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فرید الدین حداد عادل
 سردبیر 

وقتى مدرسه اى 
ويران مى شود

اگر مدرســه ای به هر دلیلی ویران شــود اما به لطف خدا به 
هیچ کس آسیبی نرسد، مهم ترین خسارت وارد شده چیست؟

این ســؤال در یکی از جلسات مدرســه برای من و همکارانم 
مطرح شد. ســؤالمان به مســئله ای جدی تر برمی گشت و آن 
اینکه غیر از معلمان و دانش آموزان، کدام ســرمایة انســانی یا 
مادی یک مدرسه تجدیدشدنی و احیاپذیر نیست؟ چه چیزی 
از دارایی های مادی و معنوی مدرســه اگر از بین برود، دیگر به 

هیچ وجه بر نمی گردد؟
بحث ما چندان طول نکشــید. جواب هایمان واضح بود؛ همه 
متفق القــول بودیم که تنها بخش احیا نشــدنی یک مدرســة 
تخریب شــده کتابخانة آن اســت. اگر همة مدرسة ما تخریب 
شــود، می توانیم آن را دوباره بسازیم اما به احتمال خیلی زیاد 
همة کتاب های خوب آن دیگر آن قدر صحیح و ســالم نخواهند 

بود که بتوانیم آن ها را یک جا جمع کنیم.
اگر یک کتابخانة خوب و یک کتابدار ورزیده از جنس مربیان 
تربیتی دهة شــصت داشــته باشــیم، از ظرفیت بسیار خوبی 
برخورداریم. اگر کتابخانه سالم و جاندار باشد و مانند قلب تپندة 
مدرسه فعالیت کند، از توانمندی های بسیاری برخورداریم که 
مدرسه و متولیان آن در هیچ عرصه و نقطة دیگری نمی توانند 
آن ها را بیابند. کتابخانة خوب شــاخص فعالیت درست و مهم 
مدرســه اســت. دربارة امکانات بالقوه و بالفعــل یک کتابخانة 

آموزشگاهی، می توان مطالب مفصلی نوشت.
از میان انبوه مســائل مربوط به یک کتابخانه، مســئلة کتب 
مفقودی یــا کتاب هایی که مــدت زیادی نــزد دانش آموزان 

می مانند، موضوع در خور اعتنایی است.
آمار کتاب های گم شدة مدرسه الزامًا از بی توجهی دانش آموزان 
حکایت نمی کند. در عین حال، گرچه ضعف مسئول کتابخانه را 
در حفظ اموال نشان می دهد، ضرورتًا دلیل بر وجود بی نظمی یا 

نوعی ناهنجاری عمیق از جنس معضالت اجتماعی یا اختالالت 
روانی در میان دانش آموزان نیســت. از همین اتفاق ناخوشایند 
کتابخانــه اطالعات جالــب و عجیبی می توان به دســت آورد. 
می توانیم بفهمیم چه مطالبی مورد عالقة دانش آموزان است یا 
کدام دانش آموزان بیشتر اهل مطالعه و مراجعه به کتابخانه اند. 
مسئوالن مدرســه می توانند بفهمند کدام معلم در کدام درس  
بیشــتر کار عمیق و پژوهشــی می کند که دانش آموزان کتب 
مربــوط به آن موضوع را برده اما هنــوز برنگردانده اند. البته، با 
مراجعه به ایــن آمار احــوال دانش آموزانی کــه کتاب امانت 
می گیرند اما دیر پس می دهند نیز قابل بررســی است. احتمااًل 
بسیاری از ما شاگردان مستعد و خوب و در عین حال بی دقتی 
داشــته ایم که همین حواس پرتی و بی توجهی به نظم و عهد و 
مقررات کار دستشــان داده و سرنوشتشان را به رغم استعداد و 
اخالق خوبشــان، به تلخی رقم زده اســت. یکی از ویژگی های 
برخی از این دانش آموزان، بی دقتی و بی نظمی در امور مربوط به 
کتابخانه است. اگر چه بردن و نیاوردن کتاب یک ضعف تربیتی 
و مصداق زیر پاگذاشــتن حق الناس است، نشان از اشتیاق فرد 
به کتاب و کتاب داشــتن و مطالعه نیز دارد. کار را می توان در 
بــاب کتب مفقودی کتابخانه جدی تر نیز دنبال کرد. می توانیم 
بفهمیم که کدام موضوعات بیشتر مورد توجه دانش آموزان است 
و چــرا، یا اینکه آ ن ها چه جور کتاب هایی را اصاًل نمی خوانند و 
چرا. مسئول هوشیار کتابخانه حتمًا می تواند از آمار کتاب های 
مفقود شده به اطالعات جالبی دربارة احوال دانش آموزان مدرسه 
دســت یابد. مسئلة کتب بی بازگشت را فقط به این دلیل اینجا 
مطرح کردم که بگویم حتی یک امر منفی و سلبی کتابخانه هم 
می تواند دستاوردهای مهم و مطلوبی داشته باشد و این، اهمیت 
کتابخانه را نشــان می دهد، و جملة آخــر از این حرف ناتمام: 

کتابخانه را باید خیلی بیشتر جدی بگیریم ... خیلی.

