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 هوالشاهد

 تربیتی شهید محمد جواد باهنر –گروه علمی 

 گزارش مطالعات و تحقیقات

                                       .             آوری گزارش:مسئول جمع    مدرسه دربه کتابخوانی شوق ایجاد و کتاب نظامنامه سیاستگذاری  عنوان گزارش:

 اریخ ارائه:ت                                          همکاران اجرایی:                                              اساتید مشاور:

 مبانی نظری. الف 

 :ولی امر مسلمین. فرمایشات 1

 کلیات: 
  تن یک چنین رای ساخبعد ببینیم که بمحصول و خروجی آموزش و پرورش را چه می خواهیم باشد؟ اول این را مشخص بکنیم؛ ترسیم بکنیم؛

ن موجود شود، تا ای د دادهموجودی، یک چنین مردی، زنی، جوانی، چه کارهای مهم و اساسی، چه تعالیم الزم، در خالل چه برنامه آموزشی بای

 (2پرورش پیدا کند. )

  ست؛ یعنی نکته ا علم و تحقیق بکند. این یکدر آموزش و پرورش باید کاری بشود که جوان بفهمد که باید همه وجودش را صرف درس و

شدن؛ ما  دن و فهمیدهمال ش ومسئله برگرداندن نسل کنونی و نسل های آینده به گرایش به علم، به تحقیق، گرایش به درس، گرایش با سواد شدن 

، به ندارند. این دم حوصله کتاب خواندنرمخوانی داریم؛ باید این حرکت را به وجود بیاوریم. اگر این کار انجام شد، آن وقت مشکل کتاب

 (13خاطر همین است.)

 (1391مالی، ان خراسان شمعلم )دیدار ی اول این است که یاد بگیرند، عادت کنند به این که اصلًا به کتاب مراجعه کنند، کتاب نگاه کنندمسئله.  

 یک ملت یک فریضه و یک واجب است.خواندن برای کتاب 

  ،کتاب  د و نوظهور،عیِ جدیاحتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط جمهرچه ما پیش برویم

این است که  کد. ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشانمنزوی خواهد شد، خطاست. کتاب روزبه روز در جامعه بشری اهمیت بیشتری پیدا می

 گیرد.بها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیو خود کتاها ها و محتوای کتابمضمون کتاب

  تاب بیشتر کومان را با اط خرتباگر در صدد هم افزایی آحاد خودمان از لحاظ فکر و تجربه و ذوق و هنر هستیم، بایستی ایک نکته این است که ما

های یک یا چند انسان. ما خیلی ای است از یافتهنر؛ مجموعههیک ذوق، یک  ای است از محصوالت یک فکر، یک اندیشه،کتاب مجموعهکنیم.

کند؛ این هدیه یه میکند، هدباید مغتنم بشمریم که از محصول فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنیم؛ این کاری است که کتاب به ما تقدیم می

 کتاب به ماست.

 که –د بتدائی بگیریهائی است که در این زمینه مسئولند؛ از مدارس ار عهده همه دستگاهکتابخوانی باید در جامعه ترویج شود و این کار ب

های ا دستگاهت –یق و تآمل هائی باید باشد که کودکان ما را از اوان کودکی به خواندن کتاب عادت بدهد؛ خواندن با تدبر، خواندن با تحقبرنامه

 (.106ی گوناگون )جهاد فرهنگی، ص ارتباط جمعی، تا صدا و سیما، تا وسال تبلیغات

 بیند در تلویزیون از این و آن سؤال میکنند: اعتنائی به کتاب وجود دارد. گاهی آدم میی ما بیی مطالعه و کتابخوانی مهم است. در جامعهمسئله

قیقه، یکی میگوید نیم ساعت! انسان تعجب روز مطالعه میکنید، یا چقدر وقت کتابخوانی دارید؟ یکی میگوید پنج دآقا شما چند ساعت در شبانه

ادت دهیم، کودکان را به کتابخوانی عادت دهیم؛ که این تا آخر عمر همراهشان خواهد بود. کتابخوانی کند. ما باید جوانان را به کتابخوانی عمی

ها و شما ب کمتر است از کتابخوانی در سنین جوانغالباً تأثیرش به مرات -خوانم ها کتاب میکه البته بنده چندین برابر جوان -در سنین بنده 

توانند، ماند، کتابخوانی در سنین پائین است. جوانان شما، کودکان شما هرچه میچه که همیشه برای انسان میجا حضور دارید. آنعزیزانی که این

ی گردی در محیط کتاب هم باید پرهیز کرد، منتها این مسئلهههای مختلف، مطلبی یاد بگیرند. البته از هرزکتاب بخوانند؛ در فنون مختلف، در راه
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ها مراقب ه کتاب مراجعه کنند، کتاب نگاه کنند. البته باید دستگاهی اول این است که یاد بگیرند، عادت کنند به این که اصالً ببعدی است؛ مسئله

 (.1391عمر ضایع نشود )دیدار معلمان خراسان شمالی،  باشند، اشخاص مواظب باشند، هدایت کنند به کتاب خوب؛ که با کتاب بد،

 بینم بااینکه دهند. من میها میذهن جوان، خیلی قابل کشش است، توانش برای کشیدن بار معلومات، خیلی زیاد است؛ محفوظات زیادی به آن

ی کنند؛ مطالعات جنب بینند که بتوانندودشان نمیدرسهای موجود، از لحاظ حجم و محتوا خیلی سنگین نیست، بعضی از جوانان ما فرصتی برای خ

 (.1376تواند هم درس بخواند، هم مطالعه و هم ورزش کند )دیدار با جوانان، در حالی که به نظر من، جوان می

 کتاب ، کتاب ادبیاتریخخواندم، کتاب تاکردم و میمی کردم. غیر از کتابهای درسی خودمان که مطالعهمی من در دوران جوانی زیاد مطالعه ،

ر هم خواندم. شع وجوانینهای معروف را در دوره خواندم. به کتاب قصّه خیلی عالقه داشتم و خیلی از رمانشعر و کتاب قصّه و رمان هم می

خواندم و با س عربی میرچون د عالقه داشتم و خواندم. من با بسیاری از دیوانهای شعر، در دوره نوجوانی و جوانی آشنا شدم. به کتاب تاریخمی

؛ دفتر ادداشت کردمیندم و ها را در دوره نوجوانی خوازبان عربی آشنا شده بودم، به حدیث هم عالقه داشتم. اآلن احادیثی یادم است که آن

اشته باشد؛ دآوری وجود دیانکه ماند، مگر ایکردم. احادیثی را که دیروز، یا همین هفته نگاه کرده باشم، یادم نمیکوچکی داشتم که یادداشت می

ماند و هرگز از می کنید، برایتانمی هایی را که در آن دوره خواندم، کاملًا یادم است. شما هم واقعاً باید قدر بدانید؛ هرچه امروز مطالعهاما آن

دیگری  ا هیچ دورانت و به طالیی اسشود. دوره نوجوانی برای مطالعه و یاد گرفتن، دوره خیلی خوبی است؛ واقعاً یک دورذهنتان زدوده نمی

 (.1376قابل مقایسه نیست )دیدار جوانان، 

 یج وارد خواهیم مجموعه ای از اطالعات و معلومات و معارف را به تدرخواهیم با این کتابهای درسی چه کار کنیم. یک وقت  است که میما می

ه انی مطلوب بیت ایرفی نیست. ما باید اهدافی را که در مورد یک شخصذهن کودکان و نوجوانان و جوانان کنیم؛ این خوب است، لیکن کا

د یک انسان خواهیم ایرانی نسل بعرسد، در نظر بگیریم و کاری کنیم که در تعلیم، این اهداف تحقق پیدا کند. مثال فرض کنید ما میذهنمان می

اشد، این باید بند به قانون خواهیم یک انسان قانون پذیر و پایبود. اگر میدین باور و متدین و متشرع باشد؛ این باید در کتابهای درسی رعایت ش

خواهیم اعل علم و . اگر میخواهیم روح استقالل در او زنده بماند یا رشد کند، این باید در کتابهای درسی دیده شوددر اینجا دیده شود. اگر می

د تولید علم کنم که بیاییش میدیده شود. بنده چند سال است مرتب به دانشگاها سفار تولید علم و تولید فکر باشد، این باید در کتابهای درسی

توانید د. شما میبتر خواهد بواکنند، اما این کار اگر با روحیه علم باوری و بارور شئن ذهن انسان برای تولید علم همراه نباشد، کنید؛ کار هم می

این در سازمان شود. بنابر ل دیدهتان و دوره راهنمایی و دبیرستان انجام دهید. این ها باید در عمدر سایه تعلیمات خودتان، این کار را در دبس

کنید، این ها را در نظر کنید، موضوع هایی که انتخاب میکنید، کتابهایی که انتخاب میمطالعات کتب درسی، مولفانی که به آنها مراجعه می

 (52بگیرید.)
 ساعت کتابخوانی

 « شود. فکر  خوانی گذاشتهکتاب این نمایشگاه سه نفر به من پیشنهاد واحدی را ارائه کردند و آن این است که در مدارس، ساعتی برایامروز در

ل ساعت انشا فرض کنید مث تواند بکند که مثالً خوبی به نظرم رسید. این را باید حتماً وزارت آموزش و پرورش بررسی کند و ببیند که چه کار می

. چه به خوانی آشنا شوندآموزان با فرهنگ کتابداریم، به جای ساعت انشا، یا به جای ساعت فارسی، ساعت کتابخوانی بگذارند تا دانشکه ما 

اد )جه« آموزان بخواند و دیگران گوش کنند.ها بخواند؛ چه به این شکل که یکی از دانشاین شکل که خودشان بخوانند یا معلم برای آن

 (.107فرهنگی، ص 

 تدوین برنامه مطالعاتی  

 ها را ها را، نوجوانافتد که جوانهای مطالعاتی برای قشرهای مختلف است. بارها اتفاق مییکی از چیزهایی که ما امروز خیلی احتیاج داریم برنامه

های متعددی دارد. ؛ احتماال جوابال یک جواب نداردگویند آقا چه بخوانیم؟ این سوکنند، میکنیم؛ مراجعه میخوانی تشویق میبه کتاب

های مختلف، له باید کار جدی بکنند؛ در بخشروی این مسئ -هاچه در وزارت ارشاد، چه در مجموعه کتابخانه–ی متصدیان امر کتاب مجموعه

جوان، که جوان، نو کتاب. وقتیهای مختلف، با تنوع متناسب، سیر مطالعاتی درست کنند؛ اول این کتاب، بعد این برای قشرهای مختلف به شکل

رهنگی، ص فکرد )جهاد  خواهد یا کسی که تاکنون با کتاب انس زیادی نداشته است، وارد شد، حرکت کرد، راه افتاد، غالباً مسیر خودش را پیدا

106.) 
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 د، تید علوم جدی، کودکان، اساهای خوب در اختیار مردم گذاشت. باید قشرها را از هم تفکیک کرد؛ دختران جوان، پسران جوانباید کتاب

 (.91، ص خواهند )جهاد فرهنگیها مطالبی میی مردم، زنانِ در خانه؛ هرکدام از ایندانشمندان، توده و عامه

 مصادیق:

 کتاب برای نوجوانان، کتاب آذریزدی

 ایشان کتاب که وقتیآن. دانممی مرد این کتاب و مرد این مدیون بخشی فرزندانم، به رسیدگی جهت از را خودم من که است این نکته آن 

 -«خوب هایبچه برای خوب هایقصه» بود؛ درآمده کتاب این از کردم، پیدا اطالع من که وقتیآن تا جلد، سه جلد، دو نظرم به هم اول -درآمد

 در عوامل یهمه و بود طاغوت یدوره هم دوره رسیدند،می -بلوغ به نزدیکی یعنی -مُراهقی دوران به داشتند ما هایبچه. کردم تورق رفتم من

. باشد داشته هم اذبهج و شوند هدایت او با ما هایجوان که باشد چیزی خواستمی دلم من. کردمی حرکت جوان دل و ذهن سازیگمره جهت

 هادبیرستان باالی سطوح آموزهایدانش و دانشجو هایجوان بین و نوشتممی کتاب پیشنهادی فهرست بنده. بود خیلی که خوب کتاب خب،

 دو از متعددی، جهات از این مدید کردم نگاه. کردم پیدا من را ایشان کتاب کهاین تا بود، خالی دستمان کوچک، هایبچه برای اما شد،می پخش

 کهاین تا گشتم نبالشد هم بعد. خریدم بود، شده چاپ وقتآن جلد سه یا جلد دو نظرم به. گردممی دنبالش من که است چیزی همان جهت، سه

 فقط نه. خریدم فرزندانم رایب و کردم تهیه رفتم من و شد چاپ بتدریج درآمد؛ -نیست یادم دانم،نمی درست حاال -ششم یا نظرم به پنجم جلد

 ار ایشان کتاب این قضیه، نای با بود مناسب که داشتند فرزندی و رسید دستم هرجا دوستانه، و فامیلی ارتباطات شعاع سطح در بلکه فرزندان،

 .(1386کردم )دیدار نخبگان یزد،  معرفی

 کتب شهید مطهری
 کنید،  درست تدریس نها راآث کنید؛ انقالب اسالمی در متن و بطن همان کتابهاست. حکتاب های ایشان را کتاب درسی قرار بدهید، روی آنها ب

 (51مانشان قرار بدهند.)ذهن و فکر و ای ها بفهمانید، آنها را درست همه جزوآنها را درست به بچه

 ی قم را بنویسم، بالشک یکی از موارد برنامه را این ی حوزه علیمهخواستم برنامهجوانان عزیز ما باید با آثار شهید مطهری آشنا شوند. اگر بنده می

قدر ن آثار هم نباید متوقف شد. ... اینالبته در ای نویسی شود و امتحان داده شود.الصههای آقای مطهری خوانده شود، خبگذاشتم که کتامی

قدر مطلب دارد که هرچه شما بنوشید، هرچه ذخیره کنید و نهایت قرآن و حکمت قرآنی اینحرف هست برای گفتن، دریای آب شیرینِ بی

حظوره مالعلی »بعدی را روی آن بنا کنید؛  هید مطهری بگذارید و کارهایششود. مبنا را تفکرات م نمیهشود و تکراری هرچه بردارید، کم نمی

 «.اال علی / من بنا فوق بناء السلف

 د با آثار شهی -انمثل روحانیون، معلمین، دانشجویان و نویسندگ –هایی که با معرفت و دانش سروکار دارند ها مخصوصاً آنالزم است جوان

وینی به سیار، بینش نبها حقیقتاً بینش وسیعی، و در موارد خوانند. این کتابهای آن بزرگوار را بمطهری ارتباط نزدیک برقرار کنند و کتاب

های علمیه حتماً خوانده شود. )جهاد فرهنگی، ص های سطح در حوزههای ایشان مثل کتاببخشد. ... ترتیبی داده شود که کتابخواننده خود می

143 .) 

  وار از زبان و ی که آن بزرگی فرهنگی و علمی ما، به دانستن همان مطالبو نسل جوان و جامعهآثار آن بزرگوار، مثل یاد او زنده است. هنوز جامعه

 (.11/02/1370قلمش فیضان کرد محتاجند )دیدار کارگران و معلمان، 

 ود را پیدا خسؤاالت  اسخند و پامروز جوانان ما، دانشجویان ما، معلمان ما، کارگران ما، اگر می خواهند در زمینه افکار اسالمی عمق پیدا کن

 .نمایند، باید به کتابهای شهید مطهری مراجعه کنند

 ی وافر و نیروی جوانی این کار را دانم. اوالً خود شما جوانهای اهل فضل و تحقیق و دارای ایمان و انگیزه و عالقهقیمت میمن کار را بسیار ذی

 کار با ارزشی اید، در خور قدردانی است و یقیناًن شما که این کار را شروع کردهبرایاید؛ این خیلی با اهمیت و با ارزش است.... بناشروع کرده

 (.1379است )دیدار مسئوالن طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری 

 زم برای این های الکنم کار را جدی بگیرید و دنبال کنید. مرحوم شهید مطهری مرد بسیار عمیق و با فکر و پُر مغزی بود؛ ایشان از دانشتوصیه می

شد، زوایای آن را کاوش دانست. ایشان در هر بحثی وارد میدانست، تاریخ میدانست، فقه میدانست، کالم میتحقیقات برخوردار بود؛ فلسفه می

تا آخر با دقت گفتم: اگر کسی فقط آثار ایشان را از اول کرد؛ بنابراین آثار ایشان خیلی با ارزش است. من یک وقت به دوستان طلبه میمی
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ریزی شده و شکل داده اید و برنامهبخواند، کافی است که او را به یک سطح راقی از معارف عمیق اسالمی برساند. شما که اینها را تلخیص کرده

 دهید، خوب و بسیار با ارزش است )همان(.شده ارائه می

  ند که ما کا کسی خیال ت. مبادشهید مطهری،قابل مردن و قابل تمام شدن نیسالبته آثار بزرگوار شهید مطهری، مثل یاد او زنده است. کتاب های

کرار تکالم حکمت،  های شهید مطهری را طبع و منتشر می کنیم، تکراری است. نه، در سخن حق و دراز بعد از انقالب تا حاال که مرتب کتاب

ر اختیار امت ضان کرد و دلمش فیهمان مطالبی که آن بزرگوار از زبان و ق نیست. هنوز جامعه و نسل جوان و جامعه فرهنگی و علمی ما، به دانستن

 .اسالمی گذاشت، محتاجند )همان(

 ه کرداشتی از اسالم بنا شده ی آن تفکر و باین نظام جمهوری اسالمی، بر پایه .انقالب اسالمی در بطن و متن کتابهای استاد شهید مطهری است

های شهید استاد مطهری را خوانده و متن درسی خود قرار بدهید کتاب .ی زمان ما بودشهید مطهری انصافاً نادره .آقای مطهری آن را ارائه کرده

  )همان(.

 هایی که در نر و اینهایی که گویندگان بزرگ و متفکرانی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهحداقلِ قضیه این است که از بهترین گفته

ین اهری در طول قای مطآد و نوشتند، مطالبی در ذهن من و شما ثبت باشد؛ یعنی هرجا رفتیم بتوانیم مفاهیمی را که گذشته چیزهایی گفتن

ر میان د –رانی است ها هم غالباً سخنچندساله بیان کرده، مطرح کنیم. االن بیش از چهل عنوان کتاب از آقای مطهری موجود است؛ این کتاب

ها را بیان ها را ما روان باشیم؛ خوانده باشیم؛ فهیمده باشیم؛ در ذهنمان نشسته باشد؛ اینهمین -باشد، کمتر وجود دارد ها کتابی که ایشان نوشتهاین

ص مطالب شهید طور است؛ اما بخصومطالب بعضی دیگر هم همین ای نیست. البتههای کهنهها حرفهای نویی است؛ حرفکنیم؛ امروز این

 (. 92مطهری هنوز مطالب نویی است. )جهاد فرهنگی، ص 

 شهدا
 شود به آن توجه کرد اشاره و یاد از شهدای بزرگ انقالب ماست که ما اگر بتوانیم در البته در کتابهای درسی یک نکته خیلی مهمی که می

ر اهل ادبند از ادبیاتشان، اگر اهل چیز نوشتند از نوشته هایشان استفاده بکنیم، شان، از افکارشان، اگمان از این بزرگوارها، از زندگیکتابهای درسی

  کتابهای درسی را یک آرایش معنوی بیشتری بخشیدیم.

 تاریخ جنگ تحمیلی

 خرده یکقالب، ریخ انجنگ را بخوانید؛ حاال تا ها الاقل تاریخیکی از کارهایی که به نظر من فرض و واجب است، این است که شما جوان

تفاق در ایران ا ع مقدسچه که در دوران هشت سال دفاتر است، ببینید. قضایای جنگ را بدانید. از آندورتر است، تاریخ جنگ را که نزدیک

 (.1377شناسی انقالب، افتاده، مطلع بشوید )دیدار همایش آسیب

 اند؛ اما ردهاند و تشریح کفتهایم؛ افراد هم گه بود. این را بارها گفتهساله را بدانند که چی جنگ تحمیلی هشتهای ما قصهمن مشتاقم که جوان

ست. ازگار ما مهم ی جوان در روریزی آیندهیک نگاه کالن به این هشت سال، با اطالع از جزئیاتی که وجود داشته است، خیلی برای برنامه

ت، نگاه فاع مقدس هسسائل دمندارم، بسیاری از کتابهائی را که در باب  خوشبختانه کتابهای خوبی هم نوشته شده است. من بااینکه وقت زیادی

های ن جوانعدادی از ایتاسید. های برجسته را بشنکنم؛ برای خود من مفید است. این کتابها را بخوانید، بدانید، ببینید؛ شرح حال این جوانمی

ی از جنگ. بسیار میدان ی بزرگ را آفریدند، بعد هم رفتند تویآن حماسه ی میدان جنگ، همان کسانی بودند که در روز سیزده آبان،برجسته

 (.1387آبان،  13ما هستند. احساس مسئولیت، این است )دیدار در روز  های ماندگارِ واقعی تاریخها امروز جزو چهرهآن

 اهل بیت

 عارفی مگیرد و هم در باب آراء و افکار و بفرهنگی وسیعی انجام ها منتشر شود و کار ها و نوشتهبیت باید کتابهم در باب معرفی شخصیت اهل

 (.141است )جهاد فرهنگی، ص ها رسیدهمسائل اسالمی یعنی در اصول اسالمی و در عقلیات اسالمی و سایر معارف از آن که در زمینه

 نماز

 نجانیده گاره نماز ی در بال، عمیق و متیندر کتابهای درسی دوره های مختلف، به تناسب، فصل فشرده یا گسترده ولی به هر ح
 (.52شود.)

 (.53نویسندگان کتابهای درسی، رازها و رمزها و درس های نماز را در کتابهای درسی بگنجانند.) 

 چنان که یک، پنجاه، شصت تا زاهد عابد پیرمرد را به طرف محراب ها را توهم کینم، بچه ها را آنگویم توی مدرسه ها اخمنمی
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ی حقیقی خودش را اخالق و چنان که جاذبهبا زبان کودکانه، آنکشانیم به طرف نمازخانه ببریم. این نیست راهش، عبادت می

معنویت بتواند در ذهن و روح پاک و ظرف محدود کودک قرار بدهد، با استفاده از ابزارهای شیرین و مطلوب و دل نشین برای 

 (.42.)را به اخالق و معنویت نزدیک کنیدکودک و نوجوانان، این جوری بچه ها 

 (29اند. )واندن بکشخنماز  باید کاری کنید و زمینه ای به وجود آورید که این شوق ]شوق به نماز خواندن[، آن ها را به سمت 

 آیت اهلل مصباح

 «و قرآنی معلومات پیشرفت پای پابه که کنند توجه نکته این به اندرکار دست ی مجموعه و( طباطبایی االسالم حجت) ایشان کنم می خواهش من 

 نظر به... هیدبد قرار برنامه در تماًح هم را اینها اعتقادات به استداللی بخشیدن عمق و استداللی های آگاهی( خردسال قاریان و حافظان) اینها دینی

 قبیل از بزرگانی امروز هک معارفی از مطهری، شهید کتابهای از که است این قضیه، این به کند کمک خیلی تواند می که چیزهایی از یکی من،

 را کار نای تواند می شما کرد، ادهس را اینها شود می حتی کنند استفاده اینها از اینهاست؛ دست اسالم فکری مبانی واقعاً که دیگران و مصباح آقای

 (. 1380)جمع نوجوانان حافظ قرآن، « بکنید

 «.مسایل در نظر صاحب و متفکر فیلسوف، فقیه، یک عنوان، به ایشان به و شناسم می را مصباح آقای جناب که است سال چهل به نزدیک بنده 

 یمطهر شهید و طباطبائی مهعال مانند هایی شخصیت از که نداد را توفیق این ما، کنونی نسل به متعال خدای اگر ....دارم ارادت اسالم اساسی

 نمعلما از کنم تشکر است الزم«. »است کرده پر ما زمان در را عزیزان آن خالء القدر،¬ عظیم و عزیز شخصیت این خدا لطف به اما کند، استفاده

 از یکی حقیقتاً که حمصبا آقای جناب شخص از مخصوصاً و است باارزش بسیار که فرهنگی تالش این مدیران و اندرکاران دست و استادان و

 دست دیگر و ایشان به وندخدا شاءاهلل ان.اسالمی معارف غش و غل بی ی اندیشه و فکر منبع و هستند ما ی دوره در مغتنم و مبارک های وجود

 این از را جوانان تر عمیق و تر گسترده بیشتر، چه هر مندی بهره ی وسیله و کند عنایت را باارزش بسیار خدمت این ی ادامه توفیق اندرکاران

 (.1381والیت، طرح )« کند فراهم معرفت های سرچشمه

 ولی امر مسلمین

 گردد! )جهاد فرهنگی، طور ناپدید میشود و همینهای خوبی در گوشه کنار هست؛ منتها غالباً دقت نمیهای ما هم گاهی حرفدر این سخنرانی

 (.142ص 

 م اگر ندانید صحنه را شناخت. در جنگ فرهنگی هو  ها را باید باز کردد. مثل جنگ نظامی چشمتوان پاسخ دانبرد فرهنگی را با مقابله به مثل می

داند فرمان نبرید، از فرماندهی دستور نگیرید یا او از نیروی شما استفاده نکند و مانور سازماندهی را درست که میکند، یا از آندشمن کار می

 انجام ندهید پشت سرش شکست است.

 شناخت پیام انقالب اسالمی

 ها وجود دارد، فرستاد!؟ هههایی که نظایر آن در این جبو تربیت کرد و مثل یک اباذر، عمار و سلمان او را به جبهه چرا نشود این جوان را ساخت

 (.119ص  جهاد فرهنگی،کنید. )ها، پیام انقالب اسالمی است. خودِ انقالب، یک پیام است که باید آن را منتقل و بیان بنابراین یکی از پیام

 ها و مبانی فکری و ا ریشهبهای انقالب هستید. توجه کنید که انقالب را نقالب هستید. امروز، عناصر مؤثرید؛ ولی فردا ستونهای افردا شما پایه

 (.85منطقیش، به درستی بشناسید )توقف ممنوع، ص 

 معاصر مطالعه تاریخ

 ام این است که جوان اند یا نه؟ من همه دغدغهدرست خواندهنسل انقالبی، تاریخچه این صدوپنجاه، دویست سال را  دانم آیا جوانان نسل ما ونمی

از –یر ویست سال اخدنجاه، انقالبی امروز، نداند مابعد از چه دورانی، امروز در ایران مشغول چنین حرکت عظیمی هستیم. تاریخچه این صدوپ

ست اببینید چه حوادثی بر این کشور گذشته  ورا بخوانید  -های ایران و روس به این طرفدوران اواسط قاجار به این طرف؛ از دوران جنگ

 (. 33)جهاد فرهنگی، ص.

 یدا دری فراغت پق ن کهاید. چقدر خوب است که شما در تابستامعاصر اطّالع دارید و چقدر آن را خوانده دانم شما چقدر از تاریخمن نمی

ی این موضوع نوشته در باره ایی همی تنباکو را مطالعه کنید. کتابهمعاصر، از جمله همین قضیه ریزی کنید و قدری از تاریخکنید، واقعاً برنامهمی

ست، از این در میان دیت و وحانگویم. بعضیها هستند که چون پای ری کتابهای امین را میها را بخوانید. البته مطالعهشده که مناسبت است آن

 (.1377 جویان،عنادی که با دین دارند، حاضر نیستند به افتخار به این بزرگی اعتراف کنند و آن را مطرح نمایند )دیدار دانش
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 ب. تجربیات
 . مدارس داخل کشور:1

 مدرسه شهید یاوری:یزد 

یک کتاب در نظر گرفته شده .در ابتدای سال هر یک از دانش آموزان می بایست  "فرشته کتابخوان"عنوان ااین مدرسه در طول هفته یک ساعت بدر 

 رژیم گذشتهتاریک معرفی نقاط 

 ایم؛ ولی به مردم ممیزات زشت را برکنار کردهچی و خودخواه و دارای دیگر دین، سوءاستفادهته، بیکفایت، فاسد، وابس... ما یک رژیم بی

هایک کتاب است. فسادهای اخالق و شهوانیشان یک ها یک کتاب است. وابستگی آنکفایتی آنها چه کار کردند. بیکنیم که اینمعرفی نمی

ا تان داده شود ها باید به نسل جوها یک فصل مشبعی است. خوب؛ اینکتاب است. فسادهای اقتصادیشان یک کتاب است. هرکدام از این بخش

ای ما جوانِ ناآشن ها دیگر جرأت نکنند نقاط منفی و تاریک خودشان را پنهان سازند و یک تاریخ مجهول و غلط را خلق نمایند و به ذهنآن

 (.119منتقل کنند )جهاد فرهنگی، ص 

 خودباوری ملی

استعداد، ما  واین زمینه  ند. باسی، معرفتی، توحیدی، پرسشگری کنند، جوانانِ دانشجو هستتوانند در مسائل دینی، اعتقادی، سیابهترین کسانی که می

ه حاال چون ک -نفس ملی را ی اعتماد بهبایستی برای محیط دینی دانشجو و فضای تربیتی، دینی و فرهنگی دانشگاهها تالش کنیم. در همین زمینه، مسئله

ماد فتخار و اعتحساس اامعنایی نیست؛ اما حاال متداول است. مراد همان ی قشنگ خوشی غرور، کلمهمهگویند غرور ملی؛ چون کلمتداول است، می

ن تا دانشمندا -رماییدطالس فرض بف -طور بوده که اسم دانشمند یونانی قدیمهایمان ایناید در دانشجو زنده کرد. ما از اول، درسب -به نفس ملی است

نویس مانند ک تاریخ علمقدر ی طور دانشمندان دیگر را تا امروز؛ اما بهشناختیم؛ و همینسه یا در فرمول شیمی را میی هندگوناگون غربی در قاعده

های علمی که دوره -را دیده بودم« جرج سارتن»را که تاریخ علوم است، هم کتاب « پیر روسو»ال پیش، هم کتاب من سی چهل س -«جرج سارتُن»

ها را وی ما آنشناسیم! دانشجی فالن، دانشمندان خودمان را نمیی خوارزمی و دورهی جابر بن حیان، دورهبه دوره کنداسالمی را تقسیم می

مثلًا با  ما خیام را انشجویشناسند؛ اما ددان بزرگ در دنیای غرب میشناسند! خیام را به عنوان یک دانشمند و یک ریاضیها میشناسد، ولی آننمی

دانشجوی  وز دست برود ملی ا شود که آن اعتماد به نفسها موجب میداند خیام که بوده است. ببینید اینشناسد؛ اگر هم بشناسد. نمییی گِلی مکوزه

ی کارهایی است لهاز جم ی علمی و میراث عظیم علمی خودش را نشناسد و افتخارات علمی خودش را در گذشته نداند. اینی علمی، گذشتهما سابقه

دانم، این کار باید بشود کنید، من نمیکنید، هر کاری میگذارید، تبلیغات میگذارید، رشته میاید حتماً در محیط دانشگاه انجام بگیرد. درس میکه ب

  (.1385)دیدار رؤسای دانشگاه، 

 دشمن شناسی

 بند و باری و فساد سوق دهند این است که جوانان را به بیها هم ها نفوذ کنند. اولین اقدام آنانشگاهدکنند در داخل مدارس و ]دشمنان[ سعی می

کنند )توقف می ها با عوامل ناآگاه و غافل خودشان در مدارس چه کارهاییدانید که آنو فروغ حیا را در او بمیرانند. شما حتماً بیشتر از من می

 (.35ممنوع، ص 
 کند. آن را بایداسالم و مسلمین را تهدید می من و یک جبهه خصم، جهانی اسالمی متعین است. یک دشهر زمانی، یک حرکت برای جامعه 

شود، دچار اشتباه ها حمله میبینند و به آنشناخت. اگر در شناخت دشمن اشتباه کردیم، در جهتی که از آن جهت، اسالم و مسلمین خسارت می

 (.36رود )جهاد فرهنگی، ص.رگ از دست میهای بزپذیر است. فرصتایم. خسارتی که پیدا خواهد شد، جبران ناشده

 وز با شناسی را به اعال درجه ممکن برای ملت خودمان تدارک ببینیم. امرشناسی و تکلیفامروز ما مکلفیم که همین هشیاری و توجه و دشمن

چنین  -ابقه نداردمروز ساول تا ا چیزی که در طول تاریخ اسالم، بعد از صدر–توجه به تشکیل حکومت اسالمی و برافراشته شدن پرچم اسالم 

تهاجم،  جهت و حمله سبت بهنامکانی در اختیار مسلمانان است. امروز ما دیگر حق نداریم در شناخت دشمن اشتباه کنیم. حق نداریم در آگاهی 

 (.36دچار اشتباه شویم )جهاد فرهنگی، ص.
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به  د و تا پایان سال در کتابخانه کالس بماند. در پایه اول دبستان و در طول ماههای اول که دانش آموزان قادرنرا به انتخاب خود به مدرسه بیاور

و  نمایدخواندن کتاب نمی باشند در ساعات کتابخوانی معلم یکی از کتابها را انتخاب می نماید و داستانهای کتاب را برای دانش آموزان تعریف می 

ن هر دانش آاز  , این روال تازمانی ادامه دارد که دانش آموزان بتوانند خودشان کتاب بخوانند. پسبعد دانش آموزان تصاویر کتاب را نگاه می کنند

و سر کالس برای سایر دانش آموزان می خوانندو یا هر فرد کتاب مورد عالقه خود را انتخاب کرده از کتابخانه کالس آموز به انتخاب خود کتابی را 

 تفاده از روش خواندن.از دیگر مزایای این روش تسلط دانش آموزان به روانخوانی ، با اسو بعد خالصه آن را بازنویسی می کند مطالعه می کند

  می باشد. کتابهای داستانی مورد عالقه
 تهران: مدرسه شهید ویسی نسب

در این  وده است کهکالسی نم با هدف انس و ارتباط مداوم دانش آموزان با کتاب اقدام به تاسیس کتابخانهضمن ایجاد زنگ کتابخوانی این مدرسه 

تی دانش نگی و تربیی ، فرهکتابخانه کالسی ، به کتابخانه ای گفته می شود که برای ارتقاء سطح علمراستا اهداف متعددی را دنبال می نماید.

 معلم همکاری با  بهتر و رت راحت ، هماهنگ طور به بتوانند آموزان دانش ی همه تا گردد می تشکیل کالس هر داخل در ، ابتدایی ی دوره آموزان

 .  نمایند مطالعه و تهیه را خود نیاز مورد های کتاب ، مربوطه کالس

 : این طرح ویژگی های 

روی کتابدار و تأمین نی ز آن جایی که مسئول کتابخانه کالسی ، معلم مربوطه و یا ارشد کالس ) مبصر ( خواهد بود ، لذا از جهت نیروی انسانیا -

 صرفه جویی بسیاری خواهد شد . 

طالعه صحیح ( مآنان به )  تاب ، همیشه در اختیار دانش آموز قرار دارد و معلم می تواند از تمامی فرصت های مناسب دانش آموزان برای راهنماییک -

 استفاده کند . 

به مسیری  آموزان را دانش علم می تواند همواره در میزان مطالعه و نوع مطالعه ی دانش آموزان خود نظارت کافی داشته باشد و سیر مطالعاتیم -

 مشخص ، هماهنگ سازد . 

 ره کنند . ن را اداآ دتوانن می راحت تشکیل و توسعه ی ) کتابخانه ی کالسی ( قطعاً بسیار کمتر است و معلم با مشارکت دانش آموزان هزینه ی -

 از بمناس ی تفادهاس و ای صحیح مطالعه و درست خوانی معلم این امکان را می دهد که دانش آموز را به روش ه وجود کتاب خانه در کالس به -

 .  کند راهنمایی خانه کتاب و کتاب

ان دوره ن دانش آموزا توجه به این که کتابخانه ی کالسی توسط خود دانش آموزان اداره می شود لذا جهت اشاعه ی فرهنگ مسئولیت پذیری میاب -

 ی ابتدایی بسیار مفید خواهد بود . 

 مایند . انش آموزان هر وقت که بخواهند می توانند با هماهنگی مسئول کتاب خانه کالسی از کتاب های مورد نیاز خود استفاده ند -

 . مدارس خارج کشور:2

 میرجلیلی(تجربه یکی از مدارس آمریکا( 

ل بتدایی شاممدرسه اها مطالعه آزاد کنند.بچهحدود نیم ساعت زنگ مطالعه آزاد و سکوت هست که باید سکوت باشد تا در این مدرسه هر روز

ی یی تدریس مه ابتدا. موضوعات اساسی در مدرساستکودکستان تا کالس پنجم )و یا گاهی اوقات، به کالس چهارم، کالس ششم یا کالس هشتم(

خاص خود  کالس های که درالس هنر مانند تربیت بدنی، کتابخانه، موسیقی، و کدر یک کالس تخصصی شود، و دانش آموزان اغلب در طول روز 

  .تشکیل می شود شرکت می کنند

 تجربه برخی مدارس ژاپن 

 رده و دستهکد را متوقف زنگ آهنگینی در زمین بازی دبستان کامی هیرای طنین انداز می شود و کودکان ناگهان بازی خو . صبح است 8:30ساعت 

زمیز و کیف خود بیرون اکودکان کتاب های خود را  .پیش از آغاز درس، ساعت مطالعه استدسته به کالس های درس روانه می شوند. اول صبح و 

و هیاهوی  ده و سروصداششوند. پس از سپری شدن زمان مطالعه برنامة عادی مدرسه آغاز آورده و آرام و بی صدا به مدت ده دقیقه مشغول مطالعه می

 .ن مدرسه به اجرا درآمددر ای 1996ود. برنامه مطالعه صبحگاهی برای نخستین بار در سال شکودکان دوباره در کالس های درس طنین انداز می

برگزار می شود که در آنها دستیاران آموزگار کودکانی را که تازه شروع به  "خوانیمببیایید یک کتاب "در کتابخانه مدرسه نشست هایی با نام 

.درپاره ای از نشست ها کودکان روی قالیچه ها نشسته و از کتاب هایی که کتابداران برای آنان می خوانده کرده اند ،به مطالعه کتاب تشویق می کنند
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 .خوانند، لذت می برند. هدف این است که فضایی غیررسمی در کتابخانه ایجاد شود

ظم و آرامش نیان رفت و ماز  د,راحی شده بوی که به واسطه آن زمان مطالعه طمدت زمان کوتاهی پس از اجرای این برنامه، تمامی رفتارهای نابهنجار

را برای  ه محیط مدرسهازآن زمان تاکنون برنامه مطالعه صبحگاهی درمدرسه اجرا می شود و تالش کارکنان برآن بوده ک .درمدرسه برقرارشد

دن هایی است که آموزگاران پیشنهاد خوان اهروها و پاگردها پر از قفسه های کتابر .خوانی ولذت بردن دانش آموزان از خواندن مهیا سازندکتاب

 .آنها را به دانش آموزان داده اند

 جلد کتاب خوانده9/7طه حاکی از آن است که کودکان مدارس ابتدایی ژاپن به طور متوس 2006ررسی روزنامه می نی چی شیمبون درماه مه سال ب

نظران دلیل این رشد را  صاحب.جلدکتاب بوده، رشدچشمگیری یافته است  6/4که میزان آن به ترتیب 1996سال  این آمار در مقایسه با آمار .اند

ه مند شده اند. زبدان عالقورها نیاجرای برنامه مطالعه صبحگاهی توصیف کرده اند. برنامه مطالعه صبحگاهی از چنان موفقیتی برخودار شده که سایرکش

 .هزار دبستان ودبیرستان کره جنوبی نیز اجرا می شود این برنامه هم اکنون دردو

 نظرات کارشناسان:

 محمد علی جعفری نویسنده:

 د:قرار گیر د توجهاین مباحث بایستی برنامه ریزی جدی شود و نظارت داشته باشد تا محقق شود لیکن پیشنهادات زیر مور

ب و مهارت و نا به کتاا ید آشدانش آموزان نباشد . این فرد باین کالس نیاز به مربی ماهر و خاص دارد و معلم کالس  ثابت  -
 جذابیت الزم را در این خصوص داشته باشد و دوره آموزشی ویژه ای دیده باشد.

حتی با  یاار خاص اس و ابزو... داشته باشدو با لب"عمو کتابی "چنانچه مربی ساعت کتاب خوانی شخصیت ویژه ای با عنوان  -
 اند فضای ویژه ای را بوجود آورد خیلی مناسب است.ماشین خاص کتاب بتو

 وتابخوانی ابیت کساعت کتابخوانی باید در فضای شاد و جذاب محقق شود و کالس رسمی و خشک نباشد این کار به جذ -
 اجباری نبودن مطالعه کمک می کند.

 در انتخاب کتابها اجبار صورت نگیرد و بجه ها قدرت انتخاب داشته باشند. -

 انتخاب کتابها مقتضیات سنی و فهم دانش آموزان مورد توجه ویژه قرا گیرد.در  -

صوصا در آموزان خ ه دانشباستفاده از نمونه جشن های کودکانه و فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان در ارایه مطالب  -
 مقطع اول دبستان راهگشا است

 محمد رضایی اداره کل کتابخانه ها:

 جدیت به خرج داده شود محقق شود.مطالب خوبی است که 

 احسان عابدی اداره کل کتابخانه ها:

برنامه های  در اجرای دهنده طرح و برنامه های خوبی ارائه شده است که اجرای آنها می تواند موثر باشد. اما مهمترین عامل کمک
رس و تست و... در ی غیر از دیزان از پرداختن به امورراده مدیر و معلمان مدرسه است که معموالً ممانعت این عزاچنینی، اعتقاد و این

 محیط مدرسه موجب عدم اجرا و یا مقطعی شدن برنامه ها می شود.
 رود کنند.جرای آن وه در ابنا بر این ابتدا باید مدیر و معلم به این طرح و برنامه کامالً اعتقاد داشته باشند و با انگیز

حساس نیاز کند. که به کتاب اینمندی به کتاب و کتابخوانی تشویق می کند، دو چیز است: یکی ا آنچه که کودک و نوجوان را در عالقه
واهد انش آموز از او بخدرای تحقیق بکه از کتابخوانی لذت ببرد. این دو اتفاق باید در بین دانش آموزان بیفتد. به عنوان مثال معلم دو این

 ... . وه باشد تحقیق تهیه کند و هنگام ارائه، کتاب را هم همراه داشتبا مراجعه به یک کتاب و بدون اینترنت یک 
است. قطعاً  دون استرسبشین و برای لذت بردن از مطالعه راه های زیادی وجود دارد. یکی از آنها مطالعه در محیطی آرامبخش و دلن

اطره خوبی هم از خهد، بلکه نمی د لذتی به دانش آموز کتاب خواندن در کالس شلوغ، بدون نور مناسب و یا قبل از امتحان و... نه تنها
 کتاب خواندن برای او به جا نمی گذارد.

نکته دیگر این است که در طول اجرای برنامه ها دانش آموز نباید به هیچ وجه احساس کند به صورت فرمایشی و دستوری در حال 
مطالعه است. مشارکت خود او در اجرای برنامه، برخورد گرم و مهربانانه معلم و مدیر در حین برنامه و مطرح نکردن توقعات بیجا از دانش 
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 خواندنش می تواند فضایی صمیمی و بدون تکلیف در مدرسه ایجاد کند.آموز نسبت به کتاب 
دش انتخاب کند و له اول خودر وه سیر مطالعاتی برای این قشر مناسب نیست، اما می توان کتاب هایی را به دانش آموز پیشنهاد داد تا

 هدایت شود.به تدریج کتاب های مفیدتر را بیشتر به او پیشنهاد کرد تا بدون احساس هدایت، 
 وحید حسنی نویسنده و کارشناس حوزه هنری:

نسبت به سایر  ی کرده کهه طراحاز تجربه مدارس فنالند استفاده کنید. شنیدم که فنالند تمام سیستم آموزشی را بر هم زده و دوبار
 کشورها خاص است.

 نسبت به فنالند مدارس ژاپن تجربه موفقی نیستند.
 اد میگیرند. ا گروهی یرسها رسال اول دبستان ارزیابی و امتحان گرفتن را حذف کرده اند و بچه ها د در زمینه آموزش مثال در دو

 یا در زمینه کتابخوانی فنالند کار جالبی کردند:
ینویسند مرا رویش  م کتابیک جعبه شیشه یا تلقی بزرگ دارند و بچه ها هر کتابی که خواندند و تمام شد یک توپ کوچک اس -

ود. گزار می شها بر ازند توی این جعبه، وقتی جعبه پر شد، یک جشن خیلی بزرگ در مدرسه با حضور همه بچهو می اند
ن باید کشور علمی امبر ایرادیث پیاینطوری فنالندی ها کتابخوان شدند. میدانید االن فنالند و نروژ به جای ایران )یعنی طبق ح

 ت.فروشند. صادراتشان صادرات علم و تکنولوژی اسدنیا باشد( کشورهایی هستند که علم به دنیا می
اشد بهتر است چرا بمال آزاد اد، کاتهیه گزارش و ملزم کردن و تکلیف گفتن منافات با ساعات آزاد کتابخوانی دارد. اگر ساعات آز -

در مورد کتاب را  اظهار نظر رود. به نظرم حتی حقکه اگر آزاد نباشد و قاعده مند باشد، بعد از دوران مدرسه به کلی از بین می
 باید از معلم گرفت تا دانش آموز آزادی را کامال حس کند.

ت هم موجب این رقاب اشد. وبارائه بن خوب است ولی بر مبنای بیشترین کتاب خوانده شده باز به سمتی سوق میدهد که رقابت  -
عداد ته خواندن بتظاهر  کوچک. سرسری خواندن وبروز رفتارهایی میشود که مورد پسند نیست مثال خواندن کتابهای سبک و 

 بیشتری کتاب. بعد از دوران مدرسه وقتی جوایز قطع شد کتابخوانی هم قطع میشود.
ضا ممکن است به این ف لی بازبیشتر از تکنیکهای نویسندگی است و تمرینهای خالقیت تا اینکه به کتاب خواندن مرتبط باشد و -

 کمک بکند.
 ده نرویم.شکلیشه  وخالقیت و نوآوری به هیچ وجه دنبال کارهایی که تا حاال هیچ اثری نداشته توصیه میشود بدون  -
رهنگ دنبال فند. باید بخوان اهدای کتاب نباید موجب لوث شدن کتاب بشود و همچنین همه منتظر کتابهای اهدایی گردند و بعد -

 کردن نهادینه شود.کتاب رفتن ، پول دادن به کتاب و از کتابخانه عمومی استفاده 
 از تجربه مدارس ابتدایی فنالند استفاده کنید.  -
را دارند  غیر درسی ه کتابچبهتر است معلم کتاب داشته باشیم یا مشاور کتاب. یعنی مشاور بداند تکتک دانش آموزان االن  -

تابخانی آنها کر پرونده دهمه  ا رامیخوانند و کتاب بعدی آنها چیست . خودشان انتخاب کرده اند یا پیشنهاد کسی بوده و اینه
تابهای آن کدر جدول  ا معلمتذخیره کند و دانش آموزان ملزم باشند بروند کتاب را که تمام کردند به آن معلم گزارش داده 

 دانش آموز ثبت کند و توپی بگیرند تا در باکس شیشه ای بیندازند.
د دبستان سید درسه ماننر چند مدتحقیق کرده اند میخواند کتابخوانی را بچه های سمپاد یزد که در مورد مدارس فنالند و اینا  -

 الشهدا رواج بدهند. اگر توانستم اطالعات و اقدامات آنها را برای شما میگیرم.

 : بندید. جمع
 :کتابخوانیخاص ساعت 

ی در درسی هفتگ برنامه حسب تاکیدات ولی امر مسلمین و تجربیات ارایه شده در موارد فوق الذکر در نظر گرفتن یک ساعت خاص کتابخوانی در

 ر دارد:بمزایای دیگری را نیز در دانش آموزان  درنظر گرفته شد.این ساعت درسی عالوه بر ایجاد انس با کتاب وکتابخوانی 

 فته شود.ر نظر گرو روانخوانی به عنوان مکمل درس فارسی بطوری که این روش یک روش آموزش غیر مستقیم دتقویت قدرت روخوانی  -1

 ی باشد.ن نیز متقویت انس با مطالعه در دانش آموزان که بستر گسترش مطالعه درسی دانش آموز و تقویت بنیه های درسی ایشا -2
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عت ز ظرفیت سامی توان ا استشد و یکی از روشهای آموزش غیر مستقیم می باالب جهت ارایه محتوا یک قخود از آنجا که کتاب  -3

کایت های ؛رمان حکتابخوانی جهت بهره گیری درآموزش مفاهیم تربیتی و اهداف و اصول مد نظر مدرسه در قالب های شعر ؛داستان

 تاریخی و... استفاده کرد.

اطع وانی در مقت کتابخمبانی معرفتی دینی را ندارد لذا از ظرفیت ساع آموزش با عنایت به اینکه قالب کتب درسی ظرفیت کاملی جهت -4

 ت.بهره جسست ه آمده اصدر این نظامناممتوسطه می توان برای ارایه سیرهای مطالعاتی و آشنایی با مبانی اندیشه های دینی که در 

 :کاربردیکتب  ی ازتهیه لیست

دفمند مه بصورت هین برناااد انس با کتاب وکتابخوانی موثر است .لیکن برای اینکه تحقق برقراری ساعت کتابخوانی در مدرسه خود در جهت ایج

ی ختلف تحصیلر مقاطع ممد نظر مجموعه گردد؛ باید با توجه به درک اقتضائات سنی دانش آموز دتربیتی صورت گیرد و منجر به تقویت اهداف 

د توجه قرار مور ین لیستتهیه ار .از دیگر اهدافی که باید دشود تهیه برای سالهای مختلف محدوده کتب قایل استفاده ویا مورد اشاره اهداف تربیتی

 ی با توجه بهوانخوانی دانش آموز)خصوصا در پایه اول دبستان(}همکاری و همفکری با گروه طراحی درسنامه فارسرتقویت قدرت  -1شامل:   گیرد

و آموزش مفاهیم کلیه دروس }همکاری و اخذ نظر از گروههای طراحی  کمک به تدریس-2پیشرفت های آموزش حروف به دانش آموزان{ ،

موزش غیر مستقیم اهداف آ -3وس که در صورت نیاز موضوعات پیشنهادی در دستور کار تدوین سیر مطالعاتی قرار گیرد{، درسنامه های کلیه در

نتخاب کتاب دانش ااز آنجا که  -4گروه طراحی مولفه ها{.تربیتی ساالنه در قالب های داستان,شعر ,حکایت ,رمان و .....}همکاری و همفکری با 

رد ضمنا مربی نه قرار گیدر کتابخالذا در انتخاب هر موضوع چند کتاب و در قالب های متنوع تهیه گردد و باشد و اکره همراه با اجبارنباید آموزان 

تب خاص  ک محدوده کاز بین ی بلکه امکان این را داشته باشند تاموظف نماید.خاص کالس در انتخاب کتاب نباید دانش آموزان را به مطالعه کتاب 

در  صق مطالعه در محور های مورد اشاره در مصادیغ  ونیز مورد نیاز دانش آموزان خصوصا در دوران بلوآموزش اندیشه های دینی  -5 .انتخاب نماید

   .نظامنامه که مورد تاکید ولی امر مسلمین قرا گرفته است.}خصوصا در مقاطع سنی متوسطه{

 ،موضوعات الوه تعیینگردد و در آن عتهیه کتاب  مجموعهلذا برای هر یک از پایه های تحصیلی می بایست بر اساس توضیحات فوق الذکر یک 

 ابیر الزم اتخاذ شود.دکتابهای پیشنهادی نیز تعیین گردد تا در خصوص تامین و خرید آن جهت کتابخانه کالس ت
 نکاتی برای پایه اول :

هایی که عه با کتابموزش مطال,کتاب رنگ آمیزی،حکایتهای حیوانات ،آاز کتاب  کتاب خوانی مربی، برپایی نمایش ول دبستان  می توانبرای پایه ا

 متناسب با آموزش حروف اول دبستان طراحی شده بهره گرفت. 

 پرونده مطالعه:
مربی ثبت  رزیابی هایآن با اتهیه گردد و پس از پایان هر کتاب در جهت ثبت سوابق مطالعاتی فرد پرونده ویزه ای جهت ثبت کتابهای مطالعه شده

 شود.

 مربی کتاب:
اص خز یک مربی اارایه مطلب لذا بهره گیری مربی در شناخت کتاب و شیوه های جذاب سازی محیط در مورد نیاز یک  مهارت و تخصصحسب 

باس خاص لبا طراحی  حتی ....و "عمو کتابی "است این مربی با عناوین خاصی مانند پیشنهاد می گردد.که بهتر جهت ایجاد زمینه های شوق به مطالعه 

 در مدرسه حاضر گردد.

بعدی آنها  ند و کتابد میخوانتک دانش آموزان االن چه کتاب غیر درسی را دارن بداند تکز دیگر ویزگی های معلم کتاب اینست که ا
د آموزان ملزم باشن ند و دانشخیره کی بوده و اینها را همه در پرونده کتابخانی آنها ذچیست . خودشان انتخاب کرده اند یا پیشنهاد کس

 .کند بروند کتاب را که تمام کردند به آن معلم گزارش داده تا معلم در جدول کتابهای آن دانش آموز ثبت

 محل کالس:
ضعیت وویه هم به ا این رتبا عنایت به اینکه حسب تاکید اکثر کارشناسان فضای ساعت کتابخوانی بایستی از یک فضای اجباری و خشک خارج شود 

و در  رت آزادانهوانی بصولذا به منظور ایجاد تنوع و ایجاد حس ترغیب به مطالعه بایستی ساعات در س کتابخکالسهای برخی دروس مبتال نشود 

 برگزار شود . طی های مناسب از جمله کالس مناسب سازی شده ,پارک,حیاط,فروشگاه کتاب ,کتابخانه و....مح
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  :شیوه اداره کالس
 ه با رعایتی دلخواضمنا در هنگام حضور در کالسهای مدرسه شرایط محیطی کالس به گونه ای باشد که دانش آموز در فضایی آزاد وشکل ها

 العه گردد.احترام به مربی مشغول مط

 :نشست های ایده پردازی

با حضور  یده پردازیت های انشسپیشنهاد می گردد جهت بهره گیری از شیوه های نوین در ارایه این درس با حفظ زمینه های ایجاد شوق به مطالعه 

 نمایند.برخی از صاحب نظران این امر تشکیل و بصورت متناوب در این خصوص راهکارهای متنوع و جدید را ارایه 

 کتابخانه:
 :پیشنهاد می گردد مدرسه دارای دو کتابخانه باشد

ابخوانی السی کتکیکی کتابخانه کالسی که مشتمل بر تعداد معدودی کتابهای کمکی و پیشنهادی مربی است و قرار است در ساعات  -1

ت حتوای ساعاسب با مه تحویل شده و کتناکورد استفاده قرار گیرد.کتابهای مطالعه شده هر کالس در پایان سال به کتابخانه مدرس

ته الزم البی باشد.مر کالس همچنین مسئولیت اداره آن به عهده دانش آموزان یا مبص کتابخوانی سال آتی  کتابخانه کالسی تچهیز میشود.

 ع شود.وضاست برای این کتابخانه قوانین و مقرراتی وضع گردد که پیشنهاد می شود با نظر دانش آموزان این مقررات 

ب دارای کتا ت مختلفکتابخانه اصلی مدرسه: محل گرد آوری کتابهای مرجع و کاربردی که برای تمام پایه های تحصیلی و در موضوعا -2

رای بخش تابخانه داد.این کاست و دانش آموزان برای تحقیق ,ساعات فوق برنامه و نیز امانت جهت منزل از آن کتاب به امانت خواهند بر

روشهای  والدین با ب آشناییزیر نیز باید باشد: الف(کتابخانه دانش آموزان. ب( کتب مربوط به مطالعه والدین :مشتمل بر کتاهای اصلی 

ت لیم و تربیه حوزه تعبج( کتابخانه مربیان که می بایست شامل کتابهای مربوط و ....نشریات تخصصی  ،مدرسه ,روش های تربیت فرزند

 ژوهی و.... باشد.،روشهای تدریس و تدریس پ

 دد.دوین گرتهمچنین این کتابخانه نیاز مند آیین نامه هایی است که  پیشنهاد می شود با مشارکت دانش آموزان تهییه و 

 دعوت از نخبگان:
یب  ترغشویق و توان به دعوت از نویسندگان ,و افراد دارای فن در ارایه کتاب با روشهای جذاب و نیز نخبگان عرصه کتابخوانی می ت

 کتاب خوانی در بین دانش آموزان کمک ویزه ای نماید.

 والدین کتابخوان
ای تربیت در حوزه ه والدین دو مزیت را به دنبال خواهد داشت :نخست آنکه موجب افزایش ارتقاء دانش توجه والدین به امر مطالعه و کتابخوانی

اق روی چه این اتفو چناندشخواهد شد و خانواده به عنوان اصلی تریت کانون تربیت فرزند همگام با اهداف تربیتی مدرسه خود وارد عمل خواهد 

تابخوانی ه کتاب و کبالدین وتوجه  دوم آنکه وص سایر فرزندان خود نیز شان تربیتی را ایفا خواهد کرد.دهد کانون خانواده در هر زمان و در خص

ر این کار بانی است و کتابخو وبصورت ناخود آگاه بر اشتیاق دانش آموز به کتابخوانی خواهد افزود.زیرا محیط خانه یک محیط عالقه مند به کتاب 

 یا در مناسبتها کتاب را به عنوان یک هدیه قرا می دهد.فرصت هایی را فراهم خواهد کرد 

سیدن ولی برای رراحی اصطاما رسیدن به این هدف کمی دشوار بوده لیکن دغدغه خانواده در خصوص تربیت فرزند ابزاری است که می توان با یک 

   ازآن بهره جست. از طریق آموزش و ایجاد دغدغه درجلسات اولیاء ومربیان به هدف 
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 نتایج نشستهایی هم اندیشی تخصصی کتابخوانی:

 روح حاکم بر مدرسه:

ربیان و ت ,رفتار م,تزیینا فضای حاکم بر مدرسه باید فضای کتاب و کتابخوانی باشد.)اهداء هدایاجهت ایجاد شوق به کتاب و کتابخوانی  -

 ...(اجتماعی وروابط کادر مدرسه ,توجه دادن و توجه کردن به کتاب و کتابخوانی و

 مایشی باشد(ند تصنعی و لم نبایمربیان خود در عملکرد شان به کتاب خوانی عالقه نشان دهند و به آن اهتمام داشته باشند.)البته رفتار مع -

ه فراخور بالس ها کبه منظور بهره گیری از آموزش تلفیقی در کالس های درسی مختلف کتابهای مرتبط وجود داشته باشد و مربیان  -

 اقتضائات درسی از کتب غیر درسی و جذاب بهره بگیرند.

درسی در  ز کتاب غیراه ستفادمربیان و معلمان تخصصی  اهتمام به استفاده از کتاب داشته باشند,ارجاع به کتاب ,همراه داشتن کتاب , ا  -

 .ل  همراه می کندو...از جمله این مصادیق است که روح کتاب و کتاب خوانی را با را جریان تحصی ؛حین تدریس

 
 ساعت کتابخوانی:

 برای سال اول ساعت کتابخوانی به عنوان ساعت قصه خوانی و قصه گویی در نظر گرفته شود. -

 کالس اگر دانش آموز خواست نمونه کتاب قصه مطالعه شده را هم به دانش آموز بدهید. و در آخر -

لسه ه قصه گویی ,یک جتحصیلی تنظیم نماییم.مثال یک جلسه بازدید,یک جلسجلسه کتابخوانی در طول سال  25سناریویی را برای مثال  -

 نمایش و....

 فضای کالس کتابخوانی نباید فضایی خشک و تصنعی باشد تا بستر گریز دانش آموز از کتاب محیا شود. -

 دروانی را عت کتابخساط مدرسه جمعی و شرایاین امکان در اختیار مربی باشد تا بتواند تا برحسب روحیات دانش آموزان و اقتضاء  -

  زمانهای مناسب برگزار نماید.

 فضای اجبار و الزام جهت ایجاد شوق به مطالعه در ساعت کتابخوانی حاکم نشود.  -

 شود. آزادی دانش آموزان حداقل در برخی ساعات به مطالعه کتب دلخواه و انتخاب آزاد در نظر گرفتهحق انتخاب و  -

 جهت کار در خانه؛ و یا خالصه نویسی داستان و... تا حد امکان پرهیز شوداز فعالیت های اجباری  -

ا برای ستانهایش رالصه دااین امکان در نظر گرفته شود که دانش آموزان در ابتدای کالس در خصوص کتابهایشان با هم گفتگو کنند یا خ -

 هم بگویند.

 مربی:

 در نظر گرفته شود.ای  حرفهبرای ساعت کتابخوانی مربی خاص با استانداردهایی  -

 حضور مربی خاص برای مربیان هم الگو است خصوصا برای سال اول. -

ا رشهای الزم یان آموزاستفاده شود مرببرای مربی مشخصه هایی در نظر گرفته شود و حسب اقتضائات مدرسه چنانچه نشد از مربی خاص  -

 در این زمینه فرا بگیرند.

فضای  زی نکنند ونقش با ارکو در این تا در جان مخاطب ثار گذار باشد باید با حالوت به کتابخوانی ,قصه گویی و...اقدام کنند مربیان  -

 مصنوعی ایجاد نشود.

 کتابخانه:

 درون کالسها  کتابخانه ای در دسترس و کوچک به عنوان کتابخانه کالسی وجود داشته باشد. -

تعدادی  وقیت جایمعادی و زمخت نباشدو از طرحی خاص باشد مثال درختی باشد که سر شاخه های آن طراحی قفسه کتابخوانی  خیلی  -

 کتاب داشته باشد.

 باشد. در محیط هایی مانند حیاط ,سالن و ... جاهای خاص کتاب و تعدادی کتاب منتخب وجود داشته باشد و در دسترس -

ال در صبح گاههای عمومی یا کالسی  و یا قطعات کوتاهی از آن نصب شود یا کتابهای جدید هر ماه معرفی شوند به دانش آموزان مث -
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 المانهایی از کتابها تهیه و نصب شود.پ

 تعدادی کتابهای مرتبط با دروس تهیه و کتابخانه کالسی وجود داشته باشد. -

 کتابخانه اصلی مدرسه هم شامل کتابهای متعددی باشد جهت استفاده انتخابی دانش آموزان -

 کتابخانه عمومی مدرسه بخشی به عنوان کتب مورد نیاز والدین وجود داشته باشد.در  -

 در کتابخانه مدرسه بخشی به عنوان کتب مورد نیازمربیان دیده شود. -

 موقعیت :

ه الزم کا جایی در خصوص موقعیت کتابخوانی جمع بندی نظرات بدین نحو بود که محل کالس محل خاص نباشد و مکان و زمان را ت -

 د.نمی شوهاد اص پیشنخاست منحصر در محیط خاصی نکنیم تا بچه کتابخوانی را جزیی از زندگی بداند لذا  تدارک کالسی با تزیینات 

یشگاه انه یا نماا کتابخیکتابفروشی پیشنهاد گرددمانند حضور در حیاط مدرسه ,در سناریوی کتاب مدرسه موقعیت کتاب خوانی به فراخور  -

 ان که مکملای شکرستهقرار گرفتن در موقعیت هایی که موضوع کتاب است یا استفاده از فیلم مکمل کتاب مانند فیلم کتاب.یا مثال 

 م و..ی و فیلداستانهای آن است .یا مثال استفاده از کتابهای چاپ شده و دارای واقعیت افزوده یا کتابهایی دارای سی د

های  یرا که محلزی باشد اقعیت های خارج کالس باید بصورت متناوب و برنامه ریزی شده نکته حایز اهمیت اینکه  تعداد بازدید ها و و -

 خارج کالس اگر زیاد باشد اصل کتابخوانی را تحت تاثیر قرار داده و از رسمیت دور خواهد کرد. 

 والدین:

.و در فعالیت های انوس گردندا کتاب منحوی خانواده نیز باز آنجا که اثر تربیتی رفتار والدین در فرزندان تاثیر به سزایی دارد لذا با ید به  -

 مدرسه مد نظر قرار گرفته شود.

لعه و هم مطا ودشمی قیم برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه والدین دانش آموزان  هم موجب افزایش دانش خانواده ها بصورتهای غیر مست -

 زان دارد.کتاب توسط والدین در خانه  اثر تربیت رفتاری بر دانش آمو

 د.فاده شودر جلسات اولیا و مربیان کتاب های مورد نیاز و مفید خانواده ها در دسترس والدین باشد  و توصیه به است -

اسب تاب های منو یا ک در جلسات والدین توسط سخنرانان و مجریان جلسات فرصت مطالعه و اثرات آن در تربیت مورد تاکید قرار گیرد -

 معرفی شود.

وانی در کتاب خ وبحث در نشستهای اولیاء ومربیان از متخصصین کتاب  با موضوع اثرات کتاب  اصی از موضوعات قابلدر جلسات خ -

 تربیت فرزند نی استفاده شود.

 برخی روشها:

 روش قصه خوانی مربی برای دانش آموزان  -

 روش اجرای نمایش از کتب قصه  -

 مطالعه شده .روش مطالعه آزاد و بیان مختصری از داستانهای  -

 روش مطالعه یک دانش آموز برای سایرین. -

 روش بیان داستانهای کوتاه و تکمیل بقیه داستان. -

 روش تهیه کتاب توسط دانش آموزان یا تصویر  سازی ازقصه و داستان -

 : مقاطع طرحی سناریوی کتابخوانی مدرسه درهای اولویت 

 گرفته شده برای هر سالتربیتی در نظراهداف  -

 مفاهیم قرآنیآموزش  -

 اسرار و اهمیت نماز -

 مهارتهای دانشی در نظر گرفته شده برای هر سال -

 معارف و نیاز های دانشی  نوجوان اسالمی و انقالبی  متناسب با مقطع سنی -
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 جهت انس با کتاب:پیش نهادهایی  برای مربیان 

  معرفی خالصه کتاب در تابلو اعالنات برای آشنایی سایر بچه ها  -1

ی یکی ب ها را یکند . کتاان دبستانی بهتر است خودشان در کتاب خانه و میان کتاب ها به دنبال کتاب مورد عالقه شان بگردآموز دانش -2

 .  آورد می وجود به را ها آن در بیشتری ی مطالعه ی عالقه و انگیزه ، شیوه این به کتاب انتخاب ،دست بگیرند و ورق بزنند 

یبا اب قصه ی زآموزان ، کت رای عالقه مند کردن بچه ها به کتاب خوانی همان روز اول پس از آشنایی با دانشب تواند می اول کالس معلم -3

ار کند و بعد به عد نیز تکربوزهای رر را و ساده ای را آماده و تصویر های آن را به دانش آموزان نشان داده و آن را برایشان بخواند و این کا

ر پایان سال د شوند و دالقه منمرور از بچه ها بخواهد که درباره ی قصه و قهرمانان آن اظهار نظر کنند تا بچه ها به خواندن کتاب قصه ع

 تحصیلی به عنوان هدیه به آنان کتابی را تقدیم نماید . 

 . کند مند عالقه ردنک مطالعه و خواندن به را آموزان دانش تا باشد ماهر آن در و کند ببرد و بتواند اظهار لذت خواندن از معلم -4

 تهیه کند و آن را به طور دقیق بخواند تا بتواند خیلی روان بخواند .  قبالً  را داستان معلم  -5

 .  باشد آموزان دانش ی عالقه مورد که نماید انتخاب را مربی داستانی -6

 .  نماید ترغیب و تشویق سوال کردن طرح و قصه محتوای ی درباره فکر به را شاگردان -7

 .  کنند مبادله یکدیگر با را مفید های خواندنی که کند سفارش آموزان دانش به -8

د احساس ا تمام وجوبیگیر را معلم از روش تدریس فعال استفاده نماید که دانش آموزان نیاز به کتاب غیردرسی و مطالعه ی پ تدریس هنگام -9

وش پژوهش ای ، ر نمایند .از روش های تدریسی که می توان دانش آموزان را به کتاب و کتاب خوانی عالقه مند کرد روش مباحثه

نیای داوش در ه طور کلی می توان گفت روش تدریسی که دانش آموزان را به کتاب خانه و کگروهی ، روش مطالعه ی مستقل و ب

 ود .رمار می شاطرافش هدایت کند و آن ها را به کتاب خوانی و تحقیق بکشاند از بهترین و مناسب ترین روش های تدریس به 

ا به و آن ها ر ... می باشد واری شامل مقاله ، داستان ، شعر ودیواری درست کنند چون روزنامه دی روزنامه که بخواهیم آموزان دانش از -10

 مطالعه و کتاب خوانی عالقه مند می کند . 
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شوند و به نقد و  بدل و رد ها پاسخ و پرسش ، ها بچه توسط ها آن ی مطالعه از پس و شود توزیع آموزان دانش بین داستان های کتاب -11

   بررسی بپردازند . 

شاعران و معرفی هر  وی یکی از مفاخر ، نویسندگان  نامه زندگی ی درباره مشترک مطالعه و نفره سه یا دو کوچک گروههای تشکیل   -12

 بخش زندگی و آثار او به وسیله ی یک عضو گروه . 

اب هایی صمیمانه سوال و جو بچه ها با او به طورتا مدرسه دعوت کنیم ، به را آموزی دانش های کتاب گران تصویر و نویسندگان ، شاعران -13

 داشته باشند تا به مطالعه عالقه مند شوند . 

ت ان های شگفن و داستکلی ، داستان های کوتاه ، شعرهای کودکانه ، کتاب های مصور و زندگی حیوانات بیشتر برای نوآموزا طور به -14

 رند . ان مناسب تنوجوان سطوره ها ، افسانه ها ، سفرنامه ها و شعر ، برایانگیز ، قصه های بلند ، داستان های مذهبی ، حوادث ، ا

ا ه و همراه آن هبرد...  ه ویا مدرس  محله خانه کتاب به را ها آن گرفته نظر در را موضوعی ، کتاب خواندن به آموزان دانش تشویق برای -15

 ورون کشیده ب ها بیچند کتاب مناسب را انتخاب نموده و از دانش آموزان خواسته شود نکات مربوط به موضوع مورد نظر را از کتا

 کالس درباره ی آن ها توضیح دهند.یادداشت کنند تا در 

ا که اگر هتر است چرباد باشد اگر ساعات آزاد، کامال آزتهیه گزارش و ملزم کردن و تکلیف گفتن منافات با ساعات آزاد کتابخوانی دارد.  -16

 رود. آزاد نباشد و قاعده مند باشد، بعد از دوران مدرسه به کلی از بین می

 بهره گیری از مجالت رشد با توجه به وجود مطالب متنوع برای دانش آموز. -17

 .بخواننده برای برنامه صبحگاهی تهیه و سر صبحگاازکتاب مطالب مناسب دانش آموزان  -18

و  نندکاستفاده  تکتاب هس ودر زنگ های هنر از کاردستی هایی که در مجالت رشد استفاده عملی وکاربردی از نتیجه مطالعه کتابها مثال  -19

م سپس دور ه رسه طبخرا در مد هستند و غذاهایی را که در مجالت رشدریک روز را به نام )آشپزی رشد(قرار دا بسازند یاکار دستی 

 کنند.میل 

باشد. و  وق میدهد که رقابتسارائه بن خوب است ولی بر مبنای بیشترین کتاب خوانده شده باز به سمتی  ).ارایه بن کتاب به دانش آموزان -20

ظاهر به تاندن و این رقابت هم موجب بروز رفتارهایی میشود که مورد پسند نیست مثال خواندن کتابهای سبک و کوچک. سرسری خو

 بیشتری کتاب. بعد از دوران مدرسه وقتی جوایز قطع شد کتابخوانی هم قطع میشود.خواندن تعداد 

ر این ند.البته دا حدس بزنآخر داستان رخواسته شود تاسپس از بچه ها  کنندیا تعریف  بخوانندمعلم یا یکی از دانش آموزان قصه ای را  -21

دگی است و تمرینهای خالقیت تا بیشتر از تکنیکهای نویسن ).نکرده باشند روش از کتابی باید استفاده می شد که بچه ها قبال آن را مطالعه

 اینکه به کتاب خواندن مرتبط باشد ولی باز به این فضا ممکن است کمک بکند.(

 اهبرگزاری مسابقات کتابخوانی ،مشاعره، سریع خوانی در مناسبت ها و ایام ا.. و اهدای جوایز به بهترین آن  -22

ه کتاب و بآموزان  موقع در خصوص نکات مهم و جالب کتب جدید خریداری شده در تابلوی اعالنات که در جذب دانشطالع رسانی به ا -23

 .کتابخوانی بسیار مفید بود

 .معرفی بهترین کتاب هفته -24

 از خانواده آموزش تجلسا در دارد ها کردن بچه کتاب اهل در سزایی به تاثیر روش  این از آنجا که , عالقه مند نمودن اولیا به مطالعه  -25

عه به صحیح مطال ین تشویق روشبه مطالعه بپردازند تا آن ها الگویی برای بچه های خود بشوند.در کنار ا خانه در شود خواسته ها خانواده

شد یا اگر ان هدیه کتاب بآاگر می خواهند هدیه ای به کودک خود بدهند بهتر است  ته شودوهمچنین از اولیا خواس.اولیا آموزش داده شد

ا را به کتاب فروشی ببرند تا ویا هرماه بچه ه.می خواهند هدیه ای دیگر به فرزندان شان بدهند در کنار آن هدیه یک کتاب نیزقرار بدهند

خاموش .نندکا آرام رگاهی اوقات تلویزیون را خاموش کنند و کمی محیط خانه ویاکتاب های مورد عالقیشان را خودشان انتخاب کنند

ستند آن ها هلعه مشغول ا به مطاتلویزیون باعث میشود بچه ها به دنبال سرگرمی دیگری برای خود باشند و اگر در این حین ببینند اولیبودن 

 .نیز تشویق می شوند مطالعه نمایند

وانند از کتابخانه ی تبد که یازاولیا دعوت به عمل آ:اختصاص کتاب های مناسب در کتابخانه ی آموزشگاه به اولیا جهت استفاده ایشان -26
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 .آموزشگاه استفاده نمایند و کتاب به امانت بگیرند

 اختصاص کتابخانه ای ویزه مربیان و کادر مدرسه جهت آشنایی با شیوه هایی نوین تربیتی و آموزشی -27

 .دسترسی آسان بچه ها به کتاب های موجود در کتابخانه  -28

 .تان و ..حیوانات و نیز کتب حکایتهای پند آموز مانند بوستان و گلستهیه کتابهای مرجع داستانی و حکایات به زبان  -29

دند، الستیک کشیتاب ها پوبر روی ک می دهنددر این روز بچه ها کتاب های کتابخانه را مورد مرمت قرار که  روز خانه تکانی کتابخانه -30

 .کنندو کتاب های جدید را جایگزین آن ها می  کردهکتاب های پاره را جمع آوری 

دخودشان را سعی داروشنیدن یک قصه برای آن ها ،لذت خاصی دارد که شیرینی ان تا مدت ها در ذهن آنان باقی می ماند :قصه گویی- -31

 .کم و بیش با قهرمانان قصه همانند سازی کند

 ..د نشستن و.وه آزاشیانتخاب محیط های جذاب و متفاوت برای زمانهای کتابخوان دانش آموزان مانند پارک ,حیاط ,یک کتابفروشی , -32

که قوه ی  نش آموزانیتا دا دشواین جشنواره در رابطه با عالقه مند کردن دانش آموزان به کتابخوانی برگزار :برگزاری جشنواره قصه گویی -33

 قصه های خود را بیان کنند.بیان خوب قصه گویی دارند 

ه شده شته و کلیشثری ندایچ وجه دنبال کارهایی که تا حاال هیچ اتوصیه میشود بدون خالقیت و نوآوری به ه ).بزرگداشت هفته ی کتاب -34

 نرویم فلذا حتما نحوه کار حتما در نشستهای ایده پردازی مربیان یا کارشناسان طراحی شود. (

ر هنند در کعالوه بر کتابخانه ی مدرسه که عموم دانش آموزان از آن استفاده می :وجود کتابخانه ای کوچک در هر کالس  -35

 مطالعه جهت می توانند می آوردند می اضافه وقت که زمانی در آن های کتاب از ها بچه که شود اندازی راه کالسی  ی کتابخانه س کال

 .کنند استفاده

چنین همه منتظر اهدای کتاب نباید موجب لوث شدن کتاب بشود و هم اهداء کتاب در موارد خاص و یا ترویج فرهنگ اهداء کتاب) -36

 (هادینه شود.نفاده کردن مومی استاهدایی گردند و بعد بخوانند. باید فرهنگ دنبال کتاب رفتن ، پول دادن به کتاب و از کتابخانه عکتابهای 

 در سالهای مقطع متوسطه اول و دوم برگزاری مسابقات کتابخوانی -37

اند خصوصا در  شده تهساخ کتابها اساس بر که هایی فیلم درباره بحث ،همچنین کتاب نقد جلسات برپایی و کتاب درباره گفتگو و بحث -38

 مقاطع متوسطه اول و دوم.

  ف.بازی و مسابقات مربوط به کتاب:برگزاری مسابقات مختلف و طرح سؤاالتی از کتابهای خاص در مناسبتهای مختل -39

 .اعیاد و تولد جشن روزهای در کتاب دادن یادگاری و هدیه فرهنگ ترویج  -40

ی را که های تازه ای که توسط دانش آموزان مطالعه شده است که هر فرد کتاب خوبتابلو برای معرفی کتابی کتاب و نصب قفسه   -41

 خوانده است معرفی کند.

 های گوناگون توسط مربی.آموزان در درسبها دادن به مطالعات فردی و گروهی دانش -42

 

 هایی را تحت عنوان کتابیار، کتابدان،ان مستعد مسئولیتتواند برای ترغیب و تشویق دانش آموزتقسیم مسولیت: معلم مربوطه می -43

 .نماید محول آنان به را وظایفی و  تعیین…همیارکتاب و 

وی موضوع تمرکز بر ر های مرتبط با رده سنی دانش آموزان توجه داشته باشد. ازتوجه به رده سنی: دبیر محترم باید نسبت به معرفی کتاب -44

 آموزان جذاب نیست، اجتناب گردد.یا کتابی خاص که برای دانش 

 در دوران مقطع متوسطه آموزش اصول نویسندگی -45

 توجه دادن خانواده ها به تشویق با  اهداء کتاب ، تشویق فرزندان به کتابخوانی در اوقات فراغت و... -46

م وپ کوچک اسد یک تشو تمام  در زمینه کتابخوانی یک جعبه شیشه یا تلقی بزرگ در نظر گرفته شود و بچه ها هر کتابی که خواندند -47

ر می ه ها برگزاهمه بچ کتاب را رویش بنویسند و ییاندازند توی این جعبه، وقتی جعبه پر شد، یک جشن خیلی بزرگ در مدرسه با حضور

 شود. اینطوری فنالندی ها کتابخوان شدند. 

ها جلسه اطالعات مفیدی ها حضور یابند که به اندازه دهگاهدر زمان برگزاری نمایشگاه کتاب سعی شود تا حتما دانش آموزان در این نمایش -48
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درباره کتاب و کتابخوانی به دست خواهند آورد یا حتی با همکاری مدرسه به دانش آموزان اجازه داده شود تا نسبت به برگزاری نمایشگاه 

 کتاب در مدرسه اقدام نمایند.

  به دانش آموزان ,امانت کتاب و... آموزش آداب مطالعه  -49

 نظر اساتید : 

 

 توضیحات تعداد جلسه موضوعات

 اواسط سال 1 نماز

 متناسب با مناسبت های طول سال 2 انس با اهل بیت

ا بتناسب میز نتأکید بر این است که بقیه فضایل و مفاهیم ذکر شده در جدول  3 یقرآنمفاهیم 
  قرآن( )البته بدون ذکر مستقیم آیهمفاهیم قرآنی باشد. 

 ابتدای سال تحصیلی 3 ادب

  2 مسئولیت پذیری

 لیتغیر از یک جلسۀ مشخص شده، هرکدام از جلسات دیگر نیز که قاب 1 تفکر
ه این کست اتعریف داستان در حوزۀ تقویت تفکر و پرسشگری دارد، بهتر از 

 جلسه( 4)حداقل اتفاق بیفتد. 

  1 کارگروهی

  2 نظم پذیری

  3 مهربانیهمدلی و 

  2 خویشتنداری

   نشاط و شادمانی

  2 اختیاری مربی و دانش آموزان

  1 بازدید

 


