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 :های عمومی های عملی و مردم نهاد جذب مخاطب در کتابخانه روش

 ایران و جهان های ترویج کتابخوانی در طرح  موردپژوهی

1فهیمه صبوری  

 2فاطمه پازوکی

 چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی طرح های ترویج کتابخوانی مرتبط با کتابخانه های عمومی در ایران و جهان 

سی این طرح ها، نقاط قوت، ضعف، کارکرد و عملکرد طرح های کتابخوانی اجرا شده ارزیابی شده و در پایان است. با برر

 راهکارهایی عملیاتی برای اجرا در ایران ارائه شده است.

روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی توصیفی و بوسیله ابزار سیاهه وارسی انجام شده است. سیاهه وارسی بر اساس 

رح های ارزیابی طرح های ترویج کتابخوانی تدوین و روایی آن با نظر متخصصان تأیید شد. سپس با استفاده از بررسی ط

 ابزار تهیه شده، طرح های انجام شده مورد بررسی قرار گرفت و ویژگی های هریک فهرست شد.

تاکنون پژوهشی که به صورت عینی و اصالت: پژوهشهای متعددی در تأیید و ترویج کتابخوانی و اهمیت آن انجام شده اما 

عملیاتی به بررسی طرح های بین المللی مردم نهاد و مرتبط با کتابخانه های عمومی بپردازد انجام نشده است. نتایج پژوهش 

 حاضر می تواند برنامه ریزان را در تدوین چشم انداز، تصمیم گیری و پیشگیری از خطاهای احتمالی یاری دهد.

 ترویج کتابخوانی، خواندن، طرح های ترویج کتابخوانی، کتابخانه های عمومیها:  کلیدواژه
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 مقدمه

 کتاب با .است جدید دنیای اصلی های مؤلفه مطالعه از ترویج و اطالعات به دسترسی کتابخوانی، مقوله

 و توسعه مهم عامل اطالعات، و مطالعه. شود می آماده حرکت برای کند و می رشد انسان که است خوب

 میزان به مستقیم بستگی جامعه یا فرد هر فرهنگی کیف پیشرفت و کم و شوند می محسوب فرهنگ ایجاد

 اقتصادی و فرهنگی، علمی، شکوفایی و رشد به رسیدن برای نیز. دارد ،خوانند می آنچه کیفیت و خواندن

 لذا .ندارد ودوج مند هدف و مستمر همگانی عادت ایجاد و مطالعه فرهنگ گسترش جز  به هیچ راهی

آید  شمار به کشورها توسعه و ها انسان در رشد اساسی گامی عنوان به تواند می مطالعه فرهنگ ترویج

 ایجاد و عمومی های کتابخانه مقصود، این به نیل برای که است طبیعی(. 1393)خنیفر، طاهری و سیار، 

کتابخانه عمومی مکانی است که را که چ. گیرد قرار توجه مورد باید بین عموم مردم مطالعه در به عادت

 درآمیزد، مشکالتشان مردم روزمره زندگی با را خدماتش فعالیت خود را به این اصل متمرکز ساخته که

 های گرایش از را آنان دارد که اخالقی و معنوی هدف با و بپروراند را کرده، استعدادهایشان حل را

ترین وظایف تربیتی این نوع کتابخانه  مهم. دارد باز لوب،نامط های خواسته و ها سرگرمی بسوی نامناسب

ها و قشرها فراهم کند و ایشان را ضمن  های مناسب برای گردهم آمدن گروه این است که فرصت

ها و گذران اوقات فراغت، به برقراری روابط انسانی و تبادل عاطفی و ذوق بیشتر  گیری از خواندنی بهره

کتابخانه عمومی باید هیچگونه تفاوتی برای استفاده افراد به لحاظ کوچک و مطالعه راهنمایی کند. در 

بزرگ، فقیر و غنی، عالم و عامی، اسیر و آزاد، معلول و تندرست احساس نشود. همه فارغ از هر نژاد و 

به  هب و قومیت، به مطالعه تشویق و ترغیب شوند و کتابخانه برای آنان انواع منابع اطالعاتی کهذملیت و م

رود، فراهم سازد تا نقش بزرگ خود را در باال بردن دانش و  منظور حفظ و انتقال دانش بشری به کار می

های عمومی در ترویج فرهنگ  از این رو نقش و جایگاه کتابخانه (.1379معلومات آنان ایفا کند )صافی، 

هایی  ها و برنامه باید فعالیت مطالعه روشن و واضح است. اما برای افزایش فرهنگ مطالعه در عموم مردم

و فضای کتابخانه را برای آنان به فضایی گرم نموده  ترغیب  انجام شود که افراد را به حضور در کتابخانه

یابند و حضور در کتابخانه به  و دلچسب تبدیل نماید. به این ترتیب افراد کتابخانه را محلی جذاب می

و کتابخوانی  کتابتواند آنها را به  می پربارکننده و  سرگرمهای  ها و برنامه عنوان محل اجرای طرح

 تر کند. نزدیک

 بیان مساله
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د و پویا و فراگیر و همگانی است که موجودیتش از مردمی مایه نکتابخانه عمومی، سازمانی زنده، نیروم

اعی است؛ دار گسترش فرهنگ مطالعه و مرکز زندگی اجتم کنند و مشعل گیرد که از آن استفاده می می

های جامع شهر را در نظر  کند در مراکز مختلف اجتماعی و در فضایی مناسب که هدف لذا اقتضا می

بگیرد، بنا شود و به اشکال گوناگون و با ارایه خدمات جنبی، فعالیت کند؛ زیرا در قبال طبقات مختلف 

(. 1379لیت دارد )صافی، های شهری و روستایی، مسئو های مختلف و جمعیت ها و توان مردم با تفاوت

 کند می کمک ها آن به جامعه افراد اندیشه شکوفایی و رشد به کمک با که است نهادی عمومی کتابخانه

 جامعه افراد همه برای را فرصت عمومی کتابخانه. کند ابراز را خود عقاید بیشتری احاطه و دانش با تا

 فرایندهای در و داشته دخالت خود جامعه ماعیاجت و فرهنگی امور در فعال شکل به که کند می فراهم

 مهم نقش ،عمومی های کتابخانه برای ایفال رهنمودهای آخرین طبق. کند ایفا مؤثری نقش جامعه فرهنگی

 راستا این در(. 1391صدیقی،)است  جامعه  در هنری و فرهنگی رشد بر تمرکز ایجاد ها کتابخانه این

 شرایط کردن فراهم با جامعه عادی افراد به  خدمات ارائه بر عالوه ندنمای سعی باید عمومی های کتابخانه

 معلوالن، نژادی، مذهبی، قومی، های اقلیت مانند جامعه خاص های گروه به مناسب تسهیالت و فیزیکی

 این  حتی و نمایند خدمت نیز روستاییان و کودکان کارمندان، دار، خانه زنان کارگران، زندانیان، بیماران،

بنابراین . دهند گسترش جمعیت کم نقاط و پراکنده و دور نقاط به سیار های کتابخانه طریق از را ماتخد

 در اجتماعی و تاریخی حیث از آنها مخاطب جامعه بیابند، را خود واقعی جایگاه عمومی های کتابخانهاگر 

 ضمانتی و کشور در اتتحقیق امر پشتیبان عنوان به که گیرد می قرار گزینش قدرت و بلوغ از مکانی

 و آموختن بخش حیات خون که کند عمل نیرومندی قلب شبیه و باشد جامعه سالمت برای مطمئن

  .برساند اجتماع پیکره تمام به را یادگیری

بندی منابع و نیز متقاضیان بالقوه و بالفعل است.  بندی و سطح ها، طبقه یکی از کارکردهای اصلی کتابخانه

ریزی در مقاطع مختلف جداگانه و در عین حال مرتبط با هم صورت  طعا باید برنامهبرای اجرای کار ق

اند و یا فرزند خردسال دارند،  های دونفره که هنوز صاحب اوالد نشده گیرد. یک برنامه مربوط به خانواده

برنامه دیگر  روند و هایی که دارای فرزندانی هستند که به دبستان و یا دبیرستان می برنامه دیگر برای آن

تواند به رشد و گسترش  یک برنامه وسیع و سالم کتابخانه عمومی می(. 1391برای دانشگاهیان )فدایی، 