اما دانش آموزان و معلمانش آسیبی نمی بینند
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اكرم عیني
 دكتري علوم كتابداري و اطالع رساني- رئیس اداره کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 مقدمه
 دسترســي گســترده به منابع اطالعاتي و آموزشــي و قابل 
اســتفاده بودن آن ها یكي از اهداف نظام هاي آموزشي است. در 
همین راستا، كتابخانه هاي مدارس، منابع اطالعاتي و دانشي را 
براي مقاصــد یاددهي- یادگیري و پژوهش فراهم مي كنند. در 
نظام آموزشــي دنیا یك جنبه مهم پشتیباني آموزش عمومي، 
كتابخانه  مدرسه اســت. چون نقش مهمي در فرایند یاددهي- 

یادگیري دارد. )1)
از كتابخانه هــاي آموزشــگاهي1 با عباراتي نظیــر كتابخانه 
مدرسه، مركز منابع آموزشــي یا مركز یادگیري نام برده شده 
است. كتابخانه به گسترش افق فكري، ایجاد میدان وسیعي از 
رغبت ها و سرگرمي هاي متنوع، باارزش و مفید، فراهم ساختن 
امكانات رشد و پرورش ذوق هنري و حس زیبا شناسي، تقویت 
و قدرت ارزیابي هنري دانش آموزان و همچنین تشویق آن ها به 
فعالیت هاي اجتماعي و شركت در كارهاي دسته جمعي كمك 
مي كند. در راهنماي كتابخانة آموزشگاهي، هدف پشتیباني از 
برنامه هاي درســي، فراهم آوردن شرایط ارتقاي فردي و ایجاد 
شرایط كســب لذت از مطالعه و مراجعه به كتابخانه بیان شده 

اســت. آشــنا كردن دانش آموزان با كتابخانة مدرسه، به عنوان 
محلي براي یافتن پاسخ پرســش ها و نیازهاي اطالعاتي باعث 
تقویت رشد فكري، كسب مهارت اطالع یابي و مهارت استفاده 
از كتابخانه مي شــود. در واقع، با كمك كتابخانة مدرسه، توان 
بهتر و بیشــتر خواندن، و انگیزة مطالعه در كودكان و نوجوانان 
پایه گذاري مي شــود تا آن ها ضمن عادت به مطالعه و آموختن 
روش درســت خواندن، براي استفاده از ســایر كتابخانه ها در 

مقاطع مختلف آماده گردند. )2)
كتابخانه هاي مدارس در راهنماي كتابخانه هاي آموزشگاهي ایفال 
)2015( این گونه تعریف شده اند: »در سراسر جهان، كتابخانه هاي 
مدارس به عنوان محیط هاي یادگیري وجود دارند و براي تشویق 
و پشتیباني از یادگیري دانش آموزان، معلمان و جامعة آموزشي، 
داراي فضایي )فیزیكي و دیجیتال هســتند، دسترسي به منابع 
و فعالیت ها را فراهم مي كنند و خدمات اطالعاتي مناســبي ارائه 
مي دهند. رشــد كتابخانة مدرسه برابر با رشد آموزش در مدرسه 
است؛ زیرا هدف مجهز ساختن دانش آ موزان به دانش است تا آن 
را به كار ببندند و به پیشرفت جامعه كمك كنند. اگرچه امكانات، 
اقدامات و فعالیت هاي كتابخانة مدارس در سراسر جهان متفاوت 

كتابخانه مدرسه
 به مثابه منبـع ياددهي- يادگيـري
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اســت، كتابخانه هاي مدارس در همه جا بر حمایت و پیشــرفت 
یادگیري دانش آموزان متمركز شده اند. این كتابخانه ها با تمركز 
بر محتواي عقالني، سواد اطالعاتي و توسعة فرهنگي و اجتماعي، 
طیف وســیعي از فرصت هاي یادگیري را براي افراد و گروه هاي 

