
 

 خوانیراهکارهای تشویق کودکان و نوجوانان به کتاب

 *ندوشنسیده مریم طباطبایی 

  اشاره

بـر موفقیـت شـخص در  «مطالعـه»تحقیقات گسترده بیانگر نقش بسزای 
خانوادگی و ا تماعی است. عادت به مطالعه، امـری  حوزۀ مسائل فردی،

دارد. اهمیـت « شـدندرونی»اکتسابی است کـه از بـدو کـودکی، قابلیـت 
گیری شخصیت تـا آنجاسـت کـه ترین دوران شکلکودکی به عنوان مهم

یـد بـا کتـاب بـزرگ یبیا» 2097شعار  هانی روز کتاب کودک در سـال 
اولین آموزگاران  کـودک در ایجـاد انتخاب شد. والدین در  ایگاه « شویم

عالقۀ او به مطالعه نقش زیادی دارند؛ البته مدرسه و نظام آموزشی باید در 
هـای متنـوا این امر کوشا باشند. با و ود اهمیت مطالعه در کودکی، بازی

ها و وسایل بازی پیشـرفته، تربیـت کـودک و نو ـوان ای، عروسکرایانه
ین اهمیـت یی نیست. در این نوشتار ضمن تبااهل مطالعه کار چندان ساده

و فواید تشویو کودکان و نو وانان به مطالعه، راهکارهای علمی و عملی 
                                                                                       

 .علوم ارتباطات ا تماعی و پژوهشگر حوزۀ خانواده* کارشناس ارشد 
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رد بررسی می  شود.تشویو کودکان و نو وانان به مطالعه در سط  خ 

 اهمیت و ضرورت تشویق کودک و نوجوان به مطالعه 

اسـت. دلیـل « فتـاریـر ریتغ»نتیجۀ مطالعـه و نتیجـۀ یـادگیری، « یادگیری»
گرفتن  امعۀ ما با و ود رشد روزافزون مراکز علمی و آکادمیک از فاصله

فرهن  اصیل ایرانی ـ اسالمی آن است که در مراکز آموزشـی بـه قرائـت 
 رن  است. شود و روح مطالعه و بررسی عمیو، کممنب  بسنده می

سـودمند بـا  عادت به مطالعه در افراد یک  امعه، آنهـا را بـه شـهروندانی
کنـد. بـه همـین دلیـل های ا تماعی و روحی بـدل میکمترین ناهنجاری

 های رشد فرهنگی در هر  امعه است. مطالعۀ افراد یکی از شاخص سرانۀ
ذِ  یْسَتِو يَ َهْل آیۀ  ذِ يَ َن ياَل  بیانگر ارزش، اهمیـت و  1؛ْعَلُمونيَ َن اَل يْعَلُموَن َواَل 

 ست.تأثیر مطالعه بر رشد انسان ا
انـد و مـان آوردهیه اکاز شما را  یسانکخداوند »فرماید: خداوند متعال می

 2«.رساندیاند، به در ات برتر مه از دانش بهره گرفتهک یافراد
َذاََأَُیََعلََ» فرمایند:می پیامبر بُِنریَُِهَِعلًْمراَیْوٌ ََاََأْزَداُدَفَِیَََیَ ِّ ََیقَرِّ ََعرز  ِ َالل َ لَری ِّ

َفََمَ  ُ ؛«ْو َِیََالََْکََُطلُوِعََشْمِ ََذلََِیفََِیِلََکََبُورََِوَج
ه کـبر من بگ رد  یاگر روز 3

 ست.ین کمبار روز آن نشود، افزوده یزیچ من دانش و علم به در آن روز
یافته، به مسئلۀ شاید بتوان سهم زیادی از پیشرفت را در کشورهای توسعه
 9732از سـال  کتابخوانی از دوران کودکی نسبت داد. در کشـور آمریکـا 

کتاب برای کودکـان  8422تا  8۲22سال پیش( هر سال بین  230)بیش از 

                                                                                       

 .1. زمر: آیۀ 9
 .88. مجادله: آیۀ 2
 .351،   8،   کنز العمال. عالءالدین متقی هندی، 3
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شد. ناپلئون در فرانسه اولین شخصی بـود کـه دسـتور تأسـیس چاپ می
های تعداد کتابخانـه 81۲4کتابخانه را برای کودکان صادر کرد که در سال 