های اخالقی و بهداشت روانی جامعه و جذب بیشتر مردم به امر مطالعه، کمک موثری بکند.  ارزش

های  جبران کمبودها و نارساییو تبهکاری باز دارد و در   های سرگردان را از ارتکاب به بزهکاری گروه

 اهمیت حائز نکته اما .(1379اخالقی مانند کمرویی، حسادت، بخل و رقابت افراطی کمک کند )صافی، 

 -عملی) اجرایی راهکارهای بین عموم مردم چه در کارآمد مطالعه فرهنگ ترویج برای که است این

 مراکز آموزشی، مراکز ها، خانه توانیم میراهکارهایی  چه با و چگونه کرد؟ عنوان توان می( کاربردی
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 یارتقا منظور به مسلم است که کنیم؟ آشنا فرهنگ این ترویج و مطالعه کتاب و با فرهنگی و مدارس را

 قرار موردنظر خانوادگی و ساختاری، دستگاهی، تربیتی، روانی، اجرایی، راهکارهای باید مطالعه، فرهنگ

 فرهنگ ترویج ما شورک در  .کنیم و هدفمند مداوم، مند، روش دار، جهت را مطالعه بتوانیم تا گیرند

و اقدامات  شود می تلقی تازه فکری هنوز ،ترویج مطالعه آنها در نقش وعمومی  های کتابخانه و کتابخوانی

 در تری طوالنی سابقه که کشورهایی در ولی های عمومی انجام شده،  اندکی در این حوزه توسط کتابخانه

 های عمومی های کتابخوانی و ایجاد جذابیت برای کتابخانه طرح انجام دیرباز از دارند، رویج مطالعهت زمینه

لذا شایسته است که برای جلوگیری از موازی کاری و اتالف وقت و هزینه که . است بوده توجه مورد

وی دیگر کشورها ده از ساستفاده شموفق های عمومی با آن مواجه هستند، راهکارهای  کتابخانهمعموال 

به کار  ایران های عمومی مورد توجه، بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا بتوان پس از بومی سازی در کتابخانه

های موفق در حال  های موفق انجام گرفته در ایران و سپس طرح لذا در این پژوهش، تعدادی از طرحرود. 

های عمومی در جذب   نده کتابخانهرای آیانجام در سایر کشورهای جهان معرفی شود تا چراغ راهی ب

 های عمومی باشد. افراد و همچنین تداوم حضور آنها در کتابخانه

  های عمومی انجام شده در ایران برای جذب افراد به کتابخانه های طرحالف. 

 های ترویج کتابخوانی مدتی است که مورد توجه نهادهای عمومی قرار گرفته است. هر نهادی انجام طرح

های مقطعی و گاهی بلندمدت  کاری به اجرای طرح در راستای اهداف خود و گاهی به صورت موازی

 شود.  اشاره می آنهااند که در ادامه به تعدادی از  دست زده

 های عمومی کشور توسط نهاد کتابخانه طرح کتاب من. 1

 عمومی های کتابخانه کلیه در  کشور عمومی های کتابخانه نهاد توسط که بود طرحی «من کتاب طرح»

 درخواست اساس بر عمومی های کتابخانه های کتاب از بخشی تأمین طرح، این هدف. دش می اجرا  کشور

 محل عمومی کتابخانة در نیاز مورد کتاب نبودن موجود صورت در که شکل بدین ؛بود مراجعان و اعضا

 کشور عمومی های کتابخانه نهاد به را خود درخواست پیوسته صورت به ندستتوان می اعضا عضویت،

 این طرح این اصلی هدف. شود ارسال نظر مورد کتابخانه به و تهیه کتاب کوتاه فرصتی در و کنند ارسال

 عمدة مشکالت از یکی نتیجه در و نماند پاسخ  بی کتاب برای تقاضایی هیچ آن اجرای با که بود

. شود برطرف حدی تا آنهاست، نیاز مورد منابع نبود یا کمبود که عمومی های کتابخانه به کنندگانمراجعه

 هایکتابخانه تمام در 13۸۸ سال از و کشور استان 1۰ در آزمایشی صورت به 13۸۶ سال از طرح این

  .(1391زارع،  جو و موسوی )دیانی، صنعت ادامه داشت 1392و تا سال  شد اجرا کشور عمومی
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 نیز و سمنان شهرستان اسالمی شورای حمایت با پیشرو فرهنگی حطر این رنگین کمان کتابخانه تلفنی. 2

 جلسه چندین برگزاری از پس و شد مطرح مطالعه فرهنگ گسترش برای برای شهرداری فرهنگی معاونت

 تلفنی کتابخانه طرح. نمود آغاز را خود فعالیت سمنان شهرداری در تلفنی کتابخانه مرکز کارشناسی،

 به تر سریع دسترسی امکانات ایجاد) بیشتر مطالعه برای بهتر فرهنگی فضای دایجابا هدف  کمان رنگین

آغاز به  13۸۸در فروردین ماه  مطالعه رهگذر از کودکان وآگاهی اطالعات افزایشو  اطالعاتی( منابع

 زمانی بازه یک در که است آن از حاکی تلفنی کتابخانه دهی سرویس و کنترل مرکز آمارهایکار کرد. 

 جامعه برای کتاب نسخه هزار 2۸ از بیش( ۸۸ ماه فروردین پایان تا مرکز این کار به آغاز) ههما شش

 آسان دسترسی کتابخانه، این اندازی راه و برپایی از کلی هدف .است شده مبادله نفری هزار 4 حدوداً

 بوده کتاب به نوجوانان و کودکان دسترسی جهت خصوص هب تلفنی، تماس طریق از مراجعان برای کتاب

 کودکان برای جذاب و آهنگین متنی حاوی که گویا تلفن طریق از کتابخانه این در عضویت نحوه. است

 مجموعه لیست به مراجعه با منزل در تلفنی کتابخانه اعضای ،آن از پس و گیرد، می انجام ،باشد می

 با تلفنی تماس با سپس و هکرد انتخاب را نظر مورد کتاب دسترس، در های فهرست و کتابخانه های کتاب

 ارسال منزل درب به موتوری پیک طریق از کتاب بعد، مرحله در. دهند می سفارش را آن کتابخانه، این

 موتوری پیک و گرفته تماس تلفنی کتابخانه مرکز با مربوطه عضو امانت، دوره اتمام از پس. گردد می

 .(1391یرحسینی، بهرامی، )م کند می مراجعه منزل به نظر مورد کتاب تحویل برای

 محور کتاب اجتماعی شبکه نخستین  ای حرفه خوانان کتاب شبکه ای شبکه اجتماعی کتابخوانان حرفه. 3

 شعار با را خود رسمی فعالیت و گردیده تأسیس کشور عمومی های کتابخانه نهاد توسط که است ایرانی

 هدف ای، حرفه خوانان کتاب سایت وب طراحان. است نموده آغاز 139۰ مرداد 4 از «خوانم می کتاب من»

 موردعالقه های کتاب مورد در نظر تبادل و بحث جهت مجازی محیطی ایجاد را شبکه این ایجاد از

 آن کاربران که اند نموده عنوان کتاب عرصه مندان عالقه کلیه و ناشران نویسندگان، خوانان، کتاب

 دست کتاب با رابطه در نظر تبادل و بحث برای مختلفی ناتامکا به خود سنی گروه با متناسب توانند می

 شخصی پروفایل در که است شخصی صفحه یک دارای عضویت از بعد فرد هر شبکه این در. کنند پیدا

 کتاب، مجازی قفسه سکونت، محل اطالعات و شغلی تحصیلی، سوابق عکس، چون اطالعاتی شامل

 شده ارائه نقدهای و نظرات خوانی، کتاب مسابقات ارد،د عضویت آن در فرد که هایی گروه دوستان،

 توانند می شبکه این اعضای. است شده ارائه باشد، می مند عالقه ها آن به فرد که موضوعاتی کتاب، درباره

 است صفحه این در که اطالعاتی طریق از را خود و گذاشته اشتراک به اعضا دیگر با را خود های لینک

 به کتاب افزودن ، خوانی کتاب مسابقات جمله در این سامانه فعالیتهایی از . نمایند معرفی اعضا دیگر به

 درباره نظر تبادل و نقد موردعالقه، های گروه در عضویت و مختلف های گروه ایجاد مجازی، قفسه
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 گفتگوی،یابی دوست شبکه، در حضور به افراد دعوت شبکه، اعضای دیگر به کتاب پیشنهاد ها، کتاب

 (.139۰ صفوی، و مرادی) است شبکه این امکانات دیگر از و ارسال پیام مانهمز

 است، کتابخوانی ترویج و مفید های کتاب معرفی هدف با صمیمانه نشستی این طرح نشست کتابخوان. 4

از سوی نهاد کتابخانه های عمومی  کتاب حوزه فعالین و رسانه اهالی نویسندگان، کتابداران، مشارکت که

 از نوبت هر بوده است. در 1394شود. آغاز اجرای این طرح از سال  می برگزار ادواری صورته بکشور 

 که کتابی از گزارشی ارائه به دقیقه، 15 الی 1۰ میزان به کدام هر نفر، هشت خوان، کتاب های نشست

 نویسنده اگر یعنی. شود ادا مطلب حق در این نشست ها باید کتاب معرفی در پردازند. می اند، کرده مطالعه

 است الزم که شود قانع باشد. همچنین مخاطب راضی شنید، از طریق  این نشست را کتابش معرفی کتاب،

 ذائقة شود، می معرفی که است و کتابی مفید ای مطالعه کتاب، این مطالعه و کند مطالعه را کتاب این

 .(1394ی عمومی کشور، ها دربرگیرد )پرتال نهاد کتابخانه را مخاطبان از تری گسترده

 های عمومی کشور ایستگاه مطالعه توسط نهاد کتابخانه. 5

 ارتقای و های عمومی کشور برای عمومی نمودن های نهادکتابخانه یکی از برنامه«ایستگاه مطالعه»طرح

 کتابخوانی سمت به افراد ترغیب و کشور مختلف مناطق در مطالعه فرهنگ ترویج و مفید مطالعه سرانه

 عمومی های کتابخانه نهاد توسط1391سال  مطالعه های ایستگاه ملی طرح. (مطالعه ایستگاه سایت) تاس

 و نیستند مطالعه اهل چندان که است شده طراحی افرادی برای طرح این در ها کتاب. شد اجرا کشور

داخل  در شهر تردد پر در مکانهای و شده انتخاب جامعه عمومی ذائقه با متناسب و  حجم کم هایی کتاب

 به مراجعه با تواند می فرد هر طرح این در. شود می داده قرار جامعه افراد اختیار قفسه های مخصوص

 و کرده مطالعه دیگری محل هر یا و ایستگاه محل در و را انتخاب خود عالقه مورد کتاب ایستگاه،

 یکی به یا و کشور سراسر در مطالعه های ایستگاه از یک هر یا ایستگاه به همان روز پانزده از پس حداکثر

 به مند عالقه فردی چنانچه .بازگرداند عمومی های کتابخانه نهاد پوشش تحت های عمومی کتابخانه از

 .نماید خریداری را آن کتاب جلد هر برای تومان هزار دو مبلغ پرداخت با تواند می باشد خرید کتاب

 (. 1393)صفوی، 
 

 در ایران های ترویج خواندن توسط گروه ام گرفتهانج های کتابخوانی طرحب. 

های جالب توجه و بعضا موفقی  های مستقل و غیرانتفاعی طرح های عمومی، برخی گروه همگام با کتابخانه

های عمومی  تواند به عنوان الگویی برای کتابخانه اند که می را در ترویج کتابخوانی در ایران برگزار کرده

تواند نقش  های عمومی می ها با مشارکت کتابخانه . البته اجرای برخی از این طرحمورد توجه قرار گیرد

 شود. تر و موثرتری به خود بگیرد که ادامه به تعدادی از آنها اشاره می پررنگ
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 ای روستای سنگان  . کتابخانه میوه1

 باغ اندازی راه طریق از بلوچستان و سیستان محروم مناطق در کتابخوانی ترویج در ابتکار دلیل این طرح به

  دوره در اولین خاش، سنگان شهرستان روستای در کتابخوانی مسابقات برگزاری همچنین و خوانی کتاب

 از را خود فعالیت که اصل کتابخانه خوانی مورد تقدیر قرار گرفته است. این کتاب ترویج فعاالن از تقدیر

 اندازی شده و نخستین یکی از روستاییان راهکرده است، توسط نواب کرد  آغاز 13۸3 سال ابتدای

استان است. در این کتابخانه که به همت این فرد و با حمایت بنیاد مسکن  این در را روستایی کتابخانه

 کتابخانه طرف به افراد جلب و سازی نیز فرهنگ و سرسبز و دلنشین ساخته شده است، برای ایجاد فضای

 و بخوانید ای این است: کتاب کتابخانه میوه شعار است. کاشته شده لفمخت های میوه کتابخوانی، نهال و

 (. 1394بخورید )پایگاه تحلیلی خبری عصر هامون،  میوه

 

 طرح کتاب مهر توسط موسسه مهر طه. 2

ه شد تاسیس سرپرست نیازمند دختران از نگهداری و حمایت هدف با 13۸1 سال درکه  مهرطه موسسه

 از تقدیر  دوره در اولین های درخور توجهی انجام داده که تابخوانی نیز فعالیتدر زمینه ترویج ک ،است

های ترویج کتابخوانی در این موسسه از  قرار گرفته است. فعالیتمورد تقدیر  خوانی کتاب ترویج فعاالن

 داوری با که هشد پیشنهاد نوجوان و کودکان حوزه نویسندگان از یکی سوی ازو آغاز شده  139۰ سال

 ناشران . در سال اول برگزاری این مسابقه،شود برگزار کتاب جایزه این موسسه در ساکن دختران

 داوری داوطلب دختران موسسه ازکردند و تعدادی  ارسال کتاب جایزه دبیرخانه برای را خود های کتاب

 حامی) اکوش موسسه دو از ،مهرطه نیکوکاری موسسه ،مهر کتاب جایزه برگزاری دوم سال در .شدند

 تحت کودکان. کرد کاریمه به دعوت کار کودکان حامی شکوفا موسسه و( خیابان و کار کودکان

 . پیوستند مهر جایزه داوران جمع به نیز موسسه دو این حمایت

 کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی موسسه توسط طرح با من بخوان. 3

 و محروم کودکان درآمد، کم های خانواده کانکود با خوانی کتاب ترویج برای ای برنامه «بخوان من با»

 از گروه این دست به کیفیت با و مناسب های کتاب رساندن پایه بر برنامه این. است بحران در کودکان

 این یا ندارند دسترسی کیفیت با های کتاب به زندگی معمول وضعیت در که است نوجوانان و کودکان

 به دسترسی و درمانی کتاب به نیاز اجتماعی و طبیعی بار فاجعه رخدادهای مانند ویژه های وضعیت در که

 و موضوعی و سنی بندی طبقه کیفیت، با و مناسب های کتاب آگاهانه گزینش. دارند مناسب های کتاب

 آن اساسی گام نخستین و برنامه این مهم مشخصه ها آموزشگاه و ها خانواده به کتاب های بسته رساندن
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 و گو و گفت  با که است بلندخوانی روش با ونوجوانان کودکان با کتاب شدن هیمس دوم گام در. است

 و کودکان با ها کتاب شدن سهیم از هدف. شود می همراه کتاب با پیوند در هنری های فعالیت انجام

 گام. هاست آن در شناختی زیبایی های انگیزش برانگیختن و خواندن شوق و لذت از مندی بهره نوجوانان،

 کار آموزشی های کارگاه گذراندن با تا است عالقمندان و آموزگاران مربیان، آموزش برنامه، این مسو

 این دیگر مهم گام ، کیفی و کمی جنبه از طرح پیوسته ارزیابی و ها تجربه کردن مستند .شوند آزموده

 .(1394با من بخوان،  )سایت است برنامه
 

 های عمومی های جذب افراد به کتابخانهتجربیات دیگر کشورها در اجرای طرح پ. 

 های انجام گرفته در قاره آسیا طرح

 کنگ هنگ در  3جوانان و کودکان برای خواندن برنامه

 عادت پرورش خواندن، به جوانان و کودکان عالقه ترغیب به هدف با و کنگ هنگ در که طرح این

 فعال مشارکت تشویق و زبان از استفاده در آنها توانایی یارتقا دانش، و خواندن دامنه گسترش مطالعه،

 های کتابخانه عضو باید طرح این در کنندگان شرکت. شود می اجرا کودک، همراه به خواندن در والدین

 جمله از شد، خواهد خواندن پیشرفت ثبت برای 4پیشینه کتاب یک عضو هر به .باشند کنگ هنگ عمومی

 عمومی های کتابخانه از شده گرفته امانت یا و شده ندهخوا الکترونیکی و چاپی های کتاب اطالعات

5شاد من خواندن گذاری اشتراک به" های برنامه اطالعات مدرسه، کتابخانه یا کنگ هنگ
 پیشنهاد" و "

7 شاد  خواندن ماهانه جلسات" در که " ۶من عالقه مورد کتاب
 تکمیل کنگ هنگ عمومی های کتابخانه "

 های کتابخانه یا کنگ هنگ عمومی های کتابخانه توسط که شده مشخص تمبر یک با سوابق تمام. شود می

 های کتابخانه در یا گرفته قرض که کتابی تأیید برای کاربران. بود خواهد معتبر است، شده شناخته مدارس

 باید مدارس در خواندن سوابق. دهند کتابخانه تحویل به را خود پیشینه کتاب باید اند، خوانده عمومی

 آینده سال اوت 31 تا سپتامبر اول از عضو هر ساالنه خواندن سوابق. شود تأیید مدرسه معلمان سطتو

 پیشینه کتاب  اوت، 31 از قبل باید هستند خواندن گواهینامه دریافت به مایل که کاربرانی. شود می محاسبه

 جدید سال برای تازه ینهپیش کتاب یک و دهند، تحویل  هستند، عضو که عمومی های کتابخانه به را خود

باشند.  خوانده دوره طول در بیشتر یا کتاب شش که شد خواهد داده اعضایی به گواهینامه. بگیرند تحویل

 آورد، بدست را خود اعضای توسط شده خوانده های کتاب کل نمره باالترین که سازمانی یا مدرسه

                                                           
3
 National Young Reader’s Programme 

4
 Record book 

5
 Sharing My Joyful Reading 

6 
Recommending My Favorite Book 

7
 Monthly Meeting of Joyful Reading 
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۸خواندن ارتقا در مدرسه ترین فعال"  جایزه
 بیشترین که سازمانی یا مدرسه و آورد هدخوا بدست را "

9مشارکت ترویج در مدرسه ترین فعال" جایزه باشد، کرده جذب را اعضا تعداد
 .کرد خواهد کسب را "

1۰ماه ستارگان" کتابداران
 "من خواندن گذاری شاد اشتراک به" طرح در که کاربرانی را از میان "

 ارائه "ماه ستاره" مدال و گواهینامه آنها به سال، رندگانتعیین ب از پس. کنند انتخاب می کنند، می شرکت

11خواندن درخشان ستاره " مدال و گواهینامه رده، هر در برتر برنده سه هر به. شود می
 به .شود می ارائه "

 و کودکان خواندن برنامه در "خواندن شاد ماهانه جلسات"  در حضور در فعال عضو 2۰ از یک هر

12خواندن شاد هنخب" مدال یک جوانان
کنگ،  های عمومی هنگ سایت کتابخانه شود )وب می ارائه "

2۰15). 

 در ژاپن 13برنامه بوک استارت

 برای نوزاد و مادر و پدر برای فرصت شروع شده است، و هدف آن ایجاد 2۰۰۰اجرای این طرح از سال 

در این  دهد. ها را می تابک گذاری اشتراک به لذت تجربه اجازه آنها است که به هم با شاد زمانی صرف

 محلی های سازمان و مردم با همکاری فرصت این .شود کتاب داده می رایگان بسته یک به آنها طرح

 شود، محلی فراهم می داوطلبان و خانواده پشتیبانی مراکز بهداشتی، مراکز کتابخانه، خدمات مانند مربوطه،

 متولد نوزادان همه که زمانی محلی، بهداشتی مراکز در کودک زمان بررسی سالمت طول این طرح در

 کتاب دو حاوی بسته رایگان کتاب،. شود شوند، اجرا می می جمع هم با خاص منطقه یک در شده

 فهرست مانند محلی اطالعات کتابخانه، عضویت کارت یک والدین، برای مشاوره کتابچه کودک،

 یک در ند مخصوص کودک است که همگیب یک پیش و کودکان پرورش در مفید اطالعات و کتابخانه

نیست، بلکه این ایده بر  اولیه پرورش و آموزش بوک استارت ژاپن .داده شده است قرار ای پنبه کیسه

 را او که کسی صدای شنیدن و بودن هم با لذت است که مهم بسیار نوزاد یک برای که است مبنای آن

کودکان  سالمت بررسی مکان در را ستارت خودبوک ا بسته مادر و پدر. را تجربه کند دارد دوست

 پروژه یک ژاپن این پروژه در. ای آسان است خانواده هر به آن برای دسترسی که کنند می دریافت

 یک موارد، از بسیاری گیرد. در انجام می خصوصی عمومی و سازمان چند که با همکاری است همکاری

 که باور اجراکنندگان طرح این است کند، می صحبتخانواده  با داوطلب اعضای از یکی یا کتابدار

بوک استارت را موثرتر  اجرای ها، گروهی از خانواده جای به خانواده، یک با نفر یک کردن صحبت

                                                           
8
 Most Active School in Promoting Reading 

9
 Most Active School in Promoting Participation 

10
 Stars of the Month 

11
 Reading Supernova 

12
 Elite of Joyful Reading 

13
 Bookstart 
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کنند توجه بیشتری از سمت کتابدار  می احساس یا سرپرستان کودک مادر و پدر چرا که،. کند می

کودک نشان  سرپرستان یا مادر و پدر به های کودکان را تابگذاشتن ک اشتراک به کنند. آنها دریافت می

در این . باشد بخش لذت تواند ها چقدر می دهند تا پدر و مادر دریابند که به اشتراک گذاری کتاب می

های محلی و مراکز پشتیبانی به پدر و مادر یا سرپرستان هنگام توضیح محتویات بسته   طرح، کتابخانه

شود که این مراکز آماده حمایت از کودکان و والدین آنها هستند  آنها گفته می شوند و به معرفی می

 (.2۰15سایت بوک استارت ژاپن،  )وب

 در کره جنوبی 14ها پروژه خواندن با کتابخانه

 به آسان از دسترسی کودکان بسیاری آنها است که در نهادهایی به رسانی کمک پروژه خدمات این

پروژه  این .نشینفقیر های محلهو  ها، خانه یتیم کودکان، از نگهداری مراکزانند محروم هستند، م کتابخانه

ی در حوزه مختلف های برنامه ،دارد ادامه جنوبی ه کر در عمومی های کتابخانه همکاری با 2۰۰7 سال از که

 . دهد خواندن را برای این گروه از کودکان ارایه می

 خواندن، بحث مانند خواندن های برنامه با کار برای این کشور عمومی های کتابخانه 135 ،2۰12 سال در

 کتاب خواندن بازدید از کتابخانه، تور های تخیلی، داستان شفاهی روایت های هنری، کتاب درمانی، کتاب

 27۰۰ حدود برای کتابخانه یک در اقامت شب یک محلی، فرهنگی میراث کتابداران، شناسایی توسط

 برنامه، مدیریت برای پشتیبانی داشتند، شرکت پروژه این در هایی که کتابخانه اند. شده کودک انتخاب

از کودکان بازدید  کتابداران. کنند هزینه پرداخت مربیان را دریافت می و مرتبط، هزینه خرید کتب

 .کنند خواندن درگیر می مختلف های برنامه در را آنها همچنین و خوانند کتاب می برای آنها و کنند می

انگیزه مطالعه بیشتر در طول زندگی شوند که به آنها  هایی می صاحب کتاب کودکان ، پایان برنامه از پس

 (.2۰13، 15د )کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان کرهده را می

 های انجام گرفته در قاره آمریکا طرح

 16طرح خواندن آمریکا

اجرا  2۰۰4تا  2۰۰1ز سراسر آمریکا از سال کتابخانه ا 4۰با مشارکت  17الیف این طرح توسط بنیاد مت

شد، بخشی از برنامه انجمن  حمایت مالی می 1۸ها برای آینده شد. این برنامه که توسط برنامه کتابخانه

                                                           
14

 Reading with Libraries 
15

 National Library for Children and Young Adults 
16

 Reading America 
17

 MetLife Foundation 
18

 Libraries forthe Future 
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و فیلم   های متعددی را به کتابخانه آورد تا در مورد کتاب است که نسل (ALC) 19های آمریکا کتابخانه

ما برنامه "در این مورد گفته است:  2۰های آمریکا، دایانتا اسچول . رییس انجمن کتابخانهبحث کنند

های آنها طراحی کردیم تا به آنها کمک کنیم در مورد  خواندن آمریکا را برای نوجوانان مهاجر و خانواده

های فرهنگی مختلفشان صحبت کنند. تاثیر مهمی که این برنامه داشت این بود که جوامع جدیدی  تجربه

 "خانه کشاند.را به کتاب

آغاز کرد تا به این سوال پاسخ دهد که  2۰۰1ها برای آینده را در سال  الیف برنامه کتابخانه بنیاد مت 

های قبل را کمتر کنند،  توانند انجام دهند تا تنش بین نوجوانان و نسل های عمومی چه کاری می کتابخانه

ها برای  برنامه کتابخانهاین طرح، ستیابی به اهداف به ویژه در محالتی که  مهاجران فراوانی دارند. برای د

های  ها، برنامه بین نسلپیوند خود مورد توجه قرار داد: برنامه برای طرح  نویس آینده سه جزء را برای پیش

تواند کلیدی برای در نظر  هایی شامل مشارکت بین کتابخانه و جامعه. مورد سوم می چند فرهنگی، و برنامه

که برای مهاجران چینی انجام می شد، افراد به خواندن در یکی از بخش های این برنامه  گرفتن مردم باشد.

بحث در مورد پردازند.  های مثبت این کشور باشد، می کننده جنبه هایی در مورد چین که منعکس کتاب

 فرهنگیتبادل  های پروژه برای را شرایط وگیرد  میرا نادیده  نسلی و فرهنگی های تفاوت فیلم و کتاب

 شامل که فهرست یک از راعناوینی  خود همراه می شود تا مادر و پدر با نوجوان هر. کند فراهم می

در  نوجوانان. است، جستجو کند معروف های ساختمان و مدارس ها، رودخانه ها، ورزش غذا، موسیقی،

، 21)سوننبرگ .دهند را مورد جستجو قرار می آمریکایی معادل ،نبزرگساال و چینی معادل این پژوهش

2۰۰5.)  

  22آمریکا کتاب یکطرح 

 مورد در بحث و ادبیات به خواندن طریق از را مردم که است خواندن ترویجای برای  پروژه کتاب یک

 توسط عموالم ها طرح این. است یافته افزایش آن محبوبیت اخیر های سال در و کند، می نزدیک هم به آن

 و خواندن به هم با تا کنند می جمع هم کنار در را جامعه یک اعضای آنها شود. می دهی سازمان کتابخانه

 گاهی و گیردمی صورت کوچک های گروه در معموال بحث. بپردازند ادبی اثردر مورد یک  بحث

 ،23پرل نانسی و شد آغاز 199۸ سال در "کتاب یک" جنبشکنند.  شرکتدر آن  نیز نویسندگان اوقات

: بود این او شعار. بود طرح این آغازگر ،24سیاتل عمومی کتابخانه در واشنگتن کتاب مرکز اجرایی مدیر
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 اعضای از محلی، مالی حامیان از تن چند مالی کمک با او. خوانند می را کتاب یک سیاتل مردم همه

 سه مدت به را نویسنده و وانند،بخ را 2۶بنکس راسل توسط 25شیرین آخرت رمان که کرد دعوت عمومی

 رایگان صورت به عمومی های برنامه مجموعه یک در خود کتاب مورد در بحث به تا آورد سیاتل به روز

. است شده واقع حمایتمورد  ها سازمان از تعدادی طرف از کتاب یک طرح اخیر، های سال در .بپردازد

 و راهنمایی با عمومی، های برنامه دفتر طریق از ،(ALA) 27آمریکا های کتابخانه انجمن 2۰۰3 سال در

 مدیران کتابداران، آموزش به شروع کتاب یکطرح  موفق اجرای و ریزی برنامه برای اطالعات

 نشست در 2۰۰4 ژانویه درآمریکا  های کتابخانه انجمن. کرد کتابخانه همکار های سازمان و ها کتابخانه

 ملی آموزش فرصت اولین که را برگزار کرد 29جامعه یک اب،کت یک کارگاه ،2۸گو هدی سن در زمستانی

 ایالت 23 در انجمن 54 نمایندگی به کتابداران توسط کارگاه این. بود کتاب یکطرح  ریزان برنامه برای

 ، بولتن اطالعات کتابخانه کنگره آمریکا(. 2۰۰۶، 3۰)کول شد برگزار

 در آمریکا  31طرح شکارچیان کتاب

 تطبیق برای یانگیز هیجان و جدید خدمت خود جامعه به 32کانتی هریس عمومی نهکتابخا 2۰1۰از سال 

هر  .کنند می پربه عنوان پروفایل  رادر این خدمت، خوانندگان فرمی . دهد ارایه می ها کتاب با خوانندگان

القه فرد را که کتابخانه بتواند کتاب مورد ع دارد احتمال بیشتر د،وش ارائه در این فرم بیشتری اطالعات چه

ها و  ها و نویسندگان مورد عالقه، کتاب مشخصات فردی، کتاب ،در این فرم. به او پیشنهاد کند

نویسندگان مورد تنفر فرد، محمل کتاب مورد نظر )چاپی، کتاب الکترونیکی، کتاب صوتی و ... (، کوتاه 

، نژاد، سن، کشور محل زندگی یا بلند بودن کتاب، ژانر مورد عالقه فرد، مرد یا زن بودن شخصیت کتاب

این  کتابدارانشود.  های جزیی مورد عالقه فرد ثبت می و دوره زمانی زندگی او، و بسیاری از ویژگی

 هر عضو برایی سفارش  فهرست کتاب یک ایجاد برای ها، داده شده در فرم های پاسخاز  عمومی کتابخانه

سایت  )وب. کند می دریافتاز طریق ایمیل  را دخو فهرست هفته دو . هر عضو بعد ازدکن می استفاده

 .(2۰15کانتی،  کتابخانه عمومی هریس

 در کانادا 33طرح خوش آمدی کودک
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از طریق  مردم این شهرو با مشارکت  34در کتابخانه عمومی ادمونتون 2۰15که از اوایل سال این طرح 

 اولیه سواد منابعلی کافی نیستند، که دارای تمکن ما ، افرادیشود مالی داوطلبانه انجام می های کمک

پدر و مادر یا  .است ضروری سالم و شاد کودکرشد یک  برای کنند که دریافت می یقدرتمند

 بسته ،کودک سازی ایمن برای ادمونتون در عمومی بهداشت مرکز هر مراجعه به سرپرست این کودکان با

 نویسنده یک از کتاب ل یکشام ه. این بستکند می رایگان دریافت را به طور کودک آمدی خوش

و  هم با خواندن برای عالی کتاب 1۰۰ جزوه، نقل و حمل کیسه ، یکموسیقی دی سی یک، کانادایی

رایگان  کارت یک کودکاست.  کودک رشد و یادگیری از حمایت برای اولیه سواددیگر  منابع

ای تدارک  بسته سال نیز 2 زیر کودکان کند. در این طرح، برای دریافت میرا نیز کتابخانهعضویت در 

 مصور جزوه یک کتاب )که متن فرانسوی را نیز دربر دارد(،  دیده شده که شامل مواد زیر است:

سایت کتابخانه  )وب هم با خواندن برای تر عالی کتاب 1۰۰های خوش آمدی کودک، و بروشور  ترانه

 . (2۰15عمومی ادمونتون، 
     

 ه اروپاهای انجام گرفته در قار طرح

 در بریتانیا 35برنامه ملی خوانندگان جوان

برای انگیزه دادن به کودکان و جوانان  3۶در بریتانیا و توسط اتحادیه ملی سواد 199۶این برنامه از سال 

ها  های هدف این برنامه، کودکان، جوانان و خانواده شود. گروه محروم برای مطالعه به قصد لذت اجرا می

هایی که برای کتابخوان شدن نیاز دارند،  کند تا مهارت به کودکان و جوانان کمک میهستند. این برنامه 

ها  های جذاب را انتخاب کنند و در چه جاهایی این کتاب را فراگیرند. مثل دانستن این که چگونه کتاب

های  و برنامه شود ها اجرا می را پیدا کنند. این برنامه از طریق مراکز نگهداری کودکان، مدارس و کتابخانه

کند. دسترسی به این  های فردی را برای آموزگاران و کتابداران فراهم می آموزشی تخصصی و حمایت

های  گیرد. در هر مرحله از اجرای این برنامه کودکان مهارت برنامه از طریق یک شبکه صورت می

تبدیل به یک کتابخوان توانند تا سطح  آموزند و می انتخاب کتاب از طریق جستجو در برنامه را می

پیشرفت نمایند. کودکان در این برنامه در مجموعه جلساتی که پیوند دهنده کتاب و سرگرمی است 

سازد کتاب انتخاب کنند و آن  آموزند که آنها را قادر می های ساده و عملی را می کنند، روش شرکت می

سایت اتحادیه  وب) اند برای خود نگه دارند دهتوانند سه کتابی را که انتخاب کر را بخوانند و در نهایت می

 .(2۰14ملی سواد بریتانیا، 
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 در جمهوری چک 37طرح خانه من

راهبرد  که 39همه برای ها کتابخانه المللی بین پروژه در 3۸پراگ شهرداری کتابخانه 2۰1۰ - 2۰۰9 سال در

اهداف این پروژه  .کرد شرکت پراگ فرهنگیمرکز  چند با همکاری فرهنگی چند آموزش برای اروپا

 :عبارت بود از

 کنند. بازدید می محلی کتابخانه از ی کهمهاجران نیازهای اب کتابخانه خدمات بیقطت 

 راحت تر در کند تا کمک می مهاجران به که برای همه افراد کتابخانه خدمات ارائه گسترش 

 جامعه پذیرفته شوند. اکثریت

 آموزشی امکانات و کتابخانه از حاضر حال در که یانخارجیروی  به ها کتابخانهدرب  کردن باز 

 .کنند آن استفاده نمی

که در واقع  بودبرنامه خانه من  ،دشهای این پروژه که توسط کتابخانه پراگ اجرا  یکی از بخش

 روی همه را به کتابخانهاین پروژه درب . گرفت را در برمیکتابخانه  در خارجیان آثار از نمایشگاهی

 آثار نمایش فرصت که هرگز کسانی حتی. کرد باز دست دارند، هنری های آفرینش در خارجیانی که

 آثار کتابخانه پر از 2۰1۰ سپتامبر در و ،را برای آنها فراهم کرد فرصت این کتابخانه. شتندندا را خود

 بخش در. من خانه: بود مشترک موضوعیک  با نقاشی وز سا دستمحصوالت  عکس، ،یگرافیک

سایت کتابخانه شهرداری پراگ،  وب) شتدا وجود کودکان کارهای از نمایشگاهی نیز ابخانهکت کودکان

2۰14).  

 در نروژ 40طرح ماه ملی رمان نوشتن

از اعضای شود،  اجرا می در ماه نوامبر هر هفته و 41کانتی این طرح که توسط کتابخانه عمومی دیکینسون

 دسترس در جلسات این. شرکت کنند نوشتن ملی ماه و رمان نوشتن درکند که  این کتابخانه دعوت می

 دور به و  مناسب و آرام فضای در این ماه مشغول نوشتن رمان هستند. کتابخانه که است کسانی همه برای

موضوع  در مفید های کتاب کند. دراین طرح به نویسندگان رمان، نوشتن فراهم می برای را زدگی ز شتابا

واداشته شود.  یشود که مغز به فعالیت بیشتر نوشتن به طور هفتگی موجب می و شد، خواهد ارائه نوشتن

 و نوجوانان ،کودکان ماه نوامبر، که در است غیرانتفاعی رویداد یک (NaNoWriMo)رمان نوشتنملی ماه

 اندازی شد راه 1999 سال در این طرح در .کند می تشویق رمان نوشتن چالش با مقابله برای را بزرگساالن
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 کلمه رمان در این ماه است 5۰۰۰۰ه در این طرح و ایجاد کنند شرکت 3۰۰۰۰۰ برآوردآن،  بخش الهام و

 . (2۰15کانتی،  سایت کتابخانه عمومی دیکینسون )وب
 

 انجام شدههای  ارزیابی طرحبررسی و 

 جامعه، ابزار و روش انجام پژوهش

بخوانی تشکیل می دهند. البته تمرکز طرح های انجام شده در ترویج کتاجامعه پژوهش حاضر  را 

پژوهشگران بر طرح هایی بوده که نقش کتابخانه های عمومی در آنها ملموس تر و مشهود تر بوده است. 

بنابراین طرح هایی که ارتباطی با کتابخانه ها نداشته اند از جامعه پژوهش حذف شدند. با توجه به آنچه 

 و مورد ارزیابی قرار گرفت.گفته شد در مجموع....... طرح انتخاب 

توصیفی انجام شده است. ابزار پژوهش سیاهه  ی است و به روش پیمایشپیمایشاز نوع  ژوهشاین پ

وارسی بود که گویه های آن بر اساس بررسی پژوهشهای پیشین و برگه های ارزیابی فعالیتهای کتابخانه 

ورد بررسی قرار گرفت و داده های آن ای تهیه شد. سپس با استفاده از آن کلیه طرح های مذکور م

گردآوری شد. داده های به دست آمده در نرم افزار اکسل وارد و پردازش شد. یافته های پژوهش در 

 آمده است. 2و  1شماره  های ادامه و همچنین به طور خالصه در جدول

 یافته های پژوهش

دهد  نشان می ،در این مقاله های عمومی انهبرای جذب افراد به کتابخدر ایران های انجام شده  بررسی طرح

سال است  11تا  1بین ها  اند. مدت فعالیت این طرح دولتی انجام شده ها به صورت نیمه طرح همه اینکه 

ها  دامنه فعالیت این طرحاند.  سال را به خود اختصاص داده 4-2های با مدت فعالیت  آنها را طرح %5۰که 

اند. میزان مشارکت  در سطح محلی فعالیت نموده بقیهدر سطح ملی و  %۶7 حدود ملی یا محلی است که

های عمومی  های انجام گرفته توسط نهاد کتابخانه ها متغیر است، طبیعتا طرح کتابداران در انجام این طرح

اما به طوری کلی میزان مشارکت  ،استفاده نموده استمیزان بیشتری از کتابداران به برای انجام کشور 

یار زیاد تا بسیار کم متغیر است. به دلیل اینکه نفس اجرای کار برای ها از بس بداران در انجام این طرحکتا

محل ها زیاد است.  های عمومی صورت گرفته، مشارکت مردمی در این طرح حضور مردم در کتابخانه

ها بطور  و برخی طرحاست  (%17) ( و هم در خارج از کتابخانه%33حدود ها هم در داخل ) انجام این طرح

ها بحث درآمدزایی طرح در  در انجام عمده این طرح(. %5۰همزمان در کتابخانه و خارج آن فعال هستند )

بررسی سطح فعالیت این تواند به نوعی درآمدزا تلقی شود.  نظر گرفته نشده و فقط ایستگاه مطالعه می

برای  بقیهبرای کودکان و نوجوانان و ویژه به طور  %17دهد  های سنی مختلف نشان می ها در گروه طرح
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فردی است و ایده خاصی در قبال  ،ها شوند. عمدتا سطح مشارکت افراد در این طرح همه سنین اجرا می

های  از طریق شبکه %17و سایت ها از طریق وب از این طرح% 17جذب خانوادگی افراد را در نظر ندارد. 

ها فارسی است و در بین  زبان کلیه طرحپایگاه الکترونیکی ندارند.  اصال % ۶۶ کنند و اجتماعی فعالیت می

نتایج بررسی ها کماکان در حال اجرا هستند.  ها تنها طرح کتاب من متوقف شده و بقیه طرح این طرح

 آمده است. 1ها در جدول  طرح

 های عمومی در ایران های جذب مخاطب به کتابخانه . بررسی طرح1جدول

عنوان 

 طرح

ی متول

 )اجراکننده(
 مدت اجرا

دامنه 

 اجرا
 سطح سنی درآمدزایی محل اجرا

سطح 

 مشارکت

پایگاه 

 الکترونیکی
 زبان

 کتاب من
های  نهاد کتابخانه

 عمومی کشور
 فردی همه سنین ندارد کتابخانه ملی سال 4

متوقف  –دارد 

 شده
 فارسی

کتابخانه 

تلفنی 

 کمان رنگین

 محلی سال ۶ شهرداری سمنان
خارج از 

 تابخانهک
 ندارد

کودک و 

 نوجوان
 فارسی ؟ فردی

شبکه 

کتابخوانان 

 ای حرفه

های  نهاد کتابخانه

 عمومی کشور
 ملی سال 4

داخل و خارج 

 کتابخانه
 فارسی دارد فردی همه سنین ندارد

نشست 

 کتابخوان

های  نهاد کتابخانه

 عمومی کشور
 ملی سال 1

داخل و خارج 

 کتابخانه
 فارسی ل نداردمستق فردی همه سنین ندارد

ایستگاه 

 مطالعه

های  نهاد کتابخانه

 عمومی کشور
 ملی سال 3

داخل و خارج 

 کتابخانه
 فارسی مستقل ندارد فردی همه سنین دارد

کتابخانه 

ای  میوه

 سنگان

خصوصی با 

حمایت بنیاد 

 مسکن

 فارسی مستقل ندارد فردی همه سنین ندارد کتابخانه محلی سال 11

عمده طرح های اجرا دهد  نشان می ،اند از ایران که در این پژوهش معرفی شدههای خارج  بررسی طرح

سال،  1۰-۸% طرح ها بین 1۰ها، بیش از ده سال قدمت دارند،  % این طرح4۰شده قدمتی طوالنی دارند. 

ها در  کلیه این طرح% کمتر از یک سال قدمت دارند. 1۰سال و  4-2% بین 2۰سال،  7-5ها بین  % طرح2۰

ها پایگاه الکترونیکی  طرحشوند. همه این  های اجتماعی مختلف معرفی می ها و شبکه وبالگ ،ها سایت وب

ی بوک استارت ژاپن، خوش آمدی کودک ها تر از همه مشارکت خانوادگی نیز در طرح دارند و مهم

وسط ها دولتی هستند  و ت طرح کلیهمورد توجه قرار گرفته است.  کانادا و طرح خواندن آمریکا

های اجرایی  هیچ یک از طرحشوند.  های عمومی دیگر اجرا می های عمومی و سازمان کتابخانه

% کودک و والدین و 1۰ها کودک  و نوجوان،  % طرح4۰سطح سنی اجرای طرح در درآمدزایی ندارند. 
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بان اجرا هایی که در کشورهای غیرانگلیسی ز طرح نحوه اجرا و نتایج حاصل از % برای همه سنین است.5۰

ها در  شود طر که باعث می ،شوند همگی به زبان محلی کشور و به زبان انگلیسی انتشار داده می ،شوند می

ها  طرح% 4۰% طرح ها دولت است. 9۰حامی مالی . قابل شناسایی و الگو برداری باشد تری سطح گسترده

پذیری  دهنده گستردگی و انعطاف ز کتابخانه قابلیت اجرا دارند که نشانهم در کتابخانه و هم خارج ا

ها به کتابخانه  سازد این است که راه کلیه طرح ها را متمایز و ارزشمند می اما آنچه این طرحطرح است. 

 آمده است.  2ها در جدول  نتایج بررسی طرح شود که هدف غایی طرح است. عمومی ختم می

 در خارج از کشور های عمومی های جذب مخاطب به کتابخانه . بررسی طرح2جدول

 طرحعنوان 
 متولی طرح

 )اجرا کننده(

مدت 

 اجرا
 دامنه اجرا

محل 

 اجرا
 درآمدزایی

حامی 

 مالی

سطح 

 سنی

سطح 

 مشارکت

پایگاه 

 الکترونیکی
 زبان

برنامه خواندن 

 کنگ هنگ

های  کتابخانه

 عمومی
 دولت ندارد کتابخانه محلی سال 5

کودک 

و 

 نوجوان

 سایت وب فردی
محلی  و 

 انگلیسی

 استارت ژاپن بوک

ها و  کتابخانه

های  سازمان

 محلی

 المللی بین سال15
خارج از 

 کتابخانه
 دولت ندارد

کودک 

 و والدین
سایت وب خانوادگی  

محلی  و 

 انگلیسی

خواندن با 

ها  کتابخانه

 جنوبی کره

های  کتابخانه

 عمومی
 ملی سال ۸

داخل و 

خارج 

 کتابخانه

سایت وب فردی کودک دولت ندارد  
و   محلی

 انگلیسی

 خواندن آمریکا

الیف و  بنیاد مت

های  کتابخانه

 عمومی

 دولت ندارد کتابخانه ملی سال 3
همه 

 سنین
سایت وب خانوادگی  انگلیسی 

 یک کتاب آمریکا
های  کتابخانه

 عمومی
 سال17

ملی و 

 محلی
 دولت ندارد کتابخانه

همه 

 سنین
سایت وب فردی  انگلیسی 

شکارچیان کتاب 

 آمریکا

های  نهکتابخا

 عمومی
 ملی سال 5

داخل و 

خارج 

 کتابخانه

 دولت ندارد
همه 

 سنین
سایت وب فردی  انگلیسی 

خوش آمدی 

 کودک کانادا

های  کتابخانه

 عمومی
 محلی سال 1

داخل و 

خارج 

 کتابخانه

سایت وب خانوادگی کودک مردم ندارد  انگلیسی 

خوانندگان جوان 

 بریتانیا

اتحادیه ملی سواد 

های  و کتابخانه

 عمومی

 ملی سال19

داخل و 

خارج 

 کتابخانه

 دولت ندارد

کودک 

و 

 نوجوان

سایت وب فردی  انگلیسی 

 دولت ندارد کتابخانه محلی سال2های  کتابخانهخانه من جمهوری 
خانوادگی همه 

سایت وب  انگلیسی 
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 و فردی سنین عمومی چک

ماه ملی نوشتن 

 نروژ

های  کتابخانه

 عمومی
 دولت ندارد کتابخانه ملی سال1۶

همه 

 سنین
سایت وب فردی  

محلی  و 

 انگلیسی



 گیری بحث و نتیجه

ها و ارتقای فرهنگ خواندن  های ترویج استفاده از کتابخانه پروژهاجرای صرف هزینه و زمان برای  به دلیل

. دشو که در ادامه به آنها اشاره می اند تحلیل قرار گرفتهمورد بررسی و  ها  طرحاز این  ی، تعداددر ایران

های اجرا کننده  ها را برای سازمان تواند میزان کارآمدی و تاثیر این پروژه ها می توجه به نتایج این پژوهش

 . مشخص کند

 شبکه سه با ایران ای حرفه کتابخوانان شبکه تطبیقی ( در پژوهشی به مطالعه139۰مرادی و صفوی )

 رفته کار به . ابزارندا پرداخته 44تینگ ریلیبرا و 43کراسینگ بوک ،42جهانی شلفاری محور کتاب اجتماعی

 نشان پژوهش نتایج. است اصلی بعد ۸ در بررسی مورد مولفه 49از  شامل سیاهه وارسی این پژوهش در

 دارا را بعد اصلی ۸ از بررسی مورد های مولفه از درصد 25 تنها ای حرفه کتابخوانان شبکه که دهد می

ناشران،  نویسندگان، همچون مهمی های گروه است، محور بکتا شبکه یک اینکه به توجه با و است

شبکه  به بسیاری شباهت شبکه این. است نشده مطرح آن در ها کتابخانه و کتاب توزیع و تهیه های بنگاه

دهد که موارد ذکر شده برای افزایش  نشان میای  کتابخوانان حرفهبه شبکه نگاهی . است داشته شلفاری

در  این توجه قرار نگرفته و تغییر ساختاری مهمی در آن به وجود نیامده است. کیفیت این شبکه، مورد

های مورد بررسی برای یک شبکه اجتماعی کتاب محور  درصد از مولفه 75فاقد  این شبکه که است حالی

 بوده است. 

ه توسط ک در افزایش نرخ مطالعه کودکان و نوجوانان کمان کتابخانه تلفنی رنگینپروژه تاثیر  بررسی

 3/49آزمون  در پیشدهد  نشان میبا استفاده از روش تجربی انجام گرفته و  (1391میرحسینی و بهرامی )

گزینه بسیار زیاد را به مطالعه کتاب، مندی  میزان عالقه کتابخانه تلفنی در پاسخ بهاعضای جدید  درصد

سیده است که نشان دهنده سیر ر درصد 4/59آزمون تغییر کرده و به  این میزان در پسانتخاب کردند، 

روز نشان  آزمون انجام گرفته در خصوص مدت مطالعه در شبانه ها در پیش همچنین یافتهصعودی است. 

در پس آزمون اند که این میزان  تخاب کردهندقیقه را ا 129-۶۰درصد میزان مطالعه  9/15دهد تعداد  می

                                                           
42

 Shelfari 
43

 Bookcrassing 
44

 LibraryThing 



19 

 

ت که کتابخانه تلفنی در افزایش میزان مطالعه اعضا نشانه این اس ودرصد افزایش یافته است  45/3۰به 

افزایش در  کمان کتابخانه تلفنی رنگینهای این پژوهش در مثبت بودن تاثیر  دادهتاثیر مثبت داشته است. 

های عمومی کشور، به عنوان متولی اصلی مطالعه عموم  نهاد کتابخانه ،دهد میزان مطالعه افراد نشان می

اندازی کتابخانه  کند. راهسازی  های خود پیاده برداری کرده و در کتابخانهاین روش الگوتواند از  مردم، می

 مفید  و موثر باشد. تواند  میکشور  های عمومی کتابخانه ی به خصوص در بخش کودک و نوجوانتلفن

 در ها کتابخانه پسندی مراجعه بررسی منظور بهکه ( 1391جو و موسوی زارع ) دیانی، صنعتنتایج پژوهش 

 کتابداران هم داد ، نشاناست شده انجام مشهد شهر عمومی های کتابخانه در «من کتاب» طرح اجرای پی

 کتابخانه، اعضای دیدگاه از .داشتند مثبتی نظر مجموعه، شدن پسندتر مراجعه درباره کنندگان مراجعه هم و

 شدن منصرف میزان ولی است؛ سطمتو حد از کمتر کتاب دریافت تا سفارش زمان بودن قبول قابل میزان

 اعضا به این معنا که. شد بیان متوسط حد از کمتر نیز کتاب دریافت تأخیر از شدن مطلع دلیل به اعضا

 .دارند رضایت طرح اجرای از و پرداخته طریق این از کتاب درخواست و سفارش به همچنان

 نیازهای با متناسب منابع آوری فراهم برای مناسب اقدامی را من کتاب طرح اجرای کنندگان، استفاده

 میزان دربارة کتابداران شدة ابراز نظرهای .اند کرده تلقی عمومی های کتابخانه کنندگان استفاده

 موفقیت منابع، افزایش در طرح این از استفاده تأثیر میزان که است آن از حاکی مجموعه پسندی مراجعه

 ،کتابخانه منابع سازی  غنی کاربران، نیازهای اسخگوییپ کتابخانه، کمبودهای کردن برطرف در طرح

 استقبال افزایش و آنها نیاز به پاسخگویی و کنندگان مراجعه نیازهای شناسایی یعنی طرح هدف به دستیابی

 این در آمده دست به های یافته از همچنین،. است متوسط حد از بیشتر کتابخانه، از استفاده به نسبت اعضا

 سازگاری موجب که حال عین در مدت؛ دراز در من کتاب طرح اجرای که گرفت نتیجه توانمی بخش،

 های سیاست با مجموعه موضوعی تناسب لحاظ از بود، خواهد کاربران نیازهای با مجموعه بیشتر

 رود می انتظار من کتاب طرح اجرای با. آورد خواهد وجود به بیشتری سازگاری نیز عمومی های کتابخانه

های به دست از  با وجود دادهاما  .یابد افزایش عمومی های کتابخانه در نیز کتاب امانت و گردش میزان

های  و به گفته دبیر کل نهاد کتابخانه متوقف شده 92ماه سال فنداین طرح در اس ،آمده این پژوهش

اندازی  دوباره راه با تغییراتی بنیادینقرار است به دلیل مغایرت با مفهوم کتابخانه عمومی، عمومی کشور 

 ( . 1394های عمومی کشور،  گردد )پرتال نهاد کتابخانه

 منابعفهرست 

 (94آذر )بازیابی در های عمومی کشور به آدرس  پرتال نهاد کتابخانه

http://www.iranpl.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=547ad012-a0f1-

4878-bd22-f71cd2ac063c&WebPartID=25f1def3-f238-4359-a01d-

6c914c645c80&CategoryID=428daab3-3810-43a2-9646-1ca236962a26 

http://www.iranpl.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=547ad012-a0f1-4878-bd22-f71cd2ac063c&WebPartID=25f1def3-f238-4359-a01d-6c914c645c80&CategoryID=428daab3-3810-43a2-9646-1ca236962a26
http://www.iranpl.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=547ad012-a0f1-4878-bd22-f71cd2ac063c&WebPartID=25f1def3-f238-4359-a01d-6c914c645c80&CategoryID=428daab3-3810-43a2-9646-1ca236962a26
http://www.iranpl.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=547ad012-a0f1-4878-bd22-f71cd2ac063c&WebPartID=25f1def3-f238-4359-a01d-6c914c645c80&CategoryID=428daab3-3810-43a2-9646-1ca236962a26
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http://www.iranpl.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=b8e7942

3-cde8-429e-8ab1-dc694a8d806a&WebPartID=74bbe9f0-b2d0-4912-802e-

6f59a2afec48&ID=dd8542be-4f4b-4b61-9dd3-47b83ed30fef 

 بین مطالعه در فرهنگ ارتقا اجرایی راهکارهای بررسی .(1393) ابوالقاسم سیار، و هفاطم طاهری، ،حسین خینفر،

 .1۰5-۸۶(: 2)25 . سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات فصلنامه. کتابخوانی بر تأکید با قم استان آموزان دانش

 میزان بر "من کتاب" طرح اجرای تاثیر بررسی(. 1391زارع، فاطمه ) جو، اعظم و موسوی دیانی، محمدحسین، صنعت

 .1۸۶-1۶7(. 17)1رسانی.  مشهد. فصلنامه کتابداری و اطالع شهر منتخب عمومی های کتابخانه اعضای پسندی مراجعه

 (94به آدرس )بازیابی آذر  با من بخوانسایت 

http://khanak.org/fa/about-us/what-is-rwm/ 

رسانی  تحقیقات کتابداری و اطالعر گسترش فرهنگ مطالعه. های عمومی د تاثیر کتابخانه(. 1379. )صافی، قاسم
 .14-5(. 34)32. دانشگاهی

ماهنامه  های عمومی در توسعه سواد اطالعاتی شهروندان. درآمدی بر نقش خدمات ویژه کتابخانه (.1391صدیقی، حوریه )
 (. 1) 23ارتباط علمی، 

فصلنامه . (رایگان عمومی کوچک های کتابخانه به نگاهی) مطالعه ایستگاه مدار در (. کتابخوانی1393صفوی، زینب )
 . 33-22، 14، تحلیلی پژوهشی کتاب مهر

های  رسانی و کتابخانه رسانی. تحقیقات اطالع ها و مراکز اطالع (. کارکردهایی جدید برای کتابخانه1391فدائی، غالمرضا )

 . 24-7(. 1)1۸عمومی . 

 محور کتاب اجتماعی شبکه سه با ایران ای حرفه کتابخوانان شبکه تطبیقی مطالعه(. 139۰. )زینب صفوی، خدیجه، مرادی،

 .تهران بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، کتابداری دانشجویی علمی انجمن سراسری همایش چهارمین جهانی،

افزایش  هرداری سمنان برکمان ش بررسی میزان تأثیر کتابخانه تلفنی رنگین(. 1391میرحسینی، زهره، بهرامی، محمد )

  . 115-1۰1(. 1) 1۸ های عمومی. رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالع. فرهنگ مطالعه کودکان و نوجوانان

Cole, John Y. (2006). One Book Projects Grow in Popularity News from the Center for 
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http://www.loc.gov/loc/lcib/0601/cfb.html  
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http://www.literacytrust.org.uk/yrp/about

http://www.epl.ca/welcomebaby/ 

https://www.hkpl.gov.hk/en/extension-activities/highlights/this-week 

http://www.hcpl.net/form/book-hunters-your-personal-reading-consultants 

http://www.dcl-lib.org/programs 

http://www.asrehamoon.ir/vdcd.s092yt059a26y.html 

http://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/newsletter/077/773.html#chapter1 
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