كوچك و بزرگ فراهم مي كنند. )3)
كتابخانة مدرســه به عنوان آزمایشــگاه یادگیري در مدرسه 
شــناخته شــده اســت؛ جایي كه كل بســته یادگیري مورد 
نیــاز دانش آموزان و معلمــان را فراهم مي كنــد )4(. كالین 
ري در كتاب راهنماي كتابخانه آموزشــگاهي« پشــتیباني از 
فعالیت هاي آموزشــي و پرورشي در مدارس را یكي از بارزترین 

اهــداف كتابخانه هاي مــدارس مي داند. امروزه 
كتابخانه هاي آموزشگاهي نقش مهمي در فرایند 
تعلیم و تربیت دارند و آموزش رسمي بدون وجود 
كتابخانة اســتاندارد، امكان پذیر نیست )5(. در 
آموزش رسمي و غیررسمي و فرایند یادگیري، 
كتابخانة مدرســه محیطي غني از منابع براي 
پشتیباني دانش آموزان اســت. با ظهور و رشد 
دسترسي به منابع با فناوري هاي نوین و امكانات 
الكترونیكــي حضــور در همه جا،2 پشــتیباني 
بیشتر خواهد شــد)6(. كراور3 مدعي است كه 
كتابخانه هاي مدارس در قابل دســترس كردن 
اطالعات براي دانش آموزان و آموزش چگونگي 
كسب اطالعات و استفاده از آن نقش مهمي ایفا 
مي كنند. بهبود مداوم كیفیت رایانه ها و شــیوة 
تأمین آن هــا، به خصوص بــا افزایش اطالعات 
ذخیره شــده در هــر نوع محمــل اطالعاتي، 
كتابخانه هاي مدارس امروزي را با مخزن كتاب 
متفاوت ســاخته و بــراي رفع نیازهــاي امروز 
دانش آموزان، كتابدار متخصص مورد نیاز است. 
كتابخانه به عنوان قطب5 و مركز فعالیت مدرسه 
شناخته شــده اســت، جایي كه دانش آموزان 

بــراي دریافت منابع به آن مراجعــه مي كنند. در عصر فناوري 
كتابخانه مدرسه، مركز شبكه اي است كه هسته آن كتابخانه و 
ریشه هایش به هر مكان در مدرسه و خانه مي رسد. نقش كتابدار 
در برآوردن نیاز اطالعاتي دانش آموزان و جامعه مدرســه براي 
همكاري با دانش آموزان اســت. كتابدار به عنوان مشاور مرجع 
براي دانش آموزان است و نظام آموزشي نیازمند تسهیل گري به 

نام معلم باسواد اطالعاتي است. )7) 
گوست6 معتقد است كتابخانه مدرسه یا مركز اطالعات در مركز 
مدرســه و برنامه هاي آموزشي مقطع ابتدایي و متوسطه است و 
منبع گرانبها براي پشتیباني از حوزه هاي برنامه درسي و پرورش 
یادگیري، خواندن مســتقل، توسعه مهارت هاي سواد اطالعاتي، 
مهارت تفكر انتقادي و فناوري اطالعات و ارتباطات است. سلبي7 
اظهــار مي كند مركز اطالعات یا كتابخانه مدرســه، بزرگ ترین 

سرمایه منابع یاددهي- یادگیري در هر مدرسه است. اگر پیشرفت 
و حركت به سوي جامعه مدرسه با سواد اطالعاتي باشد، مدیریت 
كتابخانه، اداره كنندگان و كتابداران و هدف ایجاد مركز و ارتباط 
آن با فرایند یاددهي- یادگیري حیاتي اســت. كتابخانه مدرسه 
مي تواند با روش هاي متفاوت، پیشرفت تحصیلي دانش آموزان را 
تحت تأثیر قرار دهد و یك منبع اساسي براي دانش آموزان است و 
دسترسي به منابع آموزشي، ابزارها و فرصت هایي را مهیا مي كند. 
كتابخانه مدرسه در عرصه محیط اطالعاتي در حال تغییر درون و 
بیرون مدرسه، دانش  آموزان را قادر مي سازد تا مقاصد متعددي را 
تجربه كنند و به ارتقاء سواد اطالعاتي و مدیریت گسترده دانش 

در مدرسه كمك مي كند. )8)
ویلیامز8 طي پژوهش رابطه پیشرفت تحصیلي 
و اســتفاده از كتابخانه هــاي آموزشــگاهي را 
بررسي كرده است. طبق یافته ها،  كتابخانه هاي 
آموزشگاهي مي توانند تأثیر مثبتي در موفقیت هاي 
آینده دانش آموزان و تحصیالت دانشگاهي آن ها 
داشته باشند؛ به شرط آنكه اطمینان حاصل شود 
كه خدمات اطالعاتي و آموزش ارائه شده توسط 

