان ویرامونشان هدایت کند و آنها را بهمطالعه و تحقی وادارد از بهترین روشهای تدریس است .در ت دریس بای د روش معل م
محوری کنار رود و استفاده صرفاز کتاب درسی به عنوان یک محور از میان برداشته شود تا نتیجه مطلوب از آموزش بدست آید.
معلم نباید همه سؤالهای افراد را به راحتی واسخ دهد بلکه باید با انتخاب و معرّفی کتابهای مناسبزمینهای فراهم کند که دانشآموز مطالب مورد نیاز خود را از طری

کت اب و مطالع ه بدس ت

آورد حتی برای ایجاد انگیزهبیشتر در اوایل کار میتواند نشانی دقی مطالب و صفحهها را نیز بدهد .همچنین معلم میتوان د و یش از ش روع درسجدی د کتابه ایی را ک ه مکمّ ل بح ث آن اس ت و ب ا
تواناییهای افراد نیز همخوانی دارد انتخاب و به آنها معرفیکند.
اگر معلم هر جلسه همراه خود کتابی به کالس آورد ،به عنوان یک الگوی رفتاری مورد توجه افراد قرارمیگیرد .معلم آگاه و خردمند برای تنوّع در کالس درس و برای ایجاد انگی زه نس بت ب ه
مطالعة کتابها و نشریهها ،کتاب یامجلهی همراه خود به کالس آورده و نکتهای کوتاه و شیرین برای افراد میخواند و این گونه بطور مستقیمشیرینی و لات مطالعه و مراجع ه ب ه کت اب را در ک ام تش نة
افراد میریزد و بدین وسیله مهر و عالقة افرادرا نیز به خود جلب میکند.
آموزشگاه 

دـكتابخانه


4

کتابخانه دستگاه حرارت مرکزی و روح مدرسه است و حتی بیجا نیست اگر از کتابخانه به عنوان قلبمدرسه یاد کنیم .چرا که این مکان میتواند به فضایی برای تغای ه فک ری و روح ی هم ه
افراد و کارکنان مدرسهتبدیل شده و تأثیری شگفت و عمی بر ویشرفت و سعادت آینده همه افراد بگاارد .کتابخانه مدرسه دارای دونقش و ويیفه عمده میباشد.
6

ـ ایجاد انگیزه و عادت به مطالعه در کودکانی که هیچ زمینة قبلی برای مطالعه کتابهای غیردرسی نداشتند وخانوادههای آنها به هر دلیل نتوانستند برای عالقهمندی آنها به مطالع ه و کت اب

کاری انجام دهند.
1

ـ تقویت انگیزه مطالعه در کودکانی که قبالً زمینه مطالعه در خانواده آنها وجود داشت و تا حدی به خواندن ومطالعه کتاب عالقهمند هس تند و تغای ه روح ی ای ن اف راد ب ا کتابه ای م ورد

نیازشان.
طبیعی است که کتابخانه مدرسه برای هر گروه از این افراد باید برنامههای خاصی را تدارك ببیند و حتیمیتواند از وجود افراد گروه دوم برای تشوی گروه اول استفاده کد.
جذابيت و فضاي كتابخانه
فضایی که برای کتابخانه انتخاب میشود عالوه بر بزرگ بودن باید از جاابیت کافی نیز برخوردار باشد .برای اینمنظور باید به تزلین و زیبایی آن توجه کرد البته مقصود ت زلینه ای ورهزین ه و
شلوغ نیست بلکه میتوان با استفاده ازتابلوهای زیبای نقاشی که طبیعت ،گلها و گیاهان را به تصویر کشدهاند بر جااّبیت محی کتابخانه افزود.
فضاي فيزيكي كتابخانه
فضای فیزیکی کتابخانه عامل مهمی برای عالقهمندی افراد به مطالعه میباشد که متأسفانه امروزه بسیاریاز مدارس ما فضای مناسبی برای کتابخانه ندارند .امید است مسئوالن محترم وزارت
آموزش و ورورش و سازماننوسازی مدارس به فکر چارهای باشند تا دستکم در ساخت و سازهای جدید جای مناسبی با وسعت و امکاناتکافی برای کتابخانه مدرسه درنظر گرفته شود .البته ای ن مک ان
باید طوری ساخته شود که قابلیت تبدیل به کالس درسیرا نداشته باشد.
چه خوب است از کتابخانه به عنوان کارگاه آموزشی استفاده شود .تشکیل بعضی از کالسهای ادبیات فارسی،انشاء ،تاریخ و ...در کتابخانه آموزشگاه و اس تفاده از ای ن مک ان ب ه عن وان کارگ اه
آموزشی درسهای ماکور در اهمیّت واعتبار کتابخانه افزوده و انگیزهای برای استفاده بیبشتر افراد از کتابخانه را فراهم میکند.
آموزش روشهای وژوهش مطالعه و تحقی درباره موضوعهای درسی ،طبقهبندی کتابها ،چگونگی استفاده ازکتابخانه ،روش یادداشتبرداری و ...از جمله برنامههایی است که باید در این کارگ اه
آموزش داده شود.
كالسي 

كتابخانه

ه-
برای حل مشکل فضای کتابخانه باید در فکر راههای مناسبی باشیم .با بهرهوری از امکانات و شرای موجودبیشترین استفاده را در جهت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و عالقهمند ک ردن
افراد به کتاب ببریم .مانمیتوانیم نداشتن کتاب و کتابخانه را بهانهای برای نداشتن کتابخوان قرار دهیم .برای جبران بخشی از کمبود فضایکتابخان ه در م دارس ایج اد کتابخان هه ای کالس ی راهح ل
مناسبی است زیرا این راه یکی از سادهترین و موف ترینروشهای حل مشکل فضای کتابخانه و در دسترس قرار دادن کتاب برای افراد است.
كتابخانه كالسي فوايد زير را دارد:
6

ـ به هزینه زیادی احتیاج ندارد و تا حدی مشکل کمبود فضای مناسب برای کتابخانه را حل میکند.

1

ـ در تمام ساعت کار دبستان ،کودکان به آن دسترسی دارند و گرفتن کتاب تشریفات خاصی ندارد.

6

ـ کودکان هر روز با دیدن کمد کتابخانه نسبت به مطالعه راغبتر میشوند و کتابها متناسب با سن و ذوِافراد انتخاب میشوند.

4

ـ معلم میتواند به هنگام تدریس از کتابها استفاده کند تا بر عالقهمندی افراد بیفزاید.

5

ـ با واگااری بخشی از کار کتابخانه به افراد حس مسئولیتوایری در آنها تقویت میشود.
فعاليتهاي جنبي كه آموزشگاه ميتواند جهت ترغيب افراد به مطالعه و كتابخوانيانجام دهد.

6

ـ ایجاد فروشگاه کتاب مدرسه:

شرکتهای تعاونی مدارس محل مناسبی برای فروش کتاب هستند .اگر هر آموزشگاه بتواند کتابهای مناسب وارزانقیمت همراه با تخفیف مناس ب در اختی ار اف راد ق رار ده د م یتوان د می زان
عالقهمندی افراد بهمطالعه و کتابخوانی را افزایش دهد .این فکر به عنوان یک تجربه در کشور انگلستان انجام شده و موفقیتهایی به دستآمده است.
1

ـ معرفی کتاب:

معرفی کتاب به عنوان یک کار انگیزشی برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی مؤثر است .خالصه کردن کتاب ومعرفی آن در تابلو اعالنات تأثیر زی ادی در تش وی اف راد ب ه مطالع ه دارد.
همچنین خواندن خالصه کتاب و ذکرمشخصات آن در مراسم صبحگاهی مدرسه هم میتواند انگیزه مطالعه را در افراد به وجود آورد.
6

ـ از جلسههای اولیا و مربیان و آموزش خانواده به نحو مطلوب استفاده کنیم:

باید به والدین آموزش داده شود که خواندن در دنیای امروز یک نیاز اساسی و بخشی از زندگی است و به عنوانالگوی تربیتی فرزندان خود نقش مهمی در تشوی و ترغیب آنها به مطالعه دارد.
حتی مجموعهای از کتابهای مفید وساده به والدین معرفی کرد تا آنان نسبت به تهیة این کتابها اقدام کنند.
اگر مدرسه دارای فضای مناسبی به عنوان کتابخانه است جلسة آموزش خانواده را در آنجا برگزار کرد و یا طوریبرنامهریزی کنیم که اولیاء از کتابخانه بازدید کنند و در جری ان فعالی ته ای آن
قرار گیرند .همچنین اگر به والدینی کههمکاری خوب و قابل توجهی با مدرسه دارند کتابهای مناسب تربیتی اهدا شود تأثیر چشمگیری خواهد داشت.

5

4

ـ معرفی اعضاء فعال کتابخانههای کالس و مدرسه:

اگر اعضاء فعال کتابخانه مدرسه یا کالس در هفته شناسایی شوند و در یکی از روزهای آن در حضور سایرافراد تشوی گردند و یا نام آنها در تابلو کتابخانه نص ب ش ود انگی زه بیش تری ب رای
مطالعه دیگر افرادایجاد میکند .همچنین این گونه کارها بیانگر اهمیّت کتاب و مطالعه برای آنان است.
5

ـ برگزاری مسابقه کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی به عنوان وسیلهای مؤثر برای ایجاد رغبت بیشتر و عادت به مطالعه نزد کودکان ونوجوانان استفاده ک رد و تع داد زی ادی کت اب را روان ه خان هه ا ک رد .هم راه ب ا
مسابقههای کتابخوانی ،گسترش و تقویتمسابقههای مطالعه و تحقی که از جایگاه خوبی در مدارس و بین افراد برخوردار است باید در نظر گرفته شود.
انتخاب کتابهای مفید و جااب و تهیه جایزههای مناسب انگیزه افرادآموزان را برای شرکت در اینمسابقهها بیشتر میکند.
1

ـ برگزاری مسابقههای حضوری ورسش و واسخ

برگزاری مسابقههای حضوری ورسش و واسخ شبیه آنچه در برنامههای تلویزیونی اجرا میشود برای ایجاد عادتو تشوی افراد به مطالعه مفید است به این ترتیب که تعدادی کت اب مناس ب در
زمینههای گوناگون بهدانشآموزانی که برای شرکت در این مسابقه ثبتنام کردهاند معرفی میشود ،دو گروه شرکت کننده با آمادگی کامل بهرقابت م یوردازن د و ب ه گ روه برت ر ج ایزه اه دا م یش ود.
برگزاری این مسابقه در سطح کالسها ،مدرسه ،منطقه و شهرستانفرصت مناسبی برای فراهم کردن زمینه مطالعه افراد است.
3

ـ از کتاب به عنوان جایزه استفاده کنیم.

اهدای کتاب به افراد به عنوان جایزه گامی است در جهت عالقهمند کردن افراد به مطالعه که البتهالزم است در انتخاب کتاب با توجه به نیازهای سنّی و روحی افراد دق ت الزم را داش ت حت ی
بهتر است جایزهدانشآموز منحصراً کتاب نباشد بلکه همراه با جایزههای مورد عالقه آنها یک یا چند جلد کتاب مناسب نیز اهدا شود.
8

ـ مطالعه را به عنوان بخشی از تکلیف شب منظور کنیم.

اگر معلم بخواهد بپوند مناسبی بین مطالعه ،کتابخوانی و تکلیف شب برقرار کند باید از افراد بخواهد هرهفته دست کم یک یا دو جلد کتاب داستان و غیردرس ی متناس ب ب ا س ن خ ود را ب ه
عنوان تکلیف بخوانند و در حدتواناییهای خود خالصه چند سری از آن را در دفتر خویش یادداشت کنند .البته بهتر است هیچگونه اجباری در کارنباشد تا باعث دلزدگی افراد از کتاب نش ود .خوش بختانه
این مورد هم در فعالیتهای کتابهای فارسی بخوانیم وبنویسیم گنجانده شده است.
9

ـ افراد را به نوشتن کتاب تشوی کنیم.

برای آشنایی افراد با کتاب و چگونگی تهیه آن میتوان در دورة ابتدایی آنان را به نوشتن کتاب تشوی کرد.برای این کار دانشآموز مجموعهای از تصاویر را جم عآوری ک رده و داس تانی ب رای
آنها مینویسد یا داستانی نوشته وتصویرهایی بر آن نقاشی میکند .معلم میتواند افراد را راهنمایی کند تا نوشتههای خود را به صورت کتابدرآورن د آنه ا را در کتابخان ه ک الس جم عآوری کنن د و ب ه
نمایش بگاارند.
61

ـ از ساعت درس انشا استفاده کنیم.

درس انشا وایه و اساس تفکر و خالقیت در دانشآموز است .معلم میتواند با ارالة موضوعاتی متنوع و خالِّّ هم بهورورش قوه تفکر و خالقیت کودك ورداخته و هم او را به مطالعه و کتابخ وانی
عالقهمند سازد.
معلم میتواند موضوعاتی را مانند اهمیّت کتاب و مطالعه ،نقش کتابخوانی در زندگی انسان و ویشرفت جامعه،بهترین کتابی که خواندهام ،اولین روزی که به کتابخانه رفتم و خالص هنویس ی...
موضوعهایی از این قبیل به افرادبدهد و آنها را وادارد تا در این باره به تفکر و نوشتن بپردازد.
دیگر اینکه از روشهایی استفاده کند تا افراد به سوی کتاب و کتابخانه هدایت شوند .به عنوان نمونه طوریبرنامهریزی کند تا افراد در هر جلسه درس انشا ضمن انجام تکالیف رس می نوش تهای
کوتاه از کتاب ،نشریه یامجله و منبع دیگری با ذکر نام نویسنده و مأخا آن در دفتر خود بنویسند تا بدینوسیله آنها به دنیای مطالعه وکتابخوانی قدم گاارند.
تشکیل کالس درس انشاء در کتابخانه مدرسه ،بردن افراد به کتابخانهها ،تشوی افراد بهخالصهنویسی کتابهای گوناگون ،نقد و بررسی داستانها در کالس و همچنین قرالت نکتهه ای آموزن ده
و جالب،قطعههای زیبای ادبی از کارهای دیگری است که معلم انشا میتواند به وسیله آنها در افراد نسبت به مطالعهکتاب ایجاد رغبت و انگیزه نماید.
66

ـ روشهای صحیح مطالعه و تندخوانی را به بچهها آموزش دهیم.

مطالعه در جهان امروز به عنوان یک فن مطرح است .فنی که بسیاری از افراد نسبت به آن بیاطالع بوده یادارای آگاهی اندکی هستند .شاید همین امر خود یکی از دالیل و ایین ب ودن می زان
مطالعه در جامعه باشد ،زیرا اگر افرادبتوانند با روش بهتر و سرعت بیشتری کتاب بخوانند و درك مطلب برایشان آسان باشد با عالقهمندی بیشتری کتاب رابه دست میگیرند و مطالعه م یکنن د بن ابراین
ضرورت دارد روشهای صحیح مطالعه و تندخوانی به افرادآموزش داده شود و راههای تقویت حافظه و شیوههای بهتر یادگیری برای آنها بیان شود .این کار ب ه وس یله کتابه ایی ک هتح ت عن وان »ف نّ
مطالعه ،تندخوانی ،تقویت حافظه و »...امکانوایر است.
61

ـ به مجلّهها و روزنامههای ویژه کودکان و نوجوانان اهمیّت دهیم.

مجلهها به دلیل دارا بودن تنوع زیاد ،تصویرهای زیبا ،بیان و تجربه و تحلیل مسالل و حادثههای روز و ویژگیهایمثبت دیگر ،م ورد عالق ه کودک ان و نوجوان ان ق رار م یگیرن د و از ج اابیت
بیشتری برخوردارند.
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همچنین فراهم بودن زمینة ارتباط خوانندگان با نشریهها از راههای مختلف و به تعبیری زنده بودن مطالب باعثایجاد انگیزه و رغبت به مطالعه در کودکان و نوجوانان میشود .حت ی م یت وان
گزیدهای از مطالب و مجلهها و روزنامههارا به عنوان بریده جراید در تابلو مخصوصی نصب نمود و در معرض دید افراد قرار داد .یا در مراسم آغازینمدارس قرالت کرد و از آنها برای تهیه نش ریه دی واری
استفاده نمود.
66

ـ تهیهی نشریههای دیواری را جزء فعالیتهای گروهی افراد قرار دهیم.

دادن تکالیف سنتی خشک و بیروح جزء از بین بردن وقت دانشآموز سودی نخواده داشت .چه خوب است کهمعلم تکالیف را طوری س ازماندهی کن د ک ه اف راد بص ورت گروه ی ب ا مطالع ه
کتابهای مختلف ،نشریههای دیواریتهیه کنند .این کار انگیزهای قوی در افراد برای مطالعه و بررسی کتابهای غیردرسی ،روزنامه ،مجلهها بوج ودمیآورد .معرف ی کتابه ای مفی د و س ازنده ،و فع الترین
اعضای کتابخانه کالس و مدرسه در این نشریهها راهی برای ایجادانگیزه و رغبت بیشتر برای مطالعه افراد است.
64

ـ با همکاری بچهها کتاب دیواری درست کنیم.

یکی از روشهای دیگری که برای جلب توجه افراد مؤثر است درست کردن کتابهای دیواری برای آنهاستاین کار را میتوان براس اس کتابه ای ژاون ی و اروو ایی ک ه در قرنه ای  61ت ا 69
معمول بوده و به نام کتابهای دیواری مشهوربودند انجام داد.
درست کردن این کتابها ،تقریباً شبیه نشریه دیواری است ،بدین شکل که داستان جاابی را به قسمتهای مختلفتقسیم کرده و آن را همراه با تصویر روی مقوا یا کاغاهای بزرگ م ینویس ند و
در جای مناسبی نصب میکنند تاافراد بتوانند براحتی آن را بخوانند همچنین میتوان یک داستان را به چند بخش تقسیم کرده و هر بخش آن رادر یک هفته به دیوار نصب نمود.
65

ـ برگزاری جلسههایی به همراه افراد برای نقد و بررسی کتابها

برگزاری جلسههای نقد و بررسی کتابهای کودکان و نوجوانان یکی از راههای ایجاد انگیزه نسبت به مطالعه بعضیاز کتابهاست .عالوه ب ر آن ای ن ک ار باع ث اف زایش آگ اهی اف راد در م ورد
چگونگی انتخاب کتابهای مناسب خواهدشد .دانشآموزی که در این جلسه شرکت میکند کتابها را با دقّت و حساسیت بیشتری میخواند و درمییابد که وس ازخواندن هر نوشته نباید مسحور آن شود.
نقد و بررسی کتابها به بچهها دید انتقادی خواهد داد و باعث خواهد شد که با خواندن هر کتابی بیدلیل صاحبعقیدهای نشوند یا تغییر عقیده ندهند .همچنین سلیقهی آنان را در انتخاب کت اب
باال خواهد برد و باعث خواهد شدکه دیگر هر کتابی را نخوانند.
برای باال بردن کیفیّت چنین جلسههایی میتوان از نویسندگان و افراد صاحبنظر دعوت کرد تا نسبت به نقد وبررسی کتابها اقدام کنند .در صورتی که در بعض ی من اط امک ان حض ور اف راد
صاحبنظر نباشد معلمین و مربیانعالقهمند با مطالعه قبلی میتوانند این کار را انجام دهند.
در خاتمه از خدای بزرگ آرزو دارم که با یک نهضت همگانی اعم از مسئولین ،دستاندرکاران ،مدیران ،اساتید،خانوادهها ،و همه نهادها و ارگانهایی که میتوانند نقشی داش ته باش ند گامه ایی
مؤثر در این زمینه برداشته تا فرهنگمطالعه و کتابخوانی در کشور ما به اوج خود رسیده و شکوفایی هر چه بیشتر استعدادهای افراد را شاهدباشیم.
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روش های مطالعه صحيح
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مقدمه:

هر انسانی احساسات و عواطف درونیش با دیگری حتی والدین و خواهر و برادرانش تف اوت هایی دارد اینکه یک شخصی مدعی باشد من بهترین روش مطالعه را یافته ام و آن را بخواهد به
تمام افراد جامعه تعمیم دهد کاری بیهوده و عبث است .انسان ها ی مختلف در ساعات مختلف شبانه روز و به صورت های متفاوت مثال درحال راه رفتن ،نشستن ،خوابیده و  . . .مطالعه می نمایند و
بهترین زمان یادگیری و روش یادگیری را آن می دانند که انجام داده و واسخ مثبتی دریافت نموده اند .بنابراین هرفردی روش مطالعه و درس خواندن خودش را دارد .سعی کنید روشی که بهتر از وس
فهمیدن درس ها بر می ایید را کشف کنید و به این ترتیب موفقیتتان را تضمین کنید .البته محققان توصیه هایی دارند که از بکارگیری آنها احتماال سودخواهید برد.
مزيت های شيوه های صحيح مطالعه:
 -1زمان مطالعه را کاهش میدهد.
 -2میزان یادگیری را افزایش میدهد.
-3مدت نگهداری مطالب در حافظه را طوالنیتر می کند و یادآوری را آسانتر می کند.
 -4فرا گیری اطالعات را آسانتر می سازد.
برای داشتن یک مطالعهی مفید و کمک به یادآوری در آینده و دوران جمع بندی خود ،نوشتن نکات مهم ضروری است .البته باید از نوشتن مطالب حاشیهای واضافه ورهیز کرد ،زیرا این کار
باعث تلف کردن وقت خواهد شد .به یاد داشته باشید که خواندن بدون یادداشت برداری یک علت مهم فراموشی است.

شش روش مطالعه :
-1خواندن بدون نوشتن نکات کلیدی :این روش نادرست مطالعه است .مطالعهی سودمند برای رسیدن به هدف باید اینگونه باشد که از تمام حواس خود برای درك صحیح مطالب استفاده
کرد .باید با چشمان خود مطالب را خواند و هنگام رسیدن به نکته ای کلیدی ومهم مطالب را باصدای بلند خواند و نکات مهم را یادداشت کرد تا هم مطالب مورد مطالعه در ذهن تثبیت شود و هم در
هنگام مورد نیاز ،خصوصاً در دوران جمع بندی قبل از کنکور ،بتوان از روی نوشته ها مرور کرد و خیلی سریع مطالب مهم را مجدداً به خاطر آورد و استفاده کرد.
 -2خ کشیدن زیر جمالت مهم :این روش شاید نسبت به روش قبلی آسان تر است و زمانبر نیست ولی روش کاملی برای مطالعه نیست .چراکه در این روش بعضی از افراد بجای آنکه
تمرکز و توجه بروی یادگیری و درك مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف به خ کشیدن زیر نکات مهم می گردد .روش صحیح خ کشیدن زیر جمالت مهم این است که وس از خواندن مثال یک
صفحه زیر نکات مهم را خ بکشند نه آنکه در یک صفحه به دنبال نکات مهم بگردند تا زیر آن را خ بکشند.
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حاشیه نویسی :این روش نسبت به دو روش قبلی بهتر است اما باز هم روشی کامل برای درك عمی مطالب و مفهومی خواندن یک مطلب نیست .هرچند می تواند برای یادگیری

مطالبی که از اهمیتی چندانی برخوردار نیستند ،مورد استفاده قرار گیرد.
 -4خالصه نویسی :در این روش شما مطالب را میخوانید و آنچه را که درك کرده اید بصورت خالصه یادداشت می کنید که این روش از روشهای قبلی بهتراست چرا که در این روش ابتدا
مطالب را درك کرده سپس آنها را یادداشت می کنید اما بازهم بهترین روش برای خواندن نیست.
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کلید برداری :این روش به اینگونه است که وس خواندن و درك یک مطلب سعی می شود جمالتی کوتاه وکلیدی برای یادآوری مطالب مهم را نوشت که این جمالت کوتاه ترین و

ورمحتواترین جمالت هستند که باخواندن آنها کل مطلب برای شخص تداعی می شود.
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روش ششم آمیزه ای از ونج روش قبل است بدین ترتیب که شما مطلبی را می خوانید و به طور کامل درك می کنید و در صورت نیاز زیر نکات مهم خ کشیده و سپس شروع به

خالصه برداری می کنید و به خالصهی خود نگاهی کلی می اندازید ونکات کلیدی را بصورت جمالتی کوتاه و ورمعنا می نویسید که در دوران جمع بندی و یا حتی قبل از آزمونهای موضوعی میتوانید
از این جمالت کوتاه در کمترین زمان استفاده کرد وبیشترین بازده را داشت.

شرايط مطالعه:

((بكارگيري شرایط مطالعه برای بيشترین بازده در كوتاه ترین زمان ))
شرای مطالعه ،مواردی هستند که با دانستن و بکارگیری آنها ،می توان مطالعه ای مفیدتر با بازدهی باالتر داشت و در واقع این شرای به شما می آموزند که قبل از شروع مطالعه چه اصولی
را به کار گیرید ،در حین مطالعه چه مواردی را فراهم سازید و چگونه به اهداف مطالعاتی خود برسید و با دانستن آنها می توانید با آگاهی بیشتری درس خواندن را آغاز کنید و مطالعه ای سودمندتر داشته
باشید:
 -1شروعی صحیح :برای موفقیت در مطالعه ،باید درست شروع به مطالعه کنید.
 -2برنامه ریزی :یکی از عوامل اصلی موفقیت ،داشتن برنامهای منظم و قانون مند است.
 -3نظم و ترتیب :اساس هر سازمان وبرنامهای به نظم آن بستگی دارد
 -4حفظ آرامش :آرامش ،ضمیر ناخود آگاه را آماده برای یادآوری مطالب میکند.
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 -5استفاده صحیح از وقت :بنیامین فرانکلین(( ،آیا زندگی را دوست دارید؟ وس وقت را تلف نکنید زیرا زندگی از وقت تشکیل شده است )).
 -6سالمتی و تندرستی :عقل سالم در بدن سالم است.
 -7تغایه مناسب :تغایه صحیح نقش مهمی در سالمتی دارد.
 -8دوری از مشروبات الکلی  :مصرف مشروبات الکلی موجب ضعف حافظه می شود.
 -9ورزش  :ورزش کلید عمر طوالنی است.
-11خواب کافی :خواب فراگیری و حافظه را تقویت می کند.
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درك مطلب :آنچه در حافظه بلند مدت باقی می ماند ،مطالبی است که ما بطور کامل درك کرده ایم
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