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هشىيافته.هاى پژو
. زمينه�هاى موضوعى كه دانش�آموزان در طول يك�سال تحصـيـلـى مـطـالـعـه مـى�كـنـنـد،١

عبارت�اند از: مسائل ازدواج، رمان و داستان عشقى، اطالعات دينى و مذهبى، اطالعات علمى،
اطالعات شغلى، داستان پليسى و ماجراجويى، انـواع بـازى�هـاى فـكـرى و سـرگـرمـى، روابـط
خانوادگى، گذراندن اوقات�فراغت، سالمت و بهداشت جسمانى، مـسـائـل هـنـرى، اطـالعـات
تاريخى، بهداشت روانى، مسائل فناورى، مسائل اجتماعى، اطالعات فرهنگى، مسائل سياسى،

مسائل بين�المللى و مسائل اقتصادى.
. زمينه�هايى كه دانش�آموزان به آن�ها عالقه نشان داده�اند، به�ترتيب اولويت عبارت�اند از:٢

طنز و لطيفه، انواع شعر، طالع�بينى، رايانه و اينترنت، مسائل جنسى، زندگى پيامبران، ورزش و
تربيت�بدنى، زندگى ائمه�ى اطهار و معصومـيـن، انـواع مـوسـيـقـى، دوسـت�يـابـى و روش�هـاى
نگه�دارى دوست، تغذيه، خواص ميوه�ها و سبزيجات، تاريخ اديان، ترجمه و تفسيرهاى قرآنى،
بيمارى�هاى روانى مثل اضطراب و افسردگى، انتخاب رشته�ى تحصيلى متوسطه و دانشـگـاه،
روش�هاى داشتن زندگى شاد و با�نشاط، بيمارى�هاى جسمى، كاركرد اعضا و دستگاه�هاى بدن،
شگفتى�ها و عجايب هستى، اعياد و مراسم مذهبى، آثار و مطـالـب تـاريـخـى ايـران، احـكـام و
رساله�هاى عمليه، زندگى انواع جانوران و گياهان، شرح حال نويسنـدگـان و شـعـراى ايـرانـى،
شرح�حال هنرمندان و نقاشان، اطالعات عمومى، اخالق، نيكى و انديشه�هاى خيـرخـواهـانـه،
خاطرات جنگ ايران و عراق (دفاع مقدس)، شيوه�هاى صحيح مطالعه، مهارت�هاى زنـدگـى،
اصول بهداشت شخصى و خانوادگى، روش�هاى خوب�زيستن، اطالعات شـغـلـى و حـرفـه�اى،
نجوم و ستاره�شناسى، ترجمه�ى نهج�البالغه، آداب معاشرت، همكارى در روابط اجـتـمـاعـى بـا
هم�ساالن، شرح حال مخترعان و مكتشفان جهان، انرژى اتمى، انقالب، شهـدا و جـانـبـازان،
رشته�هاى هنرى، بهداشت محيط�زيست، شرح�حال شعرا و نويسندگان، گرايـش بـه مـددهـاى
رايج كشورهاى غربى، انواع فناورى و فناورى جديد، مسائل سياسى، آثار و مطـالـب تـاريـخـى
جهان، علل انحراف اخالقى و بزهكارى، قوانين و مقررات اجتماعى، آداب و رسـوم و اقـوام و
ملل ايرانى، مسائل سياسى ايران، شرح حال بزرگان و سياست�مداران نامى جهان، جهانى�شدن،
شرح حال نوابغ ايران و جهان، جشن�ها و اعياد ملى، مليت و فرهنگ ايرانى، شرح حال علما و
پيامبران دينى جهان، چگونگى انتقاد سازنده و انتقادپذيرى، مسائـل زنـدگـى شـهـرى، آداب و
رسوم مليت�هاى مختلw، پژوهش�هاى علمى و اجتماعى، مفهوم دموكراسى و انواع آن و تبعيض

و نابرابرى.
)، در پژوهش خود تحت عنوان «برنامه�ى شتاب�دهنده�ى مطالعه�ى خواننده»٢٠٠٢(كروى 

به اين نتيجه رسيد كه دانش�آموزان بر مبناى عالقه�ى خود مطالعه نمى�كنند، بلكـه مـطـالـعـه�ى
)، در بررسى خود درباره�ى٢٠٠١ (چلتون و راسآن�ها براى كسب جوايز بيرونى است. البته 

علل عالقه�ى خوانندگان مشتاق، پنج مرحله را متذكر شده�اند كه عبارت�اند از: نوع تجربه�اى كه
براى خواندن مورد نظر است، منابع مورد استفاده براى پيدا كردن كتاب�هـاى جـديـد، عـنـاصـر
كتاب، سرنخ�هايى درباره�ى خود كتاب و ميزان زمان و هزينه�ى مالى براى دست�رسى به كتاب.

. زمينه�هايى كه دانش�آموزان بر�حسب نيازها و عالقه�ى خود آن�ها را اولويت�بندى كرده�اند،٣
از اين قرارند: انتخاب رشته�ى تحصيلى، مسائل ازدواج، روابط خانوادگى، طنز و لطيفه، مسائل

كروى
دهش خودر پژو

سيدبه اين نتيجه ر
انكه دانش.آموز
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اخالقى، تغذيه، اطالعات علمى، اطالعات دينى و مذهبى، اطالعات شغلى و حرفه�اى، ورزش
و تربيت�بدنى، مسائل جنسى، بهداشت تن و روان، رمان و داستان تخيلـى، انـواع مـوسـيـقـى،
معاشرت با گروه هم�ساالن، عجايب هستى، آداب و رسوم ايرانى، هنـر، انـواع شـعـر، اعـيـاد و
مراسم مذهبى، اصول اعتقادى، مسائل اجتماعـى، فـرهـنـگ ايـرانـى، فـنـاورى، كـاريـكـاتـور،
جهانى�شدن، تاريخ ايران، ستاره�شناسى، زندگى جانوران و گياهان، تاريخ اديان، مسائل سياسى
ايران، تحقيق علمى و اجتماعى، تاريخ جهان، مقاله�هاى انتقادى در مورد مسائل اجتـمـاعـى،

جشن�ها و اعياد ملى، مسائل سياسى جهان، آداب مليت�ها، دموكراسى و حكومت�ها.
. در طول يك�سـال تـحـصـيـلـى، دانـش�آمـوزان پـايـه�هـاى مـتـفـاوت دوره�ى مـتـوسـطـه و٤

پيش�دانشگاهى، زمينه�هاى اطالعات تاريخى و اطالعات شغلى را به�طور يكسان، اما بقـيـه�ى
 زمينه) را به�طور متفاوت مطالعه كرده�اند.١٧زمينه�ها (

. به نظر دبيران، زمينه�هاى مطالعات غير�درسى كه دانش�آمـوزان بـه آن�هـا عـالقـه نـشـان٥
داده�اند، به�ترتيب اولويت عبارت�اند از: مسائل ازدواج، رمان و داستان عشقى، مسائل فناورى،
اطالعات علمى، انواع بازى�هاى فكرى و سرگرمى�ها، گذراندن اوقات�فراغت، داستان پليسى
و ماجراجويى، سالمت و بهداشت جسمانى، اطالعات شغلى، مسائل اجتماعى، اطالعات دينى
و مذهبى، مسائل هنرى، روابط خانوادگى، بهداشت روانى، اطـالعـات فـرهـنـگـى، اطـالعـات

تاريخى، مسائل اقتصادى، مسائل سياسى و مسائل بين�المللى.
) اظهار داشته�اند كه معلمان به�اندازه�ى كافى درباره�ى كتاب�هاى١٩٩٦ (جانسون و مكىاما 

داستانى ويژه�ى نوجوانان آگاهى ندارند. اين دو محقق اظهار داشته�اند، نوجوانانى كـه از روى
بى�ميلى مطالعه مى�كنند و تجربه�اى در انتخاب كتاب ندارند، كتاب�هاى خـود را بـا مـعـيـارهـاى
كوتاه�بودن متن، جلد جذاب، شخصيت�هاى داستانى هم�سن يا بزرگ�تر از خود كه داراى موقعيت
مشخصى در عصر حاضر باشند، گفت�و گو با دوستان، مشاهده�ى خواندن ديگران، گفت�و�گو با
معلمان و كتاب�داران، پيروى از يك عنوان، بررسى كل كتاب، دريافت كتاب به�عنوان جايـزه،
جذاب بودن فهرست كتاب، گذراندن يك واحد درسى، يافتن عنوانى جذاب و خواندن اجبارى

مطرح كرده�اند.
) در كميته�هاى گزينش٢٠٠١ (برودى و وايت، هيلضوابطى نيز براى انتخاب كتاب توسط 

برنامه�هاى اعطاى جايزه براى گسترش جو مطالعه مطرح شده�اند. آن�ها با احتياط گـفـتـه�انـد،
اگرچه معلمان و كتاب�داران كتاب�هايى را براى اعطاى جوايز كتاب�خوانى انتخاب مى�كنند، اما
اين جوايز براساس ضوابطى اعطا مى�شـونـد كـه امـكـان دارد هـمـيـشـه نـيـازهـاى مـطـالـعـاتـى
دانش�آموزان را برآورده نكنند و يا براى آن�ها جاذبه نداشته باشنـد و يـا بـرعـكـس، بـراى آن�هـا

)، رمان�هايى كه معلمان براى نوجوانان انتخاب٢٠٠٤ (ميلرمشكل�آفرين شوند. طبق گزارش 
كرده�اند، براى آن�ها مشكالتى مانند سوء�استفاده، خودكشى، مشـكـالت خـانـوادگـى، غـصـه،

بيمارى و مرگ را در�بر�داشته�اند.
. از نظر كتاب�داران، زمينه�هاى مطالعاتى غير�درسى كه دانش�آموزان به آن�ها عالقه نشان٦

داده�اند، به�ترتيب اولويت عبارت�اند از: مسائل ازدواج، رمان و داستان عشقى، اطالعات دينى
و مذهبى، اطالعات شغلى، اطالعات علمى، روابط خانوادگى، سالمت و بهداشت جسـمـانـى،
مسائل فناورى، گذراندن اوقات�فراغت، انواع بازى�هاى فكرى و سرگرمى�ها، مسائل فرهنگى،

مكى و جانسون
 اظهار داشته.اند

انانى كه از روىجونو
بى.ميلى مطالعه
مى.كنند
و تجربه.اى در انتخاب

ندكتاب ندار
اد ركتاب.هاى خو
هاىبا معيار

دن متنتاه.بوكو
جلد جذاب

… انتخاب مى.كنندو
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بهداشت روانى، مسائل اجتماعى، داستان پليسى و ماجراجويـى، مـسـائـل هـنـرى، اطـالعـات
تاريخى، مسائل بين�المللى، مسائل اقتصادى و مسائل سياسى.

. به نظر اولياى دانش�آموزان، زمينه�هاى مطالعاتى كه فرزندانشان به آن�ها عالقـه نـشـان٧
داده�اند، به�ترتيب از اين قرارند: علمى، داستانى، انواع بازى�ها و سرگرمى�هاى فكرى، دينى،

تاريخى، تخيلى، هنرى، بهداشتى، عشقى، پليسى و جنايى، اجتماعى و اقتصادى.
. از ديدگاه متخصصان، زمينه�هاى مطالعاتى غير�درسى دانش�آموزان به اين ترتيب هستند:٨

اطالعات علمى، روابط خانوادگى، اطالعات شغلى، بهداشت روانى، مسائل فناورى، سالمـت
و بهداشت جسمانى، مسائل ازدواج، مسائل اجتماعى، اطالعات فرهنگى، اطالعـات ديـنـى و
مذهبى، گذراندن اوقات�فراغت، اطالعات تاريخى، مسائل هنرى، انواع بـازى�هـاى فـكـرى و
سرگرمى، مسائل سياسى، رمان و داستان عشقى، مسائل بيـن�الـمـلـلـى و داسـتـان پـلـيـسـى و

ماجراجويى.
. زمينه�هاى مورد نياز دانش�آموزان از ديدگاه خود دانش�آموزان و نيز دبيران، كتاب�داران،٩

والدين و متخصصان به�ترتيب اولويت عبارت�اند از: مسائل ازدواج، رمان و داسـتـان عـشـقـى،
اطالعات علمى، اطالعات دينى و مذهبى، انواع بازى�هاى فكرى و سرگرمى، داستان پليسى و
ماجراجويى، اطالعات شغلى، روابط خانوادگى، گذراندن اوقات�فراغت، سالمـت و بـهـداشـت
جسمانى، مسائل هنرى، اطالعات تاريخى، مسائل اجتماعى، مسائل فناورى، بهداشت روانى،

اطالعات فرهنگى، مسائل سياسى، مسائل اقتصادى و مسائل بين�المللى.
. دختران پايه�هاى پيش دانشگاهى و اول، دوم و سوم، زمينه�هاى اطالعات دينى، مسائل١٠

 زمينه) را به�طور١٦فناورى و اطالعات تاريخى و شغلى را به�طور يكسان، اما ساير زميـنـه�هـا (
متفاوت مطالعه كرده�اند. در پژوهشى كه درباره�ى ثبات دراز�مدت تمايل دانش�آموزان به خواندن
انجام گرفت، مشاهده شد كه تفاوت�هاى ناچيزى از نظر مطالعه در پايه�هاى درسى وجود دارد،
ولى دختران نسبت�به پسران تمايل مثبت قابل مالحظه�ترى براى مطالعه�ى متـون غـيـر�درسـى

].١٩٩٦دارند [جى�سى و كينزام دبليو، 
. پسران پايه�هاى پيش�دانشگاهى و اول، دوم و سوم دبيرسـتـان، زمـيـنـه�ى سـالمـت و١١

 زمينه) را به�طور متفاوت مطـالـعـه١٨بهداشت جسمانى را به�طور يكسان، اما ساير زمـيـنـه�هـا (
) داليلى ماننـد٢٠٠٢ (سنفـور و بليـزكرده�اند. در رابطه با داليل خواندن و نوشتـن پـسـران، 

عالقه�ى شخصى، عمل، موفقيت، سرگرمى و هدفمندى را مطرح كرده�اند.
. زمينه�هايى كه در طول يك سال تحصيلى توسط دانش�آموزان مورد نظر اين تحـقـيـق١٢

مطالعه شده�اند، به تفكيك پايه�هاى تحصيلى عبارت�اند از:
 دختران و پسران زمينه�هاى سالمت و بهداشت جسمانى،الf) دوره.ى پيش.دانشگاهى:

اطالعات دينى و مذهبى، اطالعات علمى، مسائل اجتمـاعـى، مـسـائـل فـرهـنـگـى، گـذرانـدن
اوقات�فراغت، داستان پليسى و ماجراجويى، رمان و داستان عشقى، اطالعات شغـلـى و انـواع
بازى�هاى فكرى و سرگرمى�ها را به�طور يكسان، اما ساير زمينه�ها را به�طور متفـاوت مـطـالـعـه

كرده�اند.
 دختران و پسران، زمينه�هاى بهداشت جسـمـانـى،ب) پايه.ى تحصيلى سوم متـوسـطـه:

مسائل دينى و مذهبى، اطالعات فرهنگى، اطالعات شغلى، مسائل ازدواج را به�طور يكسـان،

انبا اين.كه پسر
انكمتر از دختر

انندمى.خو
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امطالب ر
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اما ساير زمينه�ها را به�طور متفاوت مورد مطالعه قرار داده�اند.
 دختران و پسران زمينه�هاى بهـداشـت جـسـمـانـى،ج) پايه.ى تحصيلى دوم مـتـوسـطـه:

اطالعات فرهنگى، گذراندن اوقات فراغت و مسائل ازدواج را به�طور يكسان، اما ساير زمينه�ها
را به�طور متفاوت مطالعه كرده�اند.

 دختران و پسران زمينه�هاى سالمت و بهداشت جسمانى،د) پايه.ى تحصيلى اول متوسطه:
اطالعات دينى و مذهبى، اطالعات علمى، مسائل اجتماعى، اطالعات فرهنگى، داستان پليسى
و ماجراجويى، اطالعات شغلى، مسائل بين�المللى، و مسائل ازدواج را به�طور يكسان، اما ساير

زمينه�ها را به�طور متفاوت مورد مطالعه قرار داده�اند.
. زمينه�هاى مطالعاتى سالمت و بهداشت جسمانى و اطالعات فرهنگى را دختران و پسران١٣

دوره�ى متوسطه به�طور يكسان، اما ساير زمينه�ها را دختران و پسران به�طور متفاوت مـطـالـعـه
كرده�اند.

بعضى از پژوهشگران خارج از كشور نيز در اين زمينه مطالبى يافته�اند كه ذكر آن�ها در اين�جا
سودمند است. به�طور كلى دختران بيش از پسران مى�خوانند. هر دو جنـس خـوانـدن مـجـلـه را
دوست دارند، اما دختران بيشتر از پسران مجله مى�خوانند. پسران بيشتر خواننده�ى كتاب�هاى

 دختران از خواندن كتاب�هاىًطنز هستند. هر دو جنس مطالب تخيلى را دوست دارند، اما معموال
تخيلى بيشتر از پسران لذت مى�برند. با اين�كه پسران كمتر از دختران مـى�خـوانـنـد، امـا آن�هـا
مطالب را عميق�تر مى�خوانند. هرچند موارد استثناى زيادى وجود دارد، ولى پـسـران مـجـذوب
مطالب علمى، تخيلى و ماجراجويى هستند، در حالى�كه دختران مطالب رمانتيك و افسانه�اى  را

].١٩٩٩كه داراى لطافت طبع باشد، دوست دارند [مرى الين و استايوفر، 
. در مصاحبه، دانش�آموزان داليل عدم مطالعه�ى خود را به ترتيب اولويت، كمبود وقت،١٤

حجم زياد كتاب�هاى درسى و سنگين بودن برنامه�ى درسى بيان كرده�اند. اين نظـر بـا يـكـى از
يافته�هاى پژوهشى هماهنگى دارد كه تحت عنوان «بررسى راه�هاى برانگيختن دانش�آمـوزان

 توسط١٣٧٩دوره�ى متوسطه به مطالعه�ى كتب غيردرسى در شهرستان گلپايگان»، در سـال 
انجام گرفت. طبق اين يافته�ها، حجم زياد كتاب�هاى درسى به�ميزان خيلى زيادى عاملصبايى 

مؤثر در كاهش انگيزه�ى دانش�آموزان دوره�ى متوسطه به مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى است.
دانش�آموزان، دليل بعدى در مورد عدم مطالعه�ى كتاب غيردرسى را نداشتن انگيزه و اولويت
دادن به مسائل كنكور، به�ويژه در زمينه�ى رفتن به كالس كنكور و كسب مـهـارت بـراى تـسـت

) كه در آن اظهار داشته،١٣٨١زدن، بيان كرده�اند. اين نظر با يكى از نتايج تحقيق صبـايـى (
اصرار بيش از حد والدين به قبولى دانش�آموزان در كنكور، باعث كاهش انگيزه�ى دانش�آموزان

براى مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى شده، هماهنگ است.
داليل بعدى را دانش�آموزان چنين بيان كرده�اند: گرانى كتاب�هاى چـاپ جـديـد و دشـوارى
دست�رسى به اين نوع كتاب�ها در كتـاب�خـانـه�هـاى عـمـومـى و مـدارس؛ عـالقـه بـه بـازى�هـا و
سرگرمى�هاى متنوع اعم از رايانه�اى و يا بازى با گروه�هاى هم�ساالن؛ كمبود كتاب و كتاب�خانه
و مجهز نبودن كتاب�خانه�ها از نظر سالن مطالعه و مانند آن؛ كاركردن در منـزل (بـيـشـتـر بـراى
دختران) و يا در بيرون از منزل (بيشتر براى پسران) به موازات تحصيل؛ و عالقه به ديدن فيلم

اعم از فيلم�هاى تلويزيونى، سينمايى يا فيلم�هاى روى لوح فشرده�ى نورى.

سىدرمطالعات غير
ااطالعات بيشترى ر
در مقايسه با

سىمطالعات در
در اختيار

انانانان و جوجونو
ار مى.دهدقر
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توجه به اين نكته ضرورى است كه تماشاى زياد تلويزيون بر عملكـرد دانـش�آمـوزان تـأثـيـر
) گزارش كرده�اند، زمانى�كـه صـرف١٩٩٩ (وانكسـون و كالداس منفى دارد. در اين زميـنـه 

تمركز روى اين جعبه�ى جادويى مى�شود، بر عملكرد دانش�آموزان در مدرسه تأثير منفـى دارد.
) اظهار٢٠٠١ (رازلزيرا اين زمان را مى�توان به شكل سودمندترى صرف خواندن كـرد. امـا 

مى�دارد، رابطه�ى بين تماشاى تلويزيون با پيشرفت علمى به سن دانش�آموز بستگى دارد. وى
بسيار منفى تلقى كرده١٠-١٧ارتباط تماشاى تلويزيون با پيشرفت علمى  را براى گروه سنـى 

) اظهار مى�دارد، پيوند ضعيفى بين تماشاى تلويزيون و پيشرفت١٩٩٤ (ميلكاست. در مقابل، 
علمى وجود دارد. يعنى دانش�آموزانى كه از تماشاى تلـويـزيـون خـوددارى مـى�كـردنـد، هـمـان
دانش�آموزانى نبودند كه به پيشرفت عالى دست يافتند. دانش�آموزان موفق تا ده ساعت در هفته
تلويزيون تماشا مى�كردند. ميلك در چارچوب «برنامه�ى مطالـعـاتـى وزارت آمـوزش و پـرورش
آمريكا»، بررسى ديگرى را مرور كرد كه به تأثير تلويزيون بر پيشرفت شناختى مى�پرداخت. اين
بررسى هيچ�مدركى دال بر سير قهقرايى شناختى تحـت تـأثـيـر تـلـويـزيـون نـشـان نـداد. يـعـنـى

دانش�آموزان مى�توانند از تلويزيون سود ببرند، به شرط آن�كه زمان تماشا را محدود كنند
. در مصاحبه، درصد اندكى از دبيران (چهـار درصـد) اظـهـار داشـتـنـد كـه دانـش�آمـوزان١٥

درصد دبيران نيز گفتند كه دانـش�آمـوزان مـطـالـعـه�ى٤٧مطالعه�ى غيـردرسـى زيـادى دارنـد و 
غيردرسى كمى دارند.

. در مصاحبه، دبيران داليل احتمالى بى�عالقگى دانش�آموزان را به مطالعه به اين صورت١٦
اولويت�بندى كردند: كمبود فرهنگ مطالعه در جامعه، كمبود وقت به علت داشتن تكاليw درسى
روزانه، كمبود انگيزه براى مطالعه، كمبود كتاب با مطالب نو و جديد و دسـت�رسـى مـشـكـل بـه
آن�ها، فقدان راهنمايى�هاى الزم و نبود خدمات راهنمايى در زمينه�ى مطالعه و انتخـاب كـتـاب
مناسب، برآورده نشدن نيازهاى روحى ـ�روانى و اجتماعى دانش�آموزان به وسيله�ى مطالـعـه�ى

غيردرسى، و توجه بيش از حد به مسئله�ى كنكور.
. كتاب�داران در مصـاحـبـه�ى خـود كـتـاب�هـايـى را كـه بـيـشـتـر مـورد نـيـاز١٧

دانش�آموزان هستند، اين�گونه اولويت�بندى كردند: مسائل ازدواج،
رمان و داستان عشقى،

ه سنىكتاب.هاى گرو
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مسائل دينى، اطالعات شغلى، اطالعات علمى، روابط خانوادگى، سالمت و بهداشت جسمانى،
مسائل فناورى، گذراندن اوقات فراغت، انواع بازى�هاى فكرى و سرگرمى�ها، مسائل فرهنگى،
بهداشت روانى، مسائل اجتماعى، داستان پليسى و ماجراجويـى، مـسـائـل هـنـرى، اطـالعـات

تاريخى، مسائل بين�المللى، مسائل اقتصادى و مسائل سياسى.
. به�نظر متخصصان، مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى سطح مهارت�هاى اجتماعى و زندگى١٨

را در راستاى برآوردن مهم�ترين نيازهاى انسان باال مى�برد:
 مطالعات غيردرسى اطالعات بيشترى را در مقايسه با مطالعات درسى در اختيار نوجوانان و
جوانان قرار مى�دهد و آن�ها را با بار عظيم تمدن بشرى در خارج از هر برنامه و قيدى آشنا مى�كند.
ضمن اين�كه به آن�ها خطر تعصب و جزم�انديشى را مى�شناساند و مهارت�هايى را در بخش�هاى
گوناگون اجتماعى، براى ايجاد  تعامل و هم�فكرى با هم�نوعان و ديگر انسان�هاى كشورهـاى
گوناگون، آموزش مى�دهد. در مطالعه، نوجوان اين نكته را درمى�يابد كه برخوردها در تعامالت
روزانه بر�اساس حس هم�جوارى، منطق، عدل و روابط انسانى استوار است و هرگونه اختالل و

در نظر نداشتن اين معيارها، زندگى�اش را در اجتماع دچار مشكل مى�كند.
 مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى توسط دانش�آموزان دوره�ى متوسطه در پيشرفت تحصيلى 

) نشان دادند، مهارت�هاى قوى مطالعه زيربناى ساير١٩٩٦ (اندرزى و پولآن�ها مؤثر است. 
پيشرفت�هاى علمى است.

 مطالعه�ى نوجوانان در صورتى افزايش مى�يابد كه با شوق و انگيزه توأم باشد. طبقه نظـر
)، معدل نمرات و سبك نگارش دانش�آموزانى كه وقت بيشترى را صرف خواندن٢٠٠٢ (بالك

مطالب تفننى مى�كردند، نسبت به همكالسى�هايشان كه چنين مطالعاتى را نداشتند، باالتر بود.
 ارزش�ها و ضد�ارزش�هاى جامعه با مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى درك مى�شوند. در اين

) اظهار مى�دارند كه كتاب�هاى دينى در ميـان كـتـاب�هـاى١٣٨٠ (قاييـنـى و محمـدىمورد، 
غيرداستانى دوره�ى مـشـروطـيـت، آثـارى بـراى آمـوزش ديـنـى كـودكـان پـديـد آوردنـد. آن�هـا
مى�نويسند، نويسندگان كتاب�هاى تاريخى بر اين باور بودند كه با نگارش واقعيت�هاى تاريخى
مى�توان كودكان و نوجوانان را از زندگانى گذشتگان آگاه كرد و اين آثار را جاى�گزين شايسته�اى
براى كتاب�هاى افسانه�اى قرار داد. نوجوانان و جوانان امروز هم با شعار عشق بورزيم و جنگ
نكنيم، بسيارى از ارزش�هاى كهنه و قديمى اولياى خود را به�دور انداخته و ارزش�هاى جديدى
را جاى�گزين آن�ها كرده�اند. پذيرش ارزش�هاى جديد به ميل اوليا نيست، اما به هرحـال بـايـد

آن�ها را با شرح و تعديل پذيرفت.
 مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى، قدرت سازش، تحمل، صبر، استـقـامـت و روبـه�رويـى بـا
مشكالت را در نوجوانان افزايش مى�دهد. مشكالت نوجوانان دانش�آموز در حوزه�ى گردآورى
اطالعات، ناتوانى تشخيص اين مطلب است كه آيا همه�ى اطالعاتى كه از اينترنت كسب مى�كنند

) مى�گويد، حوزه�ى محتوايى سواد١٩٩٩ (بينيا در كتاب�خانه مى�يابند، ارزشمند است يا خير. 
فعاليتى است مستلزم توانايى خواندن و نوشتن شكل�هاى چندگانه�ى قابل چاپ. اين شكل�هاى
چندگانه�ى قابل چاپ عبارت�اند از: كتاب درسى، رمان، مجله، مطالب موجود در اينترنت و ساير
نظام�هاى نشانه�دار فنى�ـ�اجتماعى كه اطالعات، مضامين عاطفى و نظرات مـنـتـقـدانـه را ارائـه

مى�دهند.
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 مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى نوجوانان دانش�آموز را با چگونگى و شرح�حال افردا موفق
و فرهيخته آشنا مى�سازد و اطالعات جديد جهانى را برايشـان فـراهـم مـى�آورد. در ايـن زمـيـنـه

)�اظهار مى�دارد، كارشناسانى كه در زمينه�ى ادبيات غيرداستانى كار مى�كنند،١٣٨٤(قزل.اياغ 
كوشيده�اند براى گيراتر كردن متن�هاى اطالعاتى، از قلب داستان اسـتـفـاده كـنـنـد و در طـرح

شخصيت با فضاى مشخص، متن�هاى اطالعاتى كوتاه و گيرايى منتشر كند.
 مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى قدرت تفكر و خالقيت را در نوجوانان افـزايـش مـى�دهـد.
محتواى متونى كه دانش�آموزان به�طور آزادانه و به�دل�خواه براى مطالعات غيردرسى خود انتخاب
مى�كنند، مى�تواند آن�ها را به مطالعات متنوع تشويق كند تا به شكوفايى و خالقيت برسنـد و بـر
مشكالت بى�تصميمى كه برايشان بحران�زاست، غلبه كنند. اين يافته با مرحله�ى پنجم نظريه�ى

) كه اظهار مى�دارد، برآوردن آرزوها، كمال يافتن در معنى وسيـع كـلـمـه، خـالق١٩٤٣(مزلـو
بودن، به�توانايى�هاى خود تحقق بخشيدن به�عنوان خودشكوفايى است، هماهنگى دارد.

 مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى، توانايى نقد و بررسى را در خوانندگان پرورش مى�دهد. در
) اظهار مى�دارد، حوزه�ى محتوايى كتاب بايد در راستاى فعالـيـت�هـاى١٩٩٩اين زمينه بيـن (

شناختى و اجتماعى گام بردارد تا ضمن توسعه�ى توانايى خواندن و نوشتن، به گسترش مضامين
) گفته است، مواد محتوايى رسانه�ها٢٠٠١(استيونزو نظرات منتقدانه هم بپردازد. هم�چنين 

بايد از توانش عظيمى براى ترغيب دانش�آموزان براى نگاه دقيق به مـاوراى مـتـون بـرخـوردار
باشد تا آن�ها بتوانند، مواردى مانند تبليغات، نمايش�هاى تلويزيونـى مـورد عـالقـه، رمـان�هـاى

ويژه�ى نوجوانان، موسيقى معاصر و اتاق گفت�وگو در اينترنت را بررسى و نقادى كنند.
 مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى فعاليت�هاى گروهى را افزايـش مـى�دهـد. در ايـن زمـيـنـه

) پژوهشى را در مالزى انجام داد و نتيجه گرفت، رويكرد خواندن بـه�عـنـوان١٩٩٣ (پانديـان
فعاليتى انفرادى ديگر مفيد نيست. او اظهار داشت كه خواندن به�عنوان فعاليـتـى بـيـن فـردى،

اجتماعى و مرتبط با خانواده مى�تواند به رشد دانش�آموزان منجر شود.
 كتاب�هاى گروه سنى كودك و نوجوان بايد با قيمت ارزان�ترى ارائه شوند تا دانش�آموزان
امكان تهيه�ى آن�ها را داشته باشند. اين موضوع در افزايش مطالعه�ى كتاب�هـاى غـيـردرسـى

) تحت عنوان (بررسى١٣٨٠ (زرنگارتوسط آن�ها مؤثر است. اين يافته با يكى از نتايج تحقيق 
درصـد٨٠مطالعـه�ى غـيـردرسـى دانـش�آمـوزان دوره�ى مـتـوسـطـه» كـه در آن اظـهـار داشـت، 

دانش�آموزان مورد مطالعه�اش خواسته�اند، كتاب�هاى غيردرسى با قيمت مناسب�ترى عرضـه
شوند، هماهنگى دارد.

 در انتخاب كتاب براى مطالعه�ى غيردرسى دانـش�آمـوزان،
شكل ظاهرى (رنگ�آميـزى، طـرح روى جـلـد، صـحـافـى، نـوع
كاغذ، تصاوير موجود در آن و…) تأثير دارد. اين يافته بـا نـظـر

) كه مى�گـويـد، كـتـاب�فـروشـان، كـتـاب�داران و١٩٩٥(كـيـس 
معلمان اظهار مى�دارند كه نوجوانان در انتخاب و مطالعه�ى كتاب به

وضع ظاهرى آن اهميت مى�دهند، هماهنگ است. وى معتقد است،
جلد كتاب بايد جديد و جذاب باشد تا توجه خواننده را به خود جلب كند.

 دانش�آموزان نوجوان،مطالعه�ى اثر مؤلفان و مترجمان خوش�فـكـر
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) مى�گويد،١٣٨٤را كه داراى قلم روان و ساده هستند، ترجيح مى�دهند. در اين زمينه قزل�اياغ (
گروهى عقيده دارند، براى اين�كه خواننده پيام�ها را دريافت كند، تنها راه�حل ساده�نويسى است.

در اين حالت، واژگان پايه و دانش�پايه�ى خود خوانندگان عامل تعيين�كننده است.
 دانش�آموزان نوجوان، به مطالعه�ى كتاب�هايى كه در نشر آن�ها،جنبه�ى فرهنگى و تربيتى
در مقابل جنبه�ى اقتصادى ترجيح داده شده است، اهميت مى�دهند. در اين زمينه پژوهشگران
ديگر نيز به نتايج كم�وبيش مشابه رسيده�اند. چنان�كه اهميت دادن به جنبه�ى فرهنگى در نـظـر

) اولويت اول در مطالعه�ى كودكان و نوجوانان است. زيـرا بـه مـيـراث ادبـى١٣٨٤قزل�ايـاغ (
كودكان و نوجوانان مربوط است؛ چه ادبيات سنتى شامل ميراث ادبى قول و ملى، و چه ادبيات
جهانى شامل داستان�ها و قصه�هاى قومى، اسطوره�ها، حماسه�ها و قصه�هاى پهلوانى، افسانه

و ترانه.
 دانش�آموزان نوجوان، به مطالعه�ى كتاب�هاى غيردرسى كه مطالب و مفاهيم آن�ها به�طور
خالصه تدوين شده�اند، عالقه نشان مى�دهند. به�عبارت ديگر، آثار چاپى بايد ضمـن دارا بـودن
كيفيت مطلوب، مفاهيم و اصطالحات به�كار رفته را به�طور خالصه مطرح كنند تا در خوانندگان
عالقه�مندى به�وجود آيد؛ به�خصوص خواندن غيرموظw كه داوطلبانه اسـت. رسـيـدن بـه جـان
كالم، ضمن اين�كه براى خوانندگان مطرح است، براى نويسنده يك هنر محسوب مى�شود. در
اين مسير الزم است، نويسنده از وجوه مشترك و غيرمشترك، متغيرها، مفاهيم و اصطالحات
ضرورى استفاده كند و از ذكر مطالب غيرضرورى، تكرارى، زايد، غيرشفاف، چندوجهـى و…

بپرهيزد.
 براى دانش�آموزان دوره�ى متوسطه، يكى از شاخص�هاى تهيه�ى كتاب�هاى غير�درسى،
جديد و به روز بودن مطالب آن است؛ چنان�كه متخصصان از زمان مشروطيت به فكر آن بودند
كه جامعه�ى سنتى را به سوى نوگرايى سوق دهند. زيرا آن�ها معتقد بودند، جامعه�ى نوانـديـش
ايرانى كه شيفتگى، حسرت و احساس عقب�افتادگى دارد، به مطالعه�ى متون ترجمه�شده، مقاله
و كتاب�هاى گوناگون براى نسل نوجوان و جوان نيازمند است تا آن�ها را با پديده�هـاى عـلـمـى
جهان آشنا سازد و به سمت شاهراه تمدن و فرهنگ مترقى سوق دهد. از نـمـونـه نـگـرش�هـاى
نوانديشان آن دوره، تأكيد بر آموزش علمى كودكان و نوجوانان است كه مقاله�اى در اين زمينه،

،١٣٨٠ شمسى به چاپ رسيده است [محمدى و قايـيـنـى، ١٢٨٠در «روزنامه�ى ادب» سـال 
].٣:٣٥٢ج

 نوجوانان دانش�آموز كتاب�هايى را دوست دارند كه مطالبشان شفاف و دور از پيـچـيـدگـى
باشد. آن�ها اين نوع كتاب�ها را بيش از كتاب�هايى كه مطالبشان پيچيده و چـيـسـتـانـى مـطـرح

) اظهار مى�دارند، به�طور كلى١٣٨٠شده�اند، مطالعه مى�كنند. در اين زمينه محمدى و قايينى (
ساده�نويسى و نگرش�هاى متناسب با درك دانش�آموزان متأثر از تالش پيشگامان مدارس نو در
ايران از يك سو، و ترجمه�ى داستان�هايى كه در نشريه�هاى آن دوران منتشر مى�شـد از سـوى
ديگر، دو عامل عمده�ى تأثيرگذار در شكل�گيرى نشر و حتى چگونگى داستان�نويسى نويسندگان

كودكان و نوجوانان است.
 دانش�آموزان نسبت به كتاب�هايى كه با نيازهاى رشدى و سنى نوجوانان هماهنگ باشد،
عالقه نشان مى�دهند. اين نيازها در گروه سنى نوجوان كه دانش�آموزان در دوه�ى دبـيـرسـتـان
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)٢٠٠٢ (هندريكـس و سواتزتحصيل مى�كنند، از اهميت خاصى برخوردارند. در اين زميـنـه 
اظهار مى�دارند كه دانش�آموزان داراى نيازهاى خاص، همان نوع كتاب�هايى را دوسـت دارنـد
كه ساير دانش�آموزان به آن�ها عالقمند هستند. بايد به آن�ها اجازه داد تا كتاب�هاى مورد نظرشان
را خودشان براى خواندن تفننى انتخاب كنند. اين دسته از دانش�آموزان «خود�انتخابى» را طورى
آشكار مى�سازند كه تأثير مثبتى براى فراگيرى آن�ها در جهت خواندن و تبديل شدن به خوانندگان
دائمى دارد. بر اساس اين مطالعات، عواملى كه نوجوانان براى انتخاب كتاب مطرح كـرده�انـد
عبارت�اند از: موضوع و عنوان كتاب، نويسنده، سبك نويسنده، نوع جلد، تصاوير، شخصيت�ها،
و پشت جلد. در واقع همين عوامل را دانش�آموزان داراى نيازهاى خاص نيز مورد استفاده قرار
مى�دهند. اين محققان به معلمان توصيه مى�كنند، درس�هايى را در مورد چگونگى انتخاب كتاب

) اظهار داشته است، نظام آموزشى١٣٧٥ (احمدىبراى دانش�آموزان ارائه دهند. در اين راستا، 
كشور در گسترش سطح فرهنگ مطالعه�ى جامعه مؤثر است. فرهنگ مطالعه بـايـد از كـودكـى
توسط مربيان و خانواده�ها در كودك ايجاد شود و همراه با رشد وى، عمل مطالعه نيز استمـرار
يابد. از اين رو الزم است، تغييراتى بنيادى در شيوه�هاى تدريس معلمان، تأليw كتـب درسـى،
نظام ارزش�يابى تحصيلى، تشكيل كتاب�خانه�هـاى مـجـهـز، انـتـشـار مـجـالت و روزنـامـه�هـاى
گوناگون، و برنامه�ريزى براى شركت دانش�آموزان در مسابقات علمى داخل و خارج از آموزشگاه،

به فعاليت�هاى مهم نظام آموزشى تبديل شود.
 الزم است كه در رو يا پشت جلد كتاب، گروه سنى مخاطب نوجوان همراه با خالصه�اى از

) كه از قول١٩٩٨ (راين.هارتفهرست عناوين موضوعى مطالب نوشته شود. اين يافته با نظر 
نوجوانان تحت مطالعه�اش گفته است، آن�ها به خالصه�ى پشت جلد كتاب توجـه دارنـد و آن را

 وكلىارزيابى مى�كنند تا به صحت موضوعى كتاب پى ببرند، هماهـنـگـى دارد. در ايـن زمـيـنـه 
) اظهار داشته�اند، چنان�چه شخصيت�هاى داستانى هم�سن و يا بـزرگ�تـر از١٩٩٦ (جانسون

 راهبرد را به ترتيب رتبه از١٤خوانندگان باشند، ميل به مطالعه بيشتر مى�شود. اين دو محقـق 
باال به پايين ارائه كرده�اند كه عبارت است از: پيروى از معلم، گفت�وگو با دوستـان، پـيـروى از
يك نوع خاص متن، مالحظه�ى جلد كتاب، شروع به خواندن كتاب
به شكل يك مجموعه، مشاهده�ى خواندن كتاب، پيروى از يك
عنوان، گفت�وگو با معلمان و كتاب�داران، بررسى كل كتاب،
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دريافت كتاب به�عنوان جايزه، استفاده از فهرست كتاب، كار كردن
درباره�ى يك واحد درسى مدرسه از قبيل اسطوره�شناسى، شعر،
داستان�هاى اسرارآميز، يافـتـن عـنـوانـى جـذاب، و خـوانـدن

اجبارى.
 در سـن نـوجـوانـى دانـش�آمـوزان عـالقــه�مــنــدنــد،
كتاب�هايى را كه براى آن�ها استقالل فردى، اجتماعى
و ملى را مطرح مى�كنند، بخـوانـنـد. ايـن مـوضـوع از
اهميت بااليى برخوردار است تا جايى كه اعـضـاى
«شوراى كتاب كودك» معتقدند، مى�توان از راه
ادبيات كانال مناسبى را تدارك ديد تا نوجـوانـان
به تـدريـج بـا واقـعـيـت�هـاى انـكـارنـاپـذيـر دنـيـاى
بزرگ�ساالن آشنا شوند؛ واقعياتى كه به ناگهان در برابر
جوان ظاهر مى�شوند و از او انتظار مى�رود كه بدون كوچك�ترين اشتباهى راه
برخورد مناسب با آن�ها را پيدا كند. بر اين اساس، «گروه بررسى ادبيات گذر» فهرستى
از شرايط خود را براى آثار ادبى كه به نيازهاى گروه سنى مقطع پايانى دوره�ى نوجوانى

پاسخ دهد، تهيه كرد. بر اساس اين فهرست، شرايط اين آثار عبارت�اند از:
 ساله هماهنگ باشد؛١٦-١٨ـ با نيازهاى گروه سنى 

ـ مخاطب را براى دوران گذر از نوجوانى به جوانى يارى رساند؛
ـ پنجره�اى نو به روى مخاطب بگشايد؛

ـ پاسخ�گوى كنجكاوى�هاى مخاطب باشد تا بينش او را نسبت به زندگى افزايش دهد؛
ـ ياريگر مخاطب باشد تا توانايى�هاى خود را بشناسد؛

ـ به مخاطب جسارت رو�به�رو شدن با حقيقت وجودى خود را بدهد؛
ـ حس زيبايى�شناسى مخاطب را برانگيزد.

 در دوره�ى متوسطه، دانش�آموزان نسبت به دوره�هاى قبلى بيشتر به آينده�ى زندگى شغلى
خود توجه مى�كنند. لذا مى�كوشند، كتاب�هايى را كه در اين زمينه مطالبى دارند، بيشتر مطالعـه

) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدنـد كـه هـرچـه١٩٩٥ (تنج و بورگـن، آموندسونكننـد. 
جوانان به پايان دوره�ى متوسطه نزديك مى�شوند، با چالش�هايى در زميـنـه�هـاى افـسـردگـى و
عزت�نفس و نگرانى�هايى در مورد نياز به پول، فقدان حمايت خانوادگى و ديگر مشكالت عمومى
گذر رو�به�رو مى�شوند. در اين هنگام، آن�ها نياز وسيع�ترى به مشاوره�ى شغلى پيـدا مـى�كـنـنـد؛
مشاوره�اى كه با توجه به نيازهاى رشدى جوانان، تأثير تغييرات اجتماعى اقتصادى و راهبردهاى

مداخله�اى براى احراز صالحيت شخصى و شغلى آن�ها را در بر داشته باشد.

هشىپيشنهادهاى پژو
. وزارت آموزش و پرورش، در پخش كتاب�هاى غيردرسى مدارس، اولـويـت�هـايـى را كـه١

فهرست آن�ها در اين پژوهش ارائه شده است، مدنظر قرار دهند.
. الزم است برنامه�ريزان، مديران و معلمانى كه در تهيه�ى محتواى مطالعاتى دانش�آموزان٢
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فعاليت دارند، طورى برنامه�ريزى كنند كه دانش�آموزان به سمت خواندن و سواد منتقدانه هدايت
شوند.

. مدارس ترتيبى دهند كه اهميت خواندن براى دانش�آموزان روشن شود و آن�ها را از راه�هاى٣
گوناگون، مانند سخن�رانى سر صw، گذاشتـن مـسـابـقـه�ى كـتـاب�خـوانـى و… بـه مـطـالـعـه�ى

كتاب�هاى غيردرسى تشويق كنند.
. استخدام كتاب�دار دوره���ديده با تحصيالت عالى به عنوان مسئول كتاب�خانه�ى دبيرستان،٤

هنرستان و مركز پيش�دانشگاهى، در راستاى ارائه�ى خدمات مطالعاتى مانند راهنمايى در انتخاب
كتاب�هاى مورد نياز به دانش�آموزان، ضرورى است.

. از صاحب�نظران براى سخن�رانى در مورد فوايد مطالعه، و ارائه�ى شيوه�هاى مطالـعـه�ى٥
نوين دعوت شود تا به دانش�آموزان راهكارهاى عملى ارائه كنند.

. تجهيز كتاب�خانه�هاى مدارس به وسايل و فناورى مدرن روز، ماننـد رايـانـه، ايـنـتـرنـت و٦
كتاب�هاى جديد غيردرسى مجهز شوند.

. دبيران در رابطه با درس�هايى كه تدريس مى�كنند، به دانش�آموزان كارهاى عملى واگذار٧
كنند تا آن�ها به مطالعه تشويق شوند.

. براى خريد كتاب�هاى غيردرسى، بن كتاب به دانـش�آمـوزان داده شـود و يـا كـتـاب�هـاى٨
غيردرسى با تخفيw ويژه به دانش�آموزان ارائه شوند.

. مدارس هر ماه يك روز را به كتاب�خوانى اختصاص دهند و در آن روز، نمايشگاهى بـرپـا٩
كنند و كتاب�هاى مورد نياز در مدرسه را به دانش�آموزان و خانواده�ى آن�ها معرفى كنند.

. دانش�آموزان را تشويق كنيم، در كتاب�خانه�هاى مستقر در مدارس، شهرها و استان�ها١٠
عضو شوند.

. از خريد كتاب�هايى كه دانش�آموزان كمتر مى�خوانند، خوددارى شود و از كتـاب�هـايـى١١
كه درصد بيشتر دانش�آموزان به آن�ها ابراز عالقـه كـرده�انـد (مـانـنـد فـهـرسـت مـوجـود در ايـن

پژوهش)، تعداد بيشترى تهيه شود.
. بين مدارس ارتباطى برقرار شود كه دانش�آموزان مدارس مجاور بتوانند از كتـاب�هـاى١٢

بيشتر و متنوع�ترى استفاده كنند.
. مدارس طورى برنامه�ريزى كنند كه براى بردن دانش�آموزان به صورت گروهـى بـراى١٣

بازديد از كتاب�خانه�هاى موجود در دانشگاه�هاى شهرى امكانات الزم فراهم شود.
. در تهيه�ى زمينه�هاى غيردرسى براى كتاب�خانه�ى مدارس و مطالعـه�ى دانـش�آمـوزان١٤

دوره�ى متوسطه، به امكانات محلى، فرهنگى، توليدى و صنعتى اسـتـان، در راسـتـاى بـرآورده
كردن نيازهاى مطالعاتى دانش�آموزان توسط وزارت آموزش و پرورش توجه شود.

. مكان مناسبى از آموزشگاه كه به دور از سر و صدا و آلودگى است و نور و امكانات فيزيكى١٥
بهترى دارد، براى احداث كتاب�خانه و سالن مطالعه درنظر گرفته شود.

. در سالن مطالعه، روزنامه�هاى صبح و عصر و مجالت علمى و تربيـتـى در آرشـيـو بـراى١٦
مطالعه موجود باشند.

. فهرستى از كتاب�هاى مورد نياز نوجوانان در زمينه�هاى گـونـاگـون تـهـيـه و در تـابـلـوى١٧
اعالنات مدرسه نصب شود؛ به�ويژه در تابلوى اعالنات كتاب�خانه.

تقاى سطحاى اربر
اندنخو

انىترويج كتاب.خو
بايد در دستور كار

سانه.هار
دار گيرقر
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. برنامه�ريزان و معلمان درس�هايى در مورد چگونگى انتخاب كتاب به دانش�آموزان ارائه١٨
دهند.
. در مطالعه�ى مطالب خواندنى، دو عامل انگيزشى قدرتمند براى خوانندگان تشخـيـص١٩

داده شده است: يكى «خود�انتخابى» زمينه�هاى مطاله و ديگرى، «دست�رسى آسان به زمينه�ى
مطالعات غيردرسى» است. مدارس بايد در برنامه�ريزى براى پرورش عالقه�ى دانش�آموزان به

كتاب�خوانى اين نكته را مدنظر قرار دهند.
. نتيجه�ى پژوهش دانشمندان در زمينه�ى مطالعه نشان داد، بايد راه�هايى يافت كه ميزان٢٠

خواندن، نه فقط براى كسب معلومات، بلكه به�منظور تفنن و لذت، افزايش يابد. لذا كتاب�هاى
غيردرسى كتاب�خانه�هاى مدارس بايد براى دانش�آموزان پرجاذبه، لذت�بخش، شادى�آفرين و

متناسب با نيازهاى آن�ها باشد.
. عادت به مطالعه بايد از كودكى و در محيط خانواده شكل گيرد و به�نظر مى�رسد، اين كار٢١

اولين و مؤثرترين عامل در راه گسترش جو مطالعه بين دانش�آموزان باشد. لذا مدرسه بايد اين
مهارت را به والدين در جلسات سخن�رانى انجمن�هاى اوليا و مربيان آموزش دهد و خود مدرسه

نيز اين اصل مهم را در سرلوحه�ى برنامه خود قرار دهد.
. تغييرات بنيادى در شيوه�هاى تدريس معلمان و برنامه�ريزان آموزشى براى شركت دادن٢٢

دانش�آموزان در مسابقات علمى داخل و خارج از آموزشگاه به فعاليت�هاى مهم نظـام آمـوزشـى
تبديل شود.

. در كالس�هاى آموزش ضمن�خدمت دبيران و در برنامه�ى درسى دانشجويان تربيت�معلم،٢٣
شيوه�هاى نوين مطالعه، شيوه�هاى استفاده از كتاب�خانه�هاى ديجيتالـى از طـريـق ايـنـتـرنـت و

استفاده از مرجع�هايى كه به صورت لوح�هاى فشرده درآمده�اند، آموزش داده شود.
. در كالس�هاى آموزش خانواده، خانواده�ها را با نيازهاى رشدى نوجوانان و كتاب�هـاى٢٤

اين زمينه آشنا كنند و اوليا تشويق شوند، اين نوع كتاب�ها را براى فرزندانشان بخرند.
. براى ارتقاى سطح خواندن، ترويج كتاب�خوانى بايد در دستور كار رسانه�ها قرار گيرد تا٢٥

مطالعه به�عنوان يك ارزش در جامعه نهادينه شود. در اين راستا، ميزگردها، بحث و گفت�وگوها،
و نقد و بررسى�ها در مورد كتاب�هاى خوب، بايد جزئى از برنامه�هاى راديو، تلويزيون و مطبوعات

باشد.

عادت به مطالعه
كىدبايد از كو

ادهو در محيط خانو
دشكل گير