این كتابخانه ها كامل و تأثیرگذار است. )9) 
تحقیقات بي شــماري حاكي از آن اســت كه 
كیفیــت خدمات اطالعاتي و كتابخانة مدرســه 
تأثیر مثبتي بر پیشــرفت تحصیلي دانش آموزان 
دارد. مطالعات دیگر شواهدي از رابطة مثبت بین 
كتابخانه ها و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان ارائه 
مي كنند.  راس تاد8 در كنفرانس بین المللي انجمن 
كتابداران آموزشگاهي، رابطة بین كتابخانه هاي 
مدارس و یادگیري را براســاس شواهد نشان داد. 
یكي از نكات مورد تأكید او توسعة سواد اطالعاتي 
بود. تاد برنامه هاي موفق كتابخانه هاي مدارس را 
عامل این موفقیت دانست و با بیان شواهدي نشان 
داد كــه اگر كتابخانة مدارس عملكرد مناســب، 
اهداف واضح، مدیریت هدفمند و برنامه هاي زماني واقعي داشته 
باشند، دانش آموزان و كاركنان آموزشي موفق خواهند بود. )10)

بــه این ترتیــب، كتابخانة مدرســه »قلب منابــع یادگیري 
مدرسه« اســت و »قدرت تعالي آموزشي« دارد. پس، مي تواند 
به  عنوان یك منبع یادگیري در نظر گرفته شود. بر این اساس، 
درس هایي را كه به مطالعة بیشتر نیاز دارند یا كارهاي پروژه اي 
را مي توان در كتابخانة مدرســه انجام داد. از آنجا كه در ســند 
تحــول بنیادین مراكز یادگیــري و كتابخانه ها به عنوان فضاي 
تربیتــي در نظر گرفته شــده اند )ص 363( و از اصول ناظر بر 
زیر نظام فضا، تجهیزات و فناوري تجهیز محیط هاي تربیتي به 
كتاب و كتابخانه و دیگر منابع تربیتي است )ص 405( در بند 
6 این سند به تنوع بخشــي به محیط هاي یادگیري در فرایند 
تعلیم و تربیت اشاره شــده است و راهكار 1-6- ایجاد، توسعه و 

 با كمك كتابخانة 
مدرسه، توان 
بهتر و بیشتر 

خواندن، و انگیزة 
مطالعه در كودكان 

و نوجوانان 
پایه گذاري 

مي شود تا آن ها 
ضمن عادت به 

مطالعه و آموختن 
روش درست 
خواندن، براي 

استفاده از سایر 
كتابخانه ها در 
مقاطع مختلف 

آماده گردند
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غني ســازي واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در ســطح 
مدرسه از قبیل كتابخانة آزمایشــگاه و شبكة ملي اطالعات را 
تصریح مي كنــد )11( پس باید به این امــر مهم توجه كرد و 
الزام مــدارس به احیاء مركز یاددهي و یادگیري با كاركردهاي 
كتابخانة مدرسه را به عنوان یك موضوع فراساحت تعلیم و تربیت 

درنظر گرفت. تا آن زمان برخي اقدامات را مي توان انجام داد: 
1. آموزش كوتاه مــدت كاركنان موجود در زمینة تعیین نیاز 
اطالعاتي جامعه، فراهم آوري، پردازش و ســازمان دهي و ارائة 

خدمات اطالعاتي و ارتقاء سواد اطالعاتي؛ 
2. استفاده از امكانات موجود و سامان دهي منابع؛

3. تأكید بــر خواندن و توجه به آن )از زبان آموزي تا خواندن 
متون علمي و تخصصي(؛ 

4. توجــه بــه آمــوزش ســواد اطالعاتي به 
دانش آموزان از پایة اول تا دوازدهم؛ 

5. تعامــل و همــكاري با كاركنــان اداري و 
آموزشي مدرسه؛ 

6. تدارك و فراهم آوري مجموعة مناســب و 
متنوع براساس دورة تحصیلي. 

