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مقدمه

شیوههای ترویج کتابخوانی

«جام باشــگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان» برنامهای ملی و بسیار کمهزینه
برای ترویج کتابخوانی در ایران است که در نخستین سال بهصورت آزمایشی از 15
شهر نامزد پایتخت کتاب ایران شروع شد.
هدف اصلــی این طرح همهگیر کــردن کتابخوانی و جلب مشــارکت مردمی در
کتابخوانی اســت .در طراحی این فعالیت به تجربههای شکستخورده دستگاههای
مختلف دولتی و عمومی که گاهی هزینههای ســنگینی نیز داشــته ،توجه داشتیم و
سعی کردیم از معایب آن دوری کنیم و محاسنش را حفظ کنیم.
جام باشگاههای کتابخوانی چند مرحله دارد .بنابراین بود که در مرحله نخست مربیان
و معلمان و مروجان کتابخوانی برای تشــکیل باشگاههای کتابخوانی با حضور در
کارگاههایی آموزش ببینند .سپس با کمک آنها هر حداقل  12کودک یا نوجوان یک
باشگاه کتابخوانی تشکیل دهند .این باشگاهها در کتابخانهها ،مراکز کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،مدارس ،مساجد ،مراکز بهزیستی ،مجتمعهای مسکونی،
کانونهای فرهنگی و هنری ،ســراهای محله ،فرهنگســراها و دیگر مراکز تجمع
کودکان و نوجوانان در شــهرها و روســتاها زیر نظر یک هماهنگکننده بزرگسال
میتوانست شکل بگیرد.
قــرار این بود که باشــگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان در دبیرخانه جشــنواره
ثبتنام کنند ،اســامی آنها ثبتشده و امکان بهرهمندی از تخفیف کتاب را از طریق
کتابفروشــیهای شهرشان پیدا کنند ،براساس فهرســت کتابهای مناسب که -
براساس کتابهای برگزیده فهرستها و نهادهای مختلف تهیه شده بود -در اختیار
کتابفروشــیها قرار گرفتــه کتابها را انتخاب کنند و بخرند ،هر عضو دســتکم
یک کتاب به باشــگاه ارائه کند ،کتابخانههای کوچک را تأســیس و یا تقویت کنند،
کتابهای خریداریشــده را باهم مبادله کنند و بخواننــد ،درباره کتابهای خوانده
شــده گفتوگو و آنها را داوری کنند .و نهایت ًا کتاب برتر ،را از نگاه خود در باشگاه،
انتخاب کنند و ســپس در نامههایی به نویسندگان کتابهای برتر نظر خود را درباره
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کتابهای برتر مینویسند و کتابهایی را که پسندیدهاند در فیلمهای کوتاه موبایلی
به دیگران معرفی کنند .ســپس در مرحله شهرســتان کتابهای برگزیده باشگاهها
بــا حضور نمایندگان آنها داوری دوباره شــده و کتاب یا کتابهای برگزیده از نظر
کودکان و نوجوانان شــهر انتخاب شود .همچنین با داوری فیلمها و نامههای بچهها
توســط داوران تعیینشده از سوی ستاد اجرایی هر شــهر بهترین فیلمها معرفی و
بهترین نامهها به نویســندگان انتخاب و در مراسم پایانی شهرستان از آنان تقدیر به
عمل آید و جایزه بچههای شهر به نویسنده برگزیده اهدا شود.
باشــگاههای کتابخوانی یکی از شیوههای کتابخوانی گروهی است و کموبیش در
کشور ما نیز تجربههایی در این زمینه وجود دارد ،اما تفاوت اصلی این برنامه در این
اســت که او ًال همزمان مشارکت نهادها و دســتگاههای دولتی و عمومی و مردمی
را دربرمــی گیرد و از تمام ظرفیتهای موجود بهــره میگیرد .دوم اینکه برنامهای
منعطف اســت که در هر منطقهای میتواند متناســب با شرایط آنجا تغییر یابد .سوم
اینکه با چرخه طبیعی نشــر پیوند دارد چون بچهها کتابهایشان را از کتابفروشی
تهیــه میکنند .چهارم اینکه مجموعــهای از فعالیتهای متنوع را در برمیگیرد که
در محــور آن پرورش تفکر انتقادی و گفتوگو و مشــارکت قرار دارد .پنجم اینکه
از ظرفیت فنآوریهای جدید اســتفاده شده اســت .از مرحله طراحی تا اجرای جام
باشــگاههای کتابخوانی بیش از یک ســال زمان صرف شد .مشورتهای بسیاری
صورت گرفت .از تجربههای کنشگران مردمی در ترویج کتابخوانی استفاده کردیم
و به این نتیجه رســیدیم که اجرای چنین طرحی بدون آموزش به سرانجام درستی
نخواهد رسید .بنابراین محوریت فعالیت ما بر آموزش استوار شد ،اما چه نوع آموزشی؟
آیا ما دانش و تجربه حاضر و آمادهای داشتیم که به درد سراسر کشور بخورد و بهرغم
تفاوتهای منطقهای بهصورت نسخههای یکسان عمل کند؟ از طرف دیگر آیا از دل
تجربههای کوچک کنشگران ترویج کتابخوانی در سراسر کشور ،نمیتوان شیوههای
مناسب ترویج کتابخوانی استخراج کرد؟ به نظرم دلیل شکست بسیاری از تجربههای
قبلی دولتی در همینجاست؛ بیتوجهی به تجربههای مردمی در مناطق مختلف.
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بر این اساس دورهای آموزشی طراحی شد که در آن تجربههای مردمی ،تجربههای
موفق کشورهای دیگر و دستنامههای آموزشی همزمان موردتوجه بودند .تمام کسانی
که قرار بود این دوره را در شــهرهای مختلف تدریس کنند ،خود در دورهای مشــابه
شــرکت کردند .قرار بود آنان بهعنوان تسهیلگر در کارگاههای مختلف شرکت کنند
و با ارائه سرفصلهایی بهعنوان محور بحث ،تجربهها و دیدگاههای شرکتکنندگان
طرح و با ارائه تجربههای موفق ملی و جهانی جمعبندی شود .بنابراین ممکن است
دستاوردهای هر شهر با شهر دیگر متفاوت باشد.
اجرای این طرح بهصورت سراســری در همه شهرها و روستاهای ایران کار دشواری
اســت ،زیرا مقدمه این کار یعنی آموزش ،کاری زمانبر و پرهزینه اســت .بنابراین
تمهیدی اندیشــیده شــد که در مرحله بعدی بتوان با تهیه بســته آموزشی (شامل
دستنامههای آموزشی ،کتاب و فیلم) به افرادی که خود میتوانند در نقش تسهیلگر
برای کارگاههای شهرهای مختلف حضور داشته باشند ،آموزشهای الزم ارائه شود.
آنچه میخوانید یکی از اجزای بســته آموزشــی مذکور است .در تهیه این بستههای
آموزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی عالوه بر معاونت امور فرهنگی دستگاهها و
نهادهای مختلفی نقش داشتند که برخی از آنها عبارتاند از :خانه کتاب ایران ،کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،ســازمان بهزیســتی کشور و همچنین نهادهای
غیردولتی مانند کانون توسعه فرهنگی ،انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ،انجمن
حامی ،گروه داوری الکپشــت پرنده ،خانه کتابدار کودک و نوجوان و همکارانم در
دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی.
در شهرستانهای برگزارکننده دوره اول نیز عالوه بر گروههای غیردولتی ،دستگاههای
مختلفی مانند شــهرداریها ،ادارات آموزش و پــرورش ،ادارات کتابخانههای عمومی و
 ...همراهی و همکاریهای مؤثری داشــتند .از همراهی و همکاری همه این گروهها و
دستگاهها سپاسگزاریم و امیدواریم که این فعالیت در کتابخوانی ایرانیان تأثیرگذار باشد.
علیاصغر سیدآبادی
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی
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چرایی کمخوانی ما
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وضعیــت کتابخوانــی در کشــور مــا مطلوب نیســت .شــاید ا گــر خود را بــا برخی
از کشــورهای همســایه مقایســه کنیم ،بهتر از آنها باشــیمّ ،اما تغییــر این وضعیت
ً
یکی از اهداف مهم ترویج کتابخوانی است ،طبیعتا آمارها و گزارشهای مختلف
بــه ما نشــان میدهند که مردم تمایــل زیادی به خواندن کتــاب ندارند .کودکان و
نوجوانان هم از این قاعده مستثنی نیستند.
چرایی پایین بودن کتابخوانی را بدانیم .کارشناســان دالیل متفاوتی را برای
پایین بودن کتابخوانی عنوان کردهاند که برخی از آنها عبارتاند از:
 بســیاری از خانوادههــا از اهمیــت کتابخوانــی و نقــش آن در زندگــی فردی واجتماعی بیاطالع هســتند .البته تعدادی از خانوادهها هم ممکن است به اهمیت
آن رسیده باشند اما وقت و فرصت کافی برای مطالعه ندارند.
 نظــام آمــوزش و پــرورش مــا یک نظــام تککتابی اســت .یعنی بــر پایه کتاباست اما روی یک کتاب تاکید دارد .در نتیجه ،بچهها و خانوادهها و حتی معلمان
ممکــن اســت تصور کننــد که برای خوانــدن آن کتــاب ،دیگر نیازی بــه کتابهای
دیگــر حــول آن موضــوع نیســت .و ایــن تلقــی بیــن خانوادههــا و اولیای مدرســه جا
افتاده است که کتاب غیر درسی مانع پیشرفت بچهها در درس میشود.
 صدا و سیما و سایر رسانهها نیز ،تبلیغات الزم و کافی برای ترویج کتابخوانیانجام نمیدهند.
 کمبود فعالیتهای ترویجی هم یکی از علل مهم در این زمینه است .در هیچکشوری ،کتابها خود به خود خوانده نمیشوند و خود به خود مورد عالقه دیگران
قــرار نمیگیرنــد .در تمــام کشــورهایی که میــزان کتابخوانــی باالســت ،خواندن با
تبلیغ و ترویج صورت میگیرد .نویسندگان تورهای متفاوتی برای تبلیغ کتابشان
برپــا میکننــد .ناشــر و کتابفروش هم برنامههــای تبلیغی گســتردهای برای تبلیغ
کتاب صورت میدهند.
 -کــودکان و نوجوانــان بــه ســایر رســانهها و ابزارهــای تفریحــی دیگــر همچون
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تبلت و بازیهای کامپیوتری و بودن در شبکههای اجتماعی مختلف و ...گرایش
بیشتری دارند و وقتشان صرف این وسایل میشود.
در کنار این دالیل عمده ،دالیل دیگری هم میتواند مطرح باشد:
 نبود دسترسی به کتاب گرانی کتاب کمبود کتاب مناسب در کتابخانهها نا آشــنایی مربیان ،معلمان و تمام کســانی که بهنوعی با بچهها کار میکنندبا مقوله کتابخوانی.

ترویج خواندن چیست؟

هر نوع فعالیتی که باعث شود کودکان و نوجوانان بیشتر کتاب بخوانند و از آن
لذت ببرند ،در تعریف ترویج کتابخوانی میگنجد .ترویج کتابخوانی در گام اول
دو هدف عمده را دنبال میکند:
 .1بیشتر خواندن
 .2لذت بردن از کتابخوانی.
با این حال نباید از این نکته غفلت بورزیم که وقتی از خواندن حرف میزنیم،
انتخاب کتاب و خواندن کتاب خوب و ارزشمند مطرح است.
بنابراین «بیشتر خواندن کتاب» و «لذت» بردن از آن باید با «انتخاب کتاب»،
«خواندن کتابهای مناسب» همراه باشد و در جهت ترویج کتابخوانی قرار گیرد.

شیوههای ترویج کتابخوانی چیست؟

بــه تمامــی راهها ،ابزارهــا ،ترفندهــا و فعالیتهــا و زمینهســازیهایی که کمک
میکند به بچهها تا از خواندن کتابهای خوب لذت ببرند و بیشتر کتاب بخوانند،
شیوههای ترویج کتابخوانی میگویند.
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شیوههای ترویج کتابخوانی ،از دل ابتکارات نهادها و افراد مختلف به وجود
میآید .در ایران و سایر کشورها ،افراد مختلفی هستند که در مدارس ،مهدکودکها،
روستاها ،شهرها و ....ابتکاراتی به کار میبرند که بچهها بیشتر کتاب بخوانند.

زمینههای الزم برای ترغیب بچهها به کتابخوانی

فراهــم کــردن محیــط و فضــای مناســب برای خوانــدن یکــی از الزامــات ترویج
کتابخوانــی اســت .برای ایجاد زمینههای مناســب کتابخوانی بــه موارد زیر باید
توجه کرد:
 انتخاب کتاب مناسب انتخاب زمان مناسب مشارکت مربیان ،والدین و بچهها کتابخــوان بــودن خود پدر یا مادر ،مربی ،معلم و هر کســی که میخواهد بهترویج کتابخوانی بین بچهها کمک کند.
 دادن حق انتخاب کتاب به کودک -جذابیت فضای خواندن برای کودکان و نوجوانان.

شیوههای ترویج کتابخوانی

در کنار شــکل ســاده کتابخوانی ،شــکلهای دیگری از خوانــدن برای ترغیب
بچهها به خواندن کتاب وجود دارد .مجموعهای از شیوههای ترویج کتابخوانی
به «چگونگی خواندن» میپردازد.
همــواره بایــد ایــن نکتــه را در نظر داشــت ،که شــیوههای ترویــج کتابخوانی،
چیزهــای بهخصــوص و عجیب و غریبی نیســتند ،درواقع ابتکارات فردی هســتند
که ثبتشــدهاند و موفقیت خود را نشــان دادهاند .در اینجا به فهرســتی از آن اشاره
میکنیــم .امــا ایــن بــدان معنا نیســت کــه ایــن شــیوهها در همین فهرســت خالصه
میشــوند .بلکــه ممکن اســت هر یــک از افراد یــا خوانندگان کتاب ،شــیوه جدیدی

12

شیوههای ترویج کتابخوانی

به ذهنش خطور و آن را ابداع کند و این شــیوه متناســب با آن منطقه جغرافیایی یا
ویژگیهای بومی آن خطه باشد که در آن زندگی میکنند.

 )1تنوع در نوع خواندن
 .1توجه به بلند خواندن در کتابخوانی :بلندخوانی کتاب برای بچهها ،یکی
از مهمترین فعالیتهایی است که میتوان در جهت ترویج و تبلیغ کتاب انجام داد.
«بلند خواندن ،درک نظریههای پیچیده را برایشان دست یافتنیتر میکند و الگوهای
زبانی و واژگانی به آنها ارائه میدهد که جزئی از گفتار روزمرهشان نیستند».
 .2خواندن دو نفره :این فعالیت ،شور و هیجان برای ادامه کتاب را در کودک
زیاد میکند.
 .3خواندن گروهی :خواندنهای گروهی هم میتواند بســیار ســودمند باشــد
و زمینههــای الگوپذیــری را باال ببرد« .وقت قصه ،وقت دورهم جمع شــدن و وقت
بلندخوانــی ،فرصتهایی برای الگوســازی شــیوههای خوب خوانــدن و فکر کردن
هستند».
 .4قصهگویــی براســاس کتــاب :این کار هــم باعث پرورش قــدرت تخیل در
ذهن کودک میشود و زمینه خواندن کتاب را فراهم میکند« .قصهگویی میتواند
وسیلهای برای خلق لحظات لذتبخش باشد و کودک را در بخشی از میراث ادبی
سرزمینش سهیم کند».

 )2تلفیق کتابخوانی و هنر

ً
تقریبــا تمامی اشــکال هنر را میتوان با کتاب تلفیــق کرد .و از آنها برای ترویج
کتابخوانی سود برد .بسیاری از فیلمها از کتابها اقتباس شدهاند .پس میتوان
کتــاب را خوانــد و از تماشــای فیلم آن را بهعنــوان ابزار ترویج کتابخوانی اســتفاده
کــرد .میتــوان کتــاب را خوانــد و براســاس آن نمایــش خــاق اجــرا کرد .میتــوان با
خواندن ،یا بعد از خواندن کتاب ،درباره آن نقاشی کشید یا میتوان خواندن کتاب
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را با موســیقی همراه کرد .در باشــگاههای کتابخوانی میتوان مســابقات مختلف
هنری درباره کتاب برگزار کرد.

 )3تلفیق کتابخوانی با فعالیتهای مختلف
انتخاب شــیوه ترویج کتابخوانی باید متناســب با ســن و ســال و حال و هوای
مخاطــب باشــد .در گروههای ســنی پایینتــر ،میتوان خواندن کتــاب را با بازیها
ً
و فعالیتهــای مختلــف همــراه کــرد .مثال تکــرار تکهای از کتاب توســط کــودک ،یا
ً
مثــا تــکان دادن همراه بــا خواندن کتاب یــا تکرار صدای شــخصیتهای کتاب یا
صداهایی که مهر کتاب از آنها یاد شده است.

 )4برگزاری تور کتابگردی
هر کودک یا نوجوانی بهطورمتوســط در ســال ،بیش از چهل یا پنجاه بار همراه
با والدین خود به فروشــگاههای مختلف میرود؛ از فروشــگاه مواد غذایی گرفته تا
پوشــاک و اســباب بازی و ....اما چند بار به کتابفروشی میرود .تعداد دفعات آن
ً
ناچیز است و اصال به چشم نمیآید.
یکی از راهکارهای بسیار مهم ،بردن بچهها به کتابفروشی و کتابخانه است.
یشــود که بســیار
در ایــن فضاهــا دادن «حــق انتخــاب کتــاب» بــه کــودک مطرح م 
اهمیت دارد .زمین به کتابفروشی و فراهم کردن امکان خرید کتاب برای بچهها
تجربه لذتبخشی را رقم میزند .بخشی از فعالیت باشگاههای کتابخوانی رفتن
بــه کتابفروشــی خواهــد بود .تشــویق پــدر و مادرهــا برای بــردن بچههایشــان به
کتابفروشی بهعنوان تجربهای مفید خواهد بود.

 )5دیدار با نویسندگان
برگزاری جشــن امضای کتاب توســط نویســندگان و دیدار با آنها برای کودکان
جــذاب اســت .ایــن دیدارهــا در مــدارس ،کتابخانهها ،مســاجد ،نمایشــگاهها و ...
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قابل برگزاری است.

 )6رویدادهای فرهنگی
جشنوارههای کتابخوانی ،مسابقات کتابخوانی ،نمایشگاه کتاب ،نمایشگاه
نقاشی و خط براساس کتاب ،اجرای نمایش براساس کتاب و ....میتوانند محیط
و بستر الزم را برای گسترش کتابخوانی فراهم کنند.

 )7گفتوگوی گروهی درباره کتاب
این شــیوه یکی از مؤثرترین شــیوههای ترویج کتابخوانی است .میتوان قبل
از خواندن کتاب ،مربی یا آن شخصی که میخواهد کتاب بخواند ،ابتدا موضوعی
کــه کتــاب درباره آن اســت را بــا بچهها مطرح کنــد و آنها را به صحبــت درباره آن
ترغیــب کنــد .بعــد از صحبتهــا ،کتابخوانــده شــود و در انتها هم دربــاره کتاب و
ً
موضوع مجددا صحبت شود.
اما چگونگی ایجاد گفتوگو بسیار اهمیت دارد:
 حتی االمکان ،مربی خودش در بحث بهعنوان ارائه دهنده نظر شرکت نکندو تنها ،بستر مناسب را فراهم کند تا بچهها خودشان حرف بزنند.
 ایجــاد پرســش مناســب ،زمینــه چالــش مناســبی را فراهــم کنــد تــا بچهها بهگفتوگو بنشــینند .یعنی بهترین حالت این اســت که پرســش و اختالف نظر ایجاد
کند و این اختالف نظر بچهها را وارد بحث و چالش کند.

 )8معرفی کتاب
میتواند در اشکال مختلف صورت بگیرد:
 بچهها به بچهها بچهها به خانوادهها -مربی به بچهها.
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بهتر اســت به بچهها گوشــزد کرد که هر کتابی را خواندند و خوششــان آمد آن را
به بچههای دیگر و سایر دوستانشان معرفی کنند.

 )9کتابخوانی مشارکتی با خانواده
الف) بچهها از پدر و مادر بخواهند که برایشــان کتاب بخوانند و فردای آن روز
در جمع دیگر بچهها درباره آن صحبت کنند.
ب) تشویق بچهها به خواندن کتاب برای بزرگترها ،پدر مادرها ،یا پدر بزرگ،
مادربزرگهایشان ،میتواند آنها را در خواندن ترغیب کند.

 )10شبکههای اجتماعی
بچههــا بعــد از آنکــه به ســن نوجوانی میرســند ،بیشــتر وقت خــود را به بودن
در انــواع شــبکههای اجتماعــی میگذراننــد .تشــویق بچههــا بــه ایجــاد گروههــای
کتابخوانی ،یا باشــگاههای کتابخوانی در این زمینه بســیار مؤثر است و میتوان
از این بستر و فضا هم در جهت تبلیغ کتابخوانی استفاده کرد.

 )11راهاندازی باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان
باشــگاههای کتابخوانــی ،زمینه خواندنهای گروهــی را فراهم میکند که به
مراتــب از خواندن به شــکل انفرادی ،بهتر اســت چراکه زمینه بحــث ،تبادل نظر و
هماندیشی را فراهم میکند.

 )12استفاده از جشنهای آیینی
ما در کشور خود ،در نقاط مختلف دور و نزدیک و در روستاهای بزرگ و کوچک،
آیینهــای مختلفــی داریــم که گاهی بینشــان مراســمی به چشــم میخــورد که به
ً
کتابخوانی نزدیک است .مثال مراسم نقالی خوانی ،نوروز ،شب یلدا و....
بنابراین مراســم و آیینها میتوانند بســتر مناســبی برای کتابخوانی را فراهم
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کنند.
نبایــد از ایــن نکتــه غافــل بود کــه با وجود پیشــرفت فنــاوری و گرایــش بچهها
بــه ســمت ابزارهــای فنــاوری ،کتــاب و کتابخوانی همچنــان جایگاهــی غیر قابل
جایگزینی دارد و میتواند در ســاخت شــخصیت ،دید و رفتارهای اجتماعی ،فردی
و فرهنگــی کودک نقشــی بســزا داشــته باشــد .بنابرایــن در جهت ترویج و گســترش
فرهنــگ کتابخوانــی میــان کــودکان و نوجوانان بیــش از پیش باید کوشــا بود و تا
پیــش از آنکــه صدمــات گاهی جبــران ناپذیر عــدم عالقه بــه کتابخوانــی ،عالئم
خــود را نشــان بدهد ،باید به ادامه راهکارها و حتی ابــداع راههای جدید ،که گاهی
ســاده هم هســتند ،اندیشــید؛ چراکه دیگر آن هنگام یافتن راهکار و یا عمل به آن،
نوشداروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود.

فهرستی از فعالیتهای ترویج کتابخوانی در ایران

در دو ســال گذشــته جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب و طرح انتخاب و
معرفی پایتخت کتاب ایران برگزار شــده اســت که شهرها و روستاهای ایران در این
دو رویداد شرکت کرده و فعالیتها و برنامههای خود را ارائه میدهند.
برگزیدهای از طر حهای ترویج کتابخوانی که در شــهرها و روســتاهای مختلف
پیشنهاد شده است ،در زیر میآید.

کتابخوانی برای کودکان نیازمند

«بــه رنــگ فردا» طرحی اســت بــرای باال بردن ســطح علمی و فرهنگــی کودکان
ً
بهزیســتی .کودکان بهزیســتی جزو گروههای آســیبپذیر جامعه هســتند که عموما
نگهــداری و مراقبــت از آنان در ســطح تهیــه ملزومات اولیه زندگــی همچون مکان،
غــذا و پوشــاک تعریف میشــود .از مهمتریــن اقداماتی که در رابطه بــا این کودکان
میتــوان انجــام داد برگــزاری برنامههای کتابخوانی و قصهگویی اســت که عالوه
بــر تغییــر روحیه و آمــوزش و پرورش غیرمســتقیم ،میتوانــد تأثیر مهمــی در آینده و
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ســبک زندگی این کودکان داشــته باشــد .برگزاری این جلســات در فضایی شاد و در
مکانهایی مثل فضای خانه قصه یا ســالنهای ورزشــی ،فضای مشارکت و نشاط
عمومی را هم در آنها ایجاد خواهد کرد.

کتاب برای کودکان مهاجر

کتــاب بهعنــوان یکــی از عوامل اصلــی فرهنگســازی و شــکلگیری آموزههای
مهــم شــخصیتی از کودکی مطرح اســت .در ایــن میان کودکان مهاجر که بســیاری
از آنهــا در گــروه کــودکان کار قرار میگیرنــد ،فرصت آشــنایی و خواندن کتابهای
مناســب خــود را ندارنــد .بخشــی از این مشــکل به علت نبــود کتابهایــی به زبان
مــادری ایــن مهاجــر اســت .در صورتی کــه داســتانهای مناســب کودکان بــه زبان
مادری مهاجر ترجمه شود ،منبعی برای استفاده این خانوادهها فراهم میشود .در
وهلــه اول پــدران و مادران مهاجر میتوانند با قصهخوانی برای فرزندانشــان زمینه
آشــنایی آنهــا را بــا کتاب فراهــم کننــد .در وهله بعد میتــوان با بردن کــودکان به
جلســات همخوانی کتاب بهطور مســتقیم خودشــان را مشــارکت داد .این طرح در
ابعاد مختلفی تأثیرگذار است:
 تشویق خانوادههای مهاجر به آموزش فرهنگ کتابخوانی به کودکانشان ایجاد توانایی و قابلیت آشــنایی با زبان کشــور ساکن در آن که باعث میشودکودکانشــان در زمــان ورود بــه مدرســه توانایــی بیشــتری کســب کــرده باشــند و بــا
مشکالت سوادآموزی روبهرو نشوند.
 بــا گســترش کتابخوانی در این خانوادهها شــاهد تأثیــرات فرهنگی کتاب برایــن گــروه خواهیــم بود که به نوبــه خود بر جایــگاه اجتماعی آنان نیــز تأثیر خواهد
گذاشــت .این مســئله هم از نظر خودباوری این گروه بهعنوان یک گروه اقلیت در
اجتماع و هم در جهت ایجاد نگاه مثبتتر اهالی کشور میزبان مؤثر خواهد بود.
 فرصت آشــنایی مهاجرین با فرهنگ کشــوری که در آن ســاکن هستند فراهممیشود و نزدیکی فرهنگی بیشتری با کشور محل سکونت خود پیدا خواهند کرد.
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ضمن اینکه ما نیز بهعنوان کشــور میزبان فرصتی برای معرفی فرهنگ ،قصهها و
نویسندگان خود پیدا میکنیم که میتواند زمینهساز فعالیتهای مشترک فرهنگی
در آینده باشد.
 بــا ایجــاد جلســات همخوانی کتاب بیــن این کــودکان میتوان باعــث ایجادهمدلی و کاهش تضادهای فرهنگی بین این گروه و سایر بخشهای اجتماع شد.
نکته پیشــنهادی قابل توجه :موضوع اصلی کتابهای انتخاب شده میتواند
اشــاعه فرهنــگ صلح پایدار باشــد .توجه به ایــن موضوع و تولیــد و ترجمه آثاری با
ایــن محتــوا میتوانــد در آینــده نتایــج مثبتــی در نزدیکــی بین اقلیتهــای مختلف
ساکن در کشور و ایجاد فضای پویای اجتماعی و فرهنگ صلح داشته باشد.
این طرح میتواند با کمک نویســندگان و ناشــران عالقهمند اجرا شــود و زمینه
کاری جدیدی را برای آنها فراهم آورد .ضمن اینکه برای ترجمه آثار از نیروی کار
خود مهاجران نیز میتوان کمک گرفت.

والدین کتابخوان -فرزندان کتابخوان

این طرح به کتاب خواندن در خانواده با مشارکت والدین و کودکان میپردازد.
برای اجرا هر هفته کتابی معرفی میشود تا در خانواده خوانده شود و سپس در
جلســات عمومی که با حضور چند خانواده برگزار میشود ،درباره کتاب گفتوگوی
گروهی انجام میگیرد.
در ایــن طــرح میتوان از فرصت آمــوزش قصهگویی به مادران نیز بهره برد تا به
ایــن ترتیــب مادران بتوانند قصهگوهای موفقی برای فرزندانشــان باشــند و آنها را
بهتر جذب کتاب کنند.
ایــن طــرح براســاس الگــوی اجتماعــی جلســات زنانــه در خانوادههــای ایرانــی
تشکیل میشود.
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تشــویق به کتابخوانی و کتابنویســی با در نظر گرفتن گروههای گوناگون در
این طرح منظور شدهاند.
در گــروه کــودک و نوجوان بــرای اجرای این طرح تعــدادی از مدارس بهصورت
تصادفی در سراســر شــهر یا استان انتخاب میشوند و در همان حال مربیان آموزش
میبیننــد که با ایجــاد کارگروههایی دانشآموزان را به کتابخوانی تشــویق کنند.
دانشآموزانــی کــه کتــاب را بــه خوبــی بخواننــد و درجمع روایــت کننــد ،میتوانند
بهصورت ماهانه یک کتاب یا بن کتاب پاداش بگیرند .در این طرح دانشآموزان
مقاطــع باالتــر میتواننــد کتــابداری را آموزش بیننــد و در نگهــداری و طبقهبندی
کتابهــا کمک کنند .افراد فعال در پایان ســال تحصیلی تشــویق و تقدیر میشــوند.
پــس از  6مــاه مطالعــه دانشآمــوزان با هدایت مربی تشــویق میشــوند تا داســتانی
محلی که از مادربزرگ یا پدر و مادر یا ســایر اعضای خانواده شــنیدهاند ،بنویســند.
آثــار برگزیــده جمع آوری و ویرایش میشــوند و جهت تصویرگری برای دانشــجویان
گرافیک و تصویرگری فرســتاده میشــوند و در نهایت بهعنوان تالش یک ســاله و با
نام دانشآموز منتشر خواهند شد.
در گــروه بزرگســاالن نیــز از طریــق همــکاری با خانههــای ســالمندان و دعوت از
افــراد  50ســال به باالی سراســر کشــور ،با ســالمندان مصاحبه میشــود تــا گفتارها و
داســتانهایی که هیچگاه فرصت بیانشــان را نیافتهاند یــا تجربیاتی که میخواهند
با دیگران در میان بگذارند ،بهصورت مســتند درآمده و ســپس به اســم فرد سالمند
منتشر شود.
بــرای اجــرای ایــن طــرح برگــزاری دورههــای آموزشــی و توجیهــی قصهگویــی و
مستندســازی بــرای مربیــان ضــروری اســت .همچنیــن فعالیتهــای جنبــی مثــل
برگزاری مسابقات قصهنویسی و تصویرگری امکانپذیر است.
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برخــی از بازیهــا در مدارس و مراکز آموزشــی جهان به دنبــال ترویج این هدف
اســت« :کســی که بیشــتر کتاب میخواند برنده اســت» وبا این شــیوه فرد با انگیزه
درونی به کتابخوانی روی میآورد.
نمونههایی از این بازیها که قابلیت اجرایی در این طرح را دارند به شــرح زیر
است:
 بــازی حافظــه کتــاب 7 :کتــاب بــا رنگ مشــابه انتخــاب و درکنار هــم چیدهمیشــوند .دانشآمــوزی داخــل کالس میآیــد و در  30ثانیــه ترتیــب آنهــا را حفــظ
میکند و خارج میشود .یک نفر دیگر ترتیب آنها را تغییر میدهد .حاال دانشآموز
قبلی باز میگردد و باید در  3دقیقه آنها را مرتب کند و به حالت ابتدایی برگرداند.
به ازای هر کتاب در جای درست میتواند یک امتیاز بگیرد.
 بــازی پیکشــنری :یکــی از دانشآمــوزان بر روی تخته به ترســیم جلد یکی ازکتابها میپردازد .هرکس نام کتاب را درست بگوید امتیاز میگیرد.
 بــازی جملــه اول :در ایــن بــازی کــه بچههــا بــه گروههــای دونفــره تقســیممیشــوند ،یکــی چشــم میبندد و دومی از میــان کتابها یکی را برم ـیدارد و جمله
اول را میخواند .ا گر طرف مقابل توانست نام کتاب را بگوید سه امتیاز میگیرد ا گر
نــه جملــه دوم را میخوانــد و همینطور با خوانــدن هر پاراگراف یا جملــه امتیاز کم
میشود .برنده گروهی است که سریعتر  20امتیاز بگیرد.
 بازی قطار کتاب :بچهها یا در صفی چند نفری میایستند یا در کالس پشتمیزشــان ،بعــد بــه ترتیب بلند میشــوند و نــام یکــی از کتابهایی کــه خواندهاند را
میبرنــد و ایــن رونــد ادامــه دارد تا زمانی کــه دانشآموزی مکث طوالنــی کند یا نام
کتابی را تکراری بگوید.
بــه ایــن ترتیــب میتــوان امیــدوار بود کــه بــا اختصاص یــک ســاعت در مقاطع
مختلــف تحصیلی به فعالیتهــای کتابخوانی ،همکاری با مرا کــز کانون پرورش
فکــری در اجرای برنامهها در طول ســال ،در نظــر گرفتن کتابهایی جهت اهدا به
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دانشآمــوزان فعال و کمک و همکاری نهادهای مختلف برای اجرای این برنامه،
ابعاد آن را گسترش داد.
یکــی دیگــر از پیشــنهادها در ایــن زمینــه خوانــش روزانــه گزیــدهای از کتابهــا
مطابــق گروههــای ســنی مخاطــب در مراســم صبحگاهــی مــدارس اســت .متــون
برگزیــده میتواننــد توســط تیمــی متخصــص تدویــن و در اختیــار مــدارس و مراکز و
مساجد و مهدکودکها قرار گیرند .زمانی حدود  3دقیقه هم برای اجرای این طرح
کافی است.
همچنین انتشاراتیها میتوانند به ازای هر مدرسه کتابی را اهدا کنند تا معرفی
بهتــری صــورت بگیــرد و دانشآمــوزان بدون اســتطاعت مالی در زنگهــای تفریح
بتوانند کتابها را از کتابخانه مدارس تهیه کرده و بخوانند.
امــا اگــر آشــنایی بــا کتــاب از مهدکودکها و مــدارس ابتدایــی رخ دهــد تأثیرات
ماندگارتــری دارد .میتــوان با همــکاری و حضور کتابــداران کتابخانههای عمومی
و مربیــان مهدکــودک یــک زمــان حداقلی نیم ســاعتی را برای معرفی کتــاب در نظر
گرفــت .در ایــن زنــگ میباید به معرفــی و توزیع کتاب بین بچهها پرداخته شــود و
سپس معلمان یا مربیان از بچهها بخواهند که هر آنچه را درباره کتاب به نظرشان
میرســد مطرح کنند و حتی با توجه به اینکه کودک ســواد خواندن ندارد میتواند
بــا نــگاه کردن به تصاویر کتاب بگویــد از کتاب چه میفهمد و هر هفته نیز کودکان
در ابتدا درک و خالصه خود را از کتاب بگویند و تقســیمبندی زمان انجام گیرد که
همه کودکان در آن مشارکت کنند.
بــرای آشــنایی کــودکان از ســنین خردســالی بــا کتــاب ،در چنــد زمینــه میتوان
فعالیتهای مرتبط را انجام داد .مربیان کتاب از طرف کتابخانهها و مراکز کانون
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان میتواننــد در مهدکودکهــا و بــا قصهگویــی و
روشهــای مناســب خود به ترویــج کتابخوانــی در بین بچهها بپردازنــد .از طرفی
با برنامهریزی در جهت حضور بچهها در کتابفروش ـیها و مراکز آموزشــی همراه با
مربیان و اولیای خود ،میتوان به گسترش فرهنگ کتابخوانی کمک کرد .مراکز
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فرهنگی همچون کانون دارای کارگاههای کتابخوانی هستند که حضور مستمر و
برنامهریزی شــده کودکان مهد در این کارگاهها در آشــنایی آنها با کتاب و مطالعه
مؤثر خواهد بود.
در کالسهــای ابتدایــی ،شــکل اجــرا کمی فــرق دارد بهطوریکــه دانشآموزان
باید کتابهای مورد نظر خود را از میان آثاری که برای معرفی به کالس آورده شده
انتخاب کنند و چکیده بنویسند و ارائه دهند .میتوان طرح را گسترش داد و حتی
بهعنوان تشــویق از او درباره  5کتاب و مشــخصات کتابشــناختی اثر پرســید و در
صورت موفقیت آمیز بودن دانستهها به او جایزهای داده شود.

لباس کتاب

اســتفاده از تمام ظرفیتهای شــهری و محلی برای گســترش فرهنگ کتاب به
همــراه توجــه ویژه بــرای عالقهمند کردن مــردم بهخصوص کــودکان میتواند جزو
اهداف طرح لباس کتاب باشد که ممکن است بهصورت یک هفتهای و در سراسر
نقاط شــهر یا روســتا اجرا شــود .بهصورتی که نقاط پرازدحام ،مراکز تجاری و خرید،
بوســتانها و اماکن تاریخی گردشــگری و مدرسهها همه درگیر کتابخوانی شوند و
با استفاده از ابزار ارتباطی این نکته تکرار شود.
در قالب این طرح مســئله کتاب با اقداماتی در شــهر به مردم یادآوری میشــود
و ذهــن آنهــا را بــرای پذیــرش اهمیــت کتابخوانــی پــرورش میدهد .یکــی دیگر
از نتایــج اجــرای ایــن طرح ایجــاد هویت کتابخوانــی در بین مردم شــهر و به ویژه
کــودکان اســت کــه بــا چشــمانی کنجکاو همــه جــا را مینگرنــد .این طــرح در قالب
ً
یــک هفتــه (مثال هفته کتاب) که تمام نهادهای فرهنگ عمومی درگیر آن هســتند
قابلاجراست و میتوان از تمام استعدادها و ظرفیتها در این زمینه استفاده کرد.
اولیــن مرحلــه در اجــرای ایــن طــرح شناســایی گروههــای هــدف مخاطبــان و
انتخاب رســانه مناســب برای انتقال پیام اســت .در مرحله دوم نســبت به طراحی
پیام در قالب رسانههای مناسب اقدام میشود .در مرحله سوم طراحیهای انجام
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شــده اجــرا خواهند شــد به گون ـهای که تمــام رســانهها ،بیلبوردها ،سردرســینماها،
اتوبوسهای شــهری ،تاکســی مترهــا و  ....درگیر اجرای این طــرح خواهند بود که
مانند لباسی بر تن شهر و روستا قرار میگیرد.
صدا وســیما میتواند وارد شــود و با برگزاری نمایشــگاههای عکس ،کاریکاتور و
نقاشــی به اهمیت این طرح افزوده شــود .اجرای ُجنگ و مراســم عمومی در مراکز
پرجمعیت به ویژه با فراخوانی کودکان از برنامههای تأثیرگذار در این طرح خواهند
بود.
راه انــدازی کارناوالهــای شــهری باهماهنگــی نیــروی انتظامــی کــه ملبس به
فرهنــگ کتابخوانــی باشــند در یکــی از روزهــای ایــن هفتــه ضمــن تبلیــغ ،ترویج
مناسبی برای این امر است.
راهپیمایــی نمادیــن کــودکان بــا تــاش و همــکاری مهدکودکهــا و ســازمان
بهزیستی قابل انجام است و باید سعی شود به کودکان و نوجوانان اهمیت ویژهای
داده شود.

طراحی جدول براساس کتاب

میتوان با یک روش ساده نوجوانان و جوانان را به کتاب ترغیب کرد و آن هم
براســاس ســرگرمی وطراحی جدول اســت .کتابهایی بهصورت چاپی یا بهصورت
الکترونیکــی در اختیــار عالقهمندان قــرار میگیرد و براســاس آن جدولی طراحی و از
شــرکتکنندگان درخواســت میشــود که آن جــدول را حل کنند .بــه این طریق هم
دانــش عمومــی افزایش مییابد و هم اوقات فراغت به شــکل مطلوبی پر میشــود.
امــکان اجرایــی کــردن آن با حضــور یک طراح قوی جدول ممکن اســت .شــرکت و
همراهی در این طرح برای مخاطبان بهصورت الکترونیکی هم ممکن است.

چهرههای متفاوت ،صداهای متفاوت

در ایــن طــرح ســعی میشــود کتابخانــه میزبان یــک جشــنواره متفاوت باشــد،
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سخنرانی ،نمایشگاه ،کتابخوانی جوامع و فرهنگهای متفاوت و حتی لباسها،
غذاهــا و موســیقیهای محلــی سراســر کشــور بــه نمایش گذاشــته شــود .ایــن طرح
میتوانــد بــه افزایــش دانش عمومــی مردم در خصــوص فرهنگها و آداب و رســوم
مختلــف ،ســوق دادن مــردم به ســمت آثــار مکتــوب و غیرمکتوب و افزایش شــور و
شــوق عمومــی بــه یادگیری و جذاب شــدن فرآیند یادگیری از طریقــی غیر از مطالعه
َ
منجر شــود کــه درنهایت میتواند مخاطــب را برای رفتن به کتابخانه و آشــنایی با
کتاب تشویق کند.

فانوس (آموزش روش مطالعه به دانشآموزان)

گام مؤثــر در افزایــش مطالعــه و رغبــت دانشآمــوزان به کتــاب ،یادگیری نحوه
مطالعه ،انتخاب کتاب و استفاده از کتابخانه است .کتابداران بهعنوان نیروهای
تخصصی در این زمینه قادر به ارائه بهترین آموزش خواهند بود .با حضور کتابداران
در مــدارس میتــوان دانشآمــوزان را بــا روشهــای مطالعــه و مطالع ـهی هدفمنــد
آشــنا کرد .این طــرح ضمن اینکه متضمن هزینهای نیســت ،با آموزش روشهای
مطالعــه به شــکل آ کادمیک ،در رشــد فکــری دانشآموزان و آینــده مطالعاتی آنها
تأثیرگذار خواهد بود.