در  8131واحـد بـوده اسـت. در سـال  1222مدارس در فرانسه بـیش از 
کتابخانـه  416کتابخانه مستقل بـرای کودکـان و  14شوروی سابو، تعداد 
های عمومی برای اطاال تأسیس شده بود. در ژاپـن بـه وابسته به کتابخانه

طرح و اقدامی آغاز شد که اکنون در سراسـر ژاپـن گسـترش  8162 سال
ا دقیقه از روی کتابی بـکودکان هر روز به مدت بیست  ایافته است در آن

 1خوانند.می« معموال مادر»صدای بلند برای والدین 
دادن بـه  ایگـاه تعلـیم و مطالعـه بـر در ایران اسالمی که مدعی اهمیـت

سـرعت و بـا های اسـالم اسـت، بایـد تو ـه بـه مطالعـه بهاساس آموزه
ریزی مدّون  بران شود؛ زیرا اگر عالقـه بـه مطالعـه از کـودکی در برنامه

مطالعه به نیازی معنـوی در زنـدگی او تبـدیل نشـود،  انسان پدید نیاید و
تجربگـی ذهنش در  وانی تهی از معیارهـا خواهـد بـود و سـادگی و بی

: فرماینـدمی کند. امام علیها باز می وانی، راه را برای ناوذ ناهنجاری
َبِهَ» َالِْعلَْمَِصغارًاََُُسوُدوا ردسـال 2؛«براراکَََُِعل ُموا تـا در د یـاموزیعلـم ب یدر خ 

 د.ییادت نائل آیو س یبه برتر یسالبزرگ

 فواید مطالعه در کودکی و نوجوانی 

 . پرورش تفکر خلّاق و تفکر نقّاد1

ی در پرورش دو تاکـر دارد کـه هـر  امعـۀ یمطالعه از کودکی تأثیر بسزا

                                                                                       

« ها بـه کتـابخوانینکاتی در مورد چگـونگی عالقمنـد کـردن بچـه»الدی، . کمال پو9
 .8354انتشارت کانون پرورش فکری کودکان و نو وانان، سال 

 .۲65،   ۲2،   شرح نه  البالغه. عبدالحمید ابن هبة اّله ابن ابی الحدید، 3
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و « تاکر خاّل »ای باید اعضایش به این دو مهارت مجهز باشند: رشدیافته
 «.  تاکر نقّاد»
ای نـو و وهیدن موضـوعات بـه شـیـی دیتوانـا« تاکـر خـاّل »نظور از م

دهـد ید نشـان میـقـات  دیبرداشتن فراتـر از اطالعـات اسـت. تحقگام
شـده اسـت؛  یر خاّل ، اکتسابی بوده و بالقوه به همگان ارزانکتا ییتوانا

نمودن آن است. نقش مطالعه در ایجاد تاکر خـال ،  وفاکاّما تااوت در ش
پرورش تخیل است و تخیل، اساس خالقیّت است؛ با کتـابخوانی  به دلیل

شـود ی بزرگ و پهناور در مقابل چشمان او گشـوده مییبرای کودک، دنیا
پردازی کند. کودک در ایـن شـرای ، خـود را و او قادر است آزادانه خیال

بینـد. دلیـل هـا و امـور مشـهود نمیمحدود و محبوس در حصار واقعیت
شده برای کـودک و العه بر پرورش خالقیت، سؤاالت طرحدیگر تأثیر مط

 ها است.های او بین دریافتمقایسه
ی بـا یـیابی، روبرو، در فرآینـد دوسـت«خاّل » و« نقّاد»با تاکر که فردی 
بـردن کـار و پیش ناهنجـار، محـی  هایزا و پیشـنهادهای آسیمموقعیت

تربیـت فرزنـدان، اهداف مربو  به شغل، ازدوا ، برخـورد بـا همسـر و 
تصمیمات سیاسی و بسیاری از امور ریزودرشـت بـر اسـاس معیارهـای 

تر خواهـد خواه ناخواه موفوپردازد  انبه میدقیو و درست به تحلیل همه
 ی بر کسی پوشیده نیست.  یو نیاز هر  امعه به داشتن چنین اعضابود 

 . تغذیه عاطفی و روانی کودک2

، ضمن پاس  به روحیـۀ کنجکـاو کـودک، خواندن کتاب برای کودک نوپا
زدن کتـاب از شـود؛ چـون ور سبم تغ یۀ عاطای و روانـی کـودک می

 گ اشتن از سوی والدین است.به منزلۀ وقت ،سوی والدین برای کودک
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 گسترش دایرة لغات. 3

تر شده و از کلمات لغات خواننده افزون ۀشود دایربیشتر سبم می ۀمطالع
کنـد. داشـتن فـن بیـان و ت روزمرۀ خـود اسـتااده  دیدتری در مکالما

ای و شغلی، کمک بسیار بزرگی به او های حرفهبالغت در گاتار در زمینه
 اعتماد بـه ناـسکارگیری لغات در سط  مطلوبی، خواهد کرد؛ نیز توان به

 بیشتری به او خواهد بخشید.

 . ارتقای مهارت نوشتن4

ی استعداد نویسـندگی تـأثیر مسـتقیم ینوشتن و شکوفا مطالعه در مهارت  
شود. افـزایش دامنـۀ لغـات سـبم دارد؛ زیرا سبم افزایش دامنۀ لغات می

خص با داشتن هر شغلی در آینده، توان ارائۀ مباحث مـرتب  بـا شود شمی
 1شغل، رشته و صنف خود را در قالم مقاله و دیدگاه داشته باشد.

 نگری. ارتقای سطح فکری و اجتناب از سطحی5

های شـرافتمند گ شـته های ماید، یعنی مصاحبت با انسانبا مطالعۀ کتاب
کننـد، عمر را به نو ـوان منتقـل میهای یک بار تجربه و اندوختهکه کوله

ارزش های بیکردنهای ا تماا و  وانییقین نو وان در دام ناهنجاریبه
 شود.گرفتار نمی

 ها و مطالعات در ذهن کودک و نوجوانشدن آموخته. درونی6

های ارزشـمند شخصی که از کودکی و حتی نو وانی با مطالم و آموخته
ها در افکار و صـااتش بیشـتر از فـرد آموخته مراتم اثرشود، بهروبرو می

                                                                                       

د مـاهر دهد بیش از هشتاددرصد افـرا. نتای  تحقیو میدانی توس  نویسنده نشان می9
 ر  در مشاغل و ح  

 اند.مختلف، در کودکی و نو وانی عادت به مطالعه داشته ف 

https://www.chetor.com/184-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3/
https://www.chetor.com/184-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3/
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َالَْحَدِثَ»فرماید: می بزرگسال است. امام علی َُ ن َماَقَْل َالَْخالَِکِّ ِةََمراَیاأْلَْرِض
َقَبِلَتْهَُیَهاَِمْنَشََیفََِیُألْقَِ دل نو وان مانند زمین آماده است که هـر بـ رى  1؛«ء 

 پ یرد.در آن افشانده شود، می
اَعََ» فرمود: همچنین امام صاد  َ،،ََفریَََلَرمََْإنَُْمتََعلِّماً،َفَََأوََْالِماًَّم  ََفرر  ُْ َإنَْفَعر

َ،ََضَ َالن رکََأِثرَمََسرَّنََْعَأثَِم،َوََی ََع،َوّْنََضَی َفَر  َُمحَََیذَِال راَرَوَََن ََ ربََعر َِبرم   2؛«َحقَِّْلَادًا
دوســت نــدارم  وانــان  شــما را  ــز در دو حالــت ببیــنم: دانشــمند یــا 

 وانی چنین نکند، کوتاهی کرده و اگر کوتاهی کرد، تبـاه  اندوز. اگردانش
کـه نموده و اگر تباه نمـود، گنـاه کـرده و اگـر گنـاه کنـد، سـوگند بـه آن

 خت، اهل دوزخ خواهد بود.یرا به حو برانگ محّمد
اد یدر دوران نو وانی ز»ند: یفرماین میبه نو وانان چن یمقام معظم رهبر

ات، یـ ، ادبیهاى درسی خودمان، کتاب تـارابر از کتیکردم. غمطالعه می
لـی عالقـه یخواندم. بـه کتـاب قّصـه خشعر و کتاب قّصه و رمان هم می

ادم است که یثی یهاى معروف را خواندم. اآلن احادلی از رمانیداشتم و خ
 3«.ادداشت کردمیآنها را در دوره نو وانی خواندم و 

 ش آرامشی. کاهش استرس و افزا7

 یدهد بـرایـ نشان م 2001ـ سال « ساکس»شده دانشگاه جامقات انیتحق
 یهـاتیاز فعال یبا مشـکالت، مطالعـه حتّـ ییحاظ آرامش هنگام روبرو

ا قهـوه یـ یدن چـایزدن و آشام، قدمیقیدادن به موسمانند گوش یمحبوب
 یهـاضـربان قلـم و تنش یابیـقات بـا ارزین تحقی  ایمؤثرتر است. نتا

                                                                                       

 .38نامه ، نه  البالغه. 9
 .624، ح 323،   امالی، . محمد بن حسن طوسی2
 ش. 84/88/8356، وشنود رهبر معظم انقالب با  معی از نو وانان و  وانان. گات3
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تنهـا  یقـاتیتحق ن پـروژهیکنندگان در اود. شرکتشده ب یبررس یعضالن
زدن کتاب، آرامش را احساس قه بعد از شروا به خواندن و ور یشش دق

 9کردند.یم
ََِکَُبِالََْیََََُسل َََمنَْ»فرماید: می امام علی هـا هرکه بـا کتاب 2؛«لَْمََُفُتُْهََسلَْوةٌََت

فرماینـد: نین میگردد. همچآرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلم نمی
َُِیََ» َاَََیَْ َاَلن اِسََزَماُنَاَْرج  نَُسوَنَفَِیَََعلَی َبَِیَْ ا  ِّ  یاروزگار پـر از فتنـه 3؛«تُبِِهمَْکَُِهَ

  رند.یشان انس و آرامش نگیهاد که  ز به کتابیبر مردم خواهد رس
بـه  یش بلوغ، کمـک مـؤثریژه در دوران پ رتشویوو به مطالعه، بهیتشو

    ن خواهد کرد. آرامش نو وا

 عادت به مطالعه در کودکان و نوجوانان  یسازیدرون یراهکارها

 یصفر تا دوسالگ

 شتر از کلمات:یر بیبه تصو یسالگکودک قبل از دوبا تو ه به عالقۀ 
ار فرزنـد یـدر اخت یرکاغـ یغ یهاکتاب یماهگ. بهتر است بعد از شش9

او بـا  یرد. بـازیـاب انـس بگگ اشت تا با آنها سرگرم و ناآگاهانه بـا کتـ
گرفتن از کتـاب دن دسـتش و فاصـلهید منجر به بریشا یکاغ  یهاکتاب

ن سـن یـکودک در ا یبرا یکیو پالست یاپارچه یهازدن کتابشود. ور 
 تر است.آسان
دو  یکه در آنها شـعرها یاساده یهاتوان کتابیم ی. تا قبل از دوسالگ2
ن یر در ایکودک خواند. تصو یته شده، برار نوشیهر تصو یبرا یتیبا سهی

                                                                                       

 : ، در«فرد کتابخوانیچهارده فایده منحصربه». محمد رحمانی، 9
 .۲33،   غررالحکم و دررالکلم، . عبدالواحد تمیمی آمدی2
 .1۲،   8،   الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
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زند و اگر ظـاهر کتـاب دلخـواه فرزنـد نباشـد، بـه یدوره حرف اول را م
 کند.ینم یز تو ه چندانیش نیشعرها

خواندن کتـاب، قـانون و قاعـده و زمـان  ید براینبا ی. در دوران کودک3
داشـتن کـودک اسـت؛ ن زمـان، هنگـام حوصلهیانتخاب کرد. بهتر یقیدق
 دن داستان مجبور کرد. ید فرزندان را به شنینکه نبایمن اض

 یدو تا چهارسالگ

ن شـده؛ ی، کودک با کتاب و قصه عجین سن و با انجام اقدامات قبلیدر ا
ها را در خـود  ـا کتاب، کلمـات و داسـتان یهاداند صاحهیاّما هنوز نم

 اند. داده
ن سـن دوسـت یـر اها دن سن هستند. بچهین مناسم ایآهنگ یهاداستان

داسـتان را در  یها و فضاتیر کتاب را مشاهده کنند تا شخصیدارند تصاو
شـنوند، یها را در قالم شـعر مقصه یشان بهتر تجسم کنند. آنها وقتذهن

 9شوند.یدر خواندن کتاب همراه م یسپارند و حتیبهتر آنها را به خاطر م
کسـم  یینـایو حس بیز طرا یریادگی %71با  یاند تقرقات نشان دادهیتحق
 شود.یم

 را کـودک تواننـدمی خودرو یا مطم در ین: والدیشگی* کتاب همراه هم
 د.کنن سرگرم زیاد و بزرگ یربا متن کم و تصو یهاکتاب با سن این در

بـار خوانـدن  چنـد از بعـد توانی* مشارکت کودک در خواندن کتاب: م
 از بعـد را داسـتان یـا ها را کامـل کنـدداستان، از کودک خواست  ملـه

 .کند یتروا ینشدن با کمک والدتمام
 از یکـیدادن نقـش   و کتـاب داسـتان یکردن داستان کتـاب: بـازی* باز
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 ۀ او به کتاب اثرگ ار است.  عالق در کودک به داستان هایشخصیت
ها تکرار را دوست دارنـد و : بچهینشدن از خواندن کتاب تکرار* خسته

 یوقتـ یـز؛ نکننـدمی یششوند، هر روز تماشـایقمند معال یبه کتاب یوقت
 در. بشـنوند را آن لحظه هر دارند دوست کند،یشان م  ب کتابی داستان
 مقاومت کرد. ید، نباۀ کودکخواست این برابر

 یسالگچهار تا شش

 ینوالـد از مدام و سپاردیها را به خاطر مداستان کتاب سن ینکودک در ا
را  دارخنده و عجیم یهاند. داستانبخوان برایش یرارتک کتابی خواهدیم

 یــزن خواننــده یــتۀ روایودوســت دارد و عالقــه دارد تــا در صــدا و شــ
 .کند احساس را هاشخصیت بعضی رفتار مسخرگی یبودن و حتیمعج
  نمایش و ی* باز

 آن یــانفرزنــدتان بتواننــد در  ر یــدبا ســن یــنمناســم ا یهــادر کتاب
 هنگــام دارنــد دوســت دبســتانیپیش ینها در ســننــد. بچــهکن مشــارکت

 .کنند بازی یترنقش فعال ین،خواندن والدکتاب
 داستانی هایسوژه انتخاب در کودک یو* درنظرگرفتن عال

 ینشود. اگر عاشو ماشـ انتخاب فرزندان یوبهتر است کتاب بر اساس عال
 اشاصـلی هایشخصـیت هایننـد کـه ماشـبخوان بـرایش داستانی است،
 هاییینـه، سـراغ گزکنـدمی برقـرار ارتبـا  خوب یوانات؛ اگر با حهستند
 کـه کـودکی. کنـدمی روایـت وحشباغ و  نگل در را یند که داستانبرو

 ایـن بـه مربـو  هایداسـتان یدناز شـن یقینبه است، «کیتی» تختخوابش
 .بردمی زیادی ل ت عروسک

 یسالگشش تا دوازده

 یدن؛ اّما بـا رسـخواندمی را هایشکتاب اهاشتب یبا کم کودک سن یندر ا
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 را آنهـا مـتن کلـی یتو ه به معنا با اغلم و کندیکلمات تازه مکث م به
 یصزدن داسـتان و تشـخحدس برای یراز تصاو ین؛ همچنزندمی حدس
بـارۀ داسـتان پاسـ  در تـازه یهارد؛ بـه سـؤالگیمی کمک هاواژه معنای

د؛ بـرمی ل ت  دید  مالت کشف و تازه یهادهد؛ از خواندن کتابیم
دهـد و یمـ انجـام را قصـه هایشخصـیت از یکی یرفتارها یگاه یحت

 تصـویرپردازی و قوی تخیل از نشان ینگ ارد که ایم او یخودش را  ا
 .دارد کودک
 شدهدیده فضاهای با مرتب  هایکتاب یه* ته

 از و کنیـد بازدیـد یخیوحـش و آثـار تـار یـاتبا فرزندتان از مـوزه، ح
 هایداسـتان یـا آنهـا یخچـهبـارۀ تاردر کتابی ها،مجموعه این کتاباروشی

 مـا رایش شـاهد فرزند که یدادن به کتابگوش. یدافتاده در آنها بخراتاا 
  ـ اب برایش کرده، بازدید افتاده اتاا  داستان آن در که مکانی از یا بوده

 خواهد بود.
 ما را با ییگو* تناسم لحن داستان

نـد، خوانیافتـاده در آنهـا م یهـااساس اتاا  بر را هاداستان یوقت یندوال
 دنـیربگ خـود به عصبانی و خندان لحن یاببرند  یینشان را باال و پایصدا

 تزریـو کتـاب هاییتکردن به رواگوش از یشتریتا به فرزندشان ل ت ب
 هـر یا ـ یـدکرد، بلکـه با یدنبا روخوانی فرزند یند. کتاب را تنها براکن

 خـود بـه را یتمناسم بـا آن شخصـ ینشست و صدا داستان شخصیت
 گرفت.

   ی* ساختن کتاب صوت
 ی، کودک را پـامصور هایکتاب از بیشتر حتی شنیدنی یهاداستان یگاه
 صـوتی ماندگار هایداستان از هاییدیسی فرزندان ینشانند. برایم خود
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ــه ــد تهی ــل در و کنی ــه و اتومبی ــرایش خان ــ پخــش ب ــر. دکنی ــر اگ ۀ ذخی
 یصـوت داسـتانی و کنیـد ضب  را خودتان صدای شد، تمام یتانهاداستان
خواندن بـه اصرار به کتابی، فرزندتان بیدفرصت ندار که زمانی تا بسازید

 آنها گوش کند.
 * تنوا کتاب
 در کتـاب تنـوا یـده و باکـرد پیـدا را خواندن ییتوانا سن ینفرزند در ا
ۀ فرزنـد، کتابخانـ در متنـوا یهاقرارداشتن کتاب شود. برقرار اشکتابخانه

 را کتـابی یشتا در هر روز برحسم حال و هوا دهدمی او به را امکان ینا
 .کند انتخاب خواندن برای
 فاخر کتم با یی* آشنا

نـد توانیم ینعالقـه دارد. والـد شـعر از یشتربه قصه ب سن ینکودک در ا
شـان فرزند ی... را بـرا و دمنه و لهی، کلشاهنامه هایداستان هاییسیبازنو
 .اندشده روایت کودکانه یرگریند که با تصوکن یهته

 یدهانبا یت* رعا
 یـنگاته شد؛ امـا افـزون بـر ا که دارد هاییباید هابچه یخواندن براکتاب
 یوقتـ یـزبنشـانند. ن کتابخوانی یکودک را به ا بار پا یدنبا ینوالد موارد،
در  یااد د یهتنها کتاب به او هد یدرا دارد، نبا یکگرفتن عروسهدیه آرزوی
 رد.ب   یفروشکتاب به را او دارد، تاری  قصد که ییروزها

 * انتخاب مناسم کتاب
 ماـاهیم و شـودیتر مۀ لغات فرزند گستردهیرخواندن کتاب، دا یاندر  ر
 ویرزیـاده فرزنـد بـه هـادانش یندر انتقال ا ید؛ اما نباگیردمی یاد را تازه

ها را داشـته باشـد. یدنیشـن درک قـدرت کـه باشـد سنی در یدکرد. او با
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ۀ صـاحات همـ در ناآشنا مااهیم یااگر لغات تازه  بدانند معلمان و ینوالد
 یبارها تکرار شـده، کتـاب مناسـب شودیخوانده م فرزندان برای که یکتاب

 ند.انکرده انتخاب

 مطالعه به نوجوانان تشویق یراهکارها

 مطالعه به تشویو یبرا شهری ینمادها ی* طراح
 گیریشـکل در بسـزایی یرأثتـ مدرسـه و  امعه یغیـ تبل فرهنگی یفضا
 کودک و نو وان دارد.  تاکر
   مطالعه برای انتظار اوقات از استااده یغ* تبل
 و هدفمنـد را نو ـوان مطالعـه، بـرای انتظار هایفرصت از استااده یغتبل

بـاره این در یغـان توانمنـدمبلّ  تواننـدیمدارس م یای. اولسازدمی باانگیزه
 :  فرمایدیباشند. رهبر انقالب م

 را اوقـاتی کـه کسـانی: است ینخواهم خواهشی از مردم بکنم و آن امی»
، کتاب بخوانند. اگر مـردم مـا عـادت گ رانندیارى میکب به انتظار حال در

ب اسـتااده کننـد، ه کتـامطالعـ براى شوندهی هاى ضاوقت ینکنند که از ا
خواهـد  ترقّـی یلـیرفت و فرهن  کشـور، خ خواهد پیش یلی امعه خ

... بـه  و ییقراردادن کتاب، مجلـه و ... در اتوبـوس، مطـم، نـانوا 9«.کرد
 .کندمی کمک کتابخوانی ی ترو

 ینخوان بودن والد* کتاب
 نیـاز رفتـاری الگوهـای بـه زنـدگی در موفقیت یکودکان و نو وانان برا

 بـه آنهـا نیـاز و نو وانـان و کودکـان در ید. و ود حس همانندسازدارن
. پـدر و ببیننـد مطالعـه حال در را ینوالد کندمی ایجاب رفتاری الگوهای
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ۀ ینـچراکـه فرزنـدان آ بگیرند؛ دست به کتاب فرزندان یدگانمادر مقابل د
 .  هستند ینرفتار والد

 :فرمایندمی یارهبر انقالب در مصاحبه
 کنـار کتـاب یـکخواهنـد بخوابنـد، حتمـا  می ید خانه ما، وقتـهمۀ افرا»

 اینگونـه یـدبا ایرانی یهاکنم که همۀ خانوادهیشان است. من فکر مدست
ها را از اّول بـا کتـاب که پدرها و مادرها، بچـه است ین. توقّ  من اباشند

 پیـدا ا نـس کتـاب بـا باید کوچک هایبچه یمحشور و مأنوس کنند. حتّ 
 1«.نندک
 مطالعه به بزرگ یهاۀ آدمعالق یان* ب
ۀ کتـاب، دربـار بزرگـان گاتـار اساس بر فرهنگی فضاهای طراحی و یانب
 الگوهـای یر. با تو ه به تأثدارد پسندیده عادت این ایجاد بر عمیو یریتأث

و  نامـهیۀ زنـدگمطالعـ  وانان، و نو وانان شخصیت در یۀ اخالقبر ست
 .بود خواهد یرگ ارتأث یزن فرزانگان و رینامۀ بزرگان، مشاهسرگ شت

 «؟یخوانیروزها چه م ینا»* پرسش از نو وانان با عبارات 
 یـنخواننـد؟ اگـر امـی یبپرسند چه کتاب یادها زاز بچه معلمان و ینوالد

ــین ادبیــات وارد  ملــه  ی شــد، آنگــاه در تــرو یــزن نو وانــان فــردی ب
 .ایمبوده موفو خوانیکتاب
 مدارس در کتاب از شخصی هایاهیشگنما یجاد* ا

 یشگاهنما مدرسه در خود، یآموزان عالقمند به کتاب از کتم شخصدانش
 برپا کنند. 
 مدرسه و مسجد در نو وانان سن مناسم هایکتاب ی* معرف
 کتـم یـدترینمعلمـان مـدارس از فهرسـت  د و یـانمرب ینـی،مبلّغان د
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ــرامنتشر ــان اطــالا داشــته باشــند و یشــده ب ــنا نو وان ــ ی ــه کت م را ب
 . کنند یآموزان معرفدانش

 محور بودن درس انشا* کتاب
 بهتـرین از یکیآموزان بخواهند خالصۀ دانش از انشا یهادر کالس یگاه
ــد بنوخوانده کــهرا  ییهــاکتاب ــد کــالس در و یســندان ــا بخوانن ــه ت  بقی
 شان آشنا شوند.یکالسشده توس  همبا کتاب خوانده یزآموزان ندانش

 مسجد و مدرسه در نو وانان برای کتاب نقد  لسات ی* برگزار
ــدارس و مســا د برگــزار شــود و همــۀ  ــاب در م ــا کت ــس ب ــل ان محاف

  لسـه سه یا دو در و مطالعه معین یۀ زمانباز در را یکنندگان کتابشرکت
 انجـام یو بررسـ تحلیـل داستان هاییتۀ موضوا، داستان و شخصدربار
 .  دهند
 9شگرد در ابکت طرح یی* برپا
ۀ خود را بـه عالق مورد و شخصی یهاآموزان خواسته شود کتاباز دانش
 یـک آوری مـ  بـا و دهند قرار مسجد یا مدرسه اختیار در ینیمدت مع
 یهادست شـده و آنهـا در برگـهبهدست نو وانان بین هاکتاب مجموعه،
 زه ـای برداشـت بهترین به و نوشته را کتاب از خود برداشت مخصو ،
 .شوند داده شرکت یکشکنندگان در قرعههمۀ شرکت یزداده شود؛ ن
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