به منظور تحقق بند شــش، مجموعه ســازي 
براســاس  منابع چاپي كتابخانه هاي مدرســه 
منابع منتخب مصوبة مادة 828 شــوراي عالي 
آموزش و پرورش با عنوان آیین نامة ســامان دهي 
منابع آموزشي و تربیتي )مواد و رسانه ها( تأمین 
كرد. با توجه به اهمیت و نقش منابع آموزشــي 
و تربیتــي در فراینــد یادگیري مؤثــر و پایدار 
دانش آموزان، ضرورت ایجاد ســامانة مدیریتي 
كارآمد در وزارت آموزش و پرورش، استفادة بهینه 
از فرصت ها و امكانات بخش دولتي و غیردولتي 

در تولید و عرضة منابع مذكور مبتني بر اهداف برنامه هاي درسي 
و تربیتي، شوراي عالي آموزش  و پرورش آیین نامة ساماندهي منابع 

آموزشي و تربیتي )مواد و رسانه ها( را تصویب كرده است. 
بر این اساس، كتاب  هاي آموزشي مناسبي شناسایي شده اند كه 
طي فهرستي تفصیلي، با نام »كتاب نامة رشد« معرفي مي شوند. 

این كتاب ها براساس دورة تحصیلي پیشنهاد مي شوند. 

 دورة ابتدایي 
احیاء كتابخانه مدرســه در جایي كه این امكان در مدرسه 

وجود دارد؛ 
 ایجاد كتابخانة كالســي با اســتفاده از فهرست تفصیلي 

كتاب نامة رشد؛ 
 ارائــة آموزش هاي الزم براي یادگیري روش هاي مطالعه و 

معرفي كتاب هاي كتابخانة كالسي به دانش آموزان؛ 
 تلفیق برخي دروس با كتاب هاي مورد  عالقة دانش آموزان 

كه در كتابخانة كالسي موجود است؛ 

 خرید كتاب هاي مورد عالقة دانش آموزان و تجهیز كتابخانة 
كالسي؛ 

 برگزاري مسابقة کتابخواني با اهداء جوایز؛ 
 اختصاص دادن محلي مناسب به كتابخواني با نام »ایستگاه 

کتابخواني«. 
 دعوت از نویسندگان مورد عالقة كودكان؛

 فراهم آوردن امكان گفت وگو دربارة كتاب با معلم و هم كالسي

 دورة متوسطه 
 ســاماندهي كتابخانة مدرسه )مجموعه ســازي براساس 
كتاب هاي منتخب جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد و انتخاب 
كتاب براســاس كتابنامة رشــد، رده بندي كتاب ها براســاس 
قابل  رده بندي منتخب كتابخانه هاي مدرســه، 
دســترس كردن منابــع بــراي دانش آموزان و 
فراهم آوردن امكان حضور دانش آموز و كاركنان 

آموزشي در ساعات مشخص(؛ 
 برگزاري كالس درس در كتابخانة مدرسه؛ 

 آشــنا كردن دانش آموزان با منابع مرجع از 
جمله دایرئ المعارف ها، براي انجام دادن پروژه هاي 

علمي؛ 
 تلفیق برخي دروس با كتاب هاي مورد عالقة 

دانش آموزان كه در كتابخانة كالسي موجودند؛ 
 دعوت از ناشران شركت كننده در جشنواره 
كتاب هاي آموزشي رشد براي برگزاري نمایشگاه 

و فروشگاه كتاب. 
 آموزش ســواد اطالعاتي به دانش آموزان و 

كاركنان آموزشي توسط كتابدار مدرسه؛ 
 دعوت از متخصصان و افراد کتابخوان براي 

بیان اهمیت مطالعه و اهداي كتاب؛ 
 اختصــاص دادن ســاعت ویژة كالســي بــراي كتاب و  

کتابخواني )زنگ كتاب(؛ 
 استفاده از تكالیف پروژه محور با هدف استفادة دانش آموزان؛ 

از كتاب؛ 
 برگزاري مسابقة كتاب و کتابخواني براي دانش آموزان 

 اهداي لــوح تقدیر با امضاي مدیر مدرســه، دادن جایزة 
مناسب )كتاب به عنوان جایزه( و معرفي کتابخوان برگزیده. 

 پي نوشت
1.  School libraries
2. ubiquity of new technologies
3. Craver
4. hub
5.Guest 
6. Selby
7. Williams
8.Ross Todd

 منابع در دفتر مجله موجود است.

كتابخانة 
مدرسه به عنوان 

آزمایشگاه 
یادگیري در 

مدرسه شناخته 
شده است؛ جایي 

كه كل بسته 
یادگیري مورد نیاز 

دانش آموزان و 
معلمان را فراهم 

مي كند
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دكتر محمد زره ساز
عضو هیئت علمي دانشگاه خوارزمي و عضو هیئت مدیرة انجمن كتابداري و اطالع رساني ایران

كالسِ درس در

كتابخانه

نوشتة خود را با یك مطالبه آغاز مي كنم. به نظر مي رسد زمان 
آن رسیده باشد كه تغییري بنیادي در مباني و فلسفة آموزشي 
خود در مدارس ایجاد كنیم. توجه صرف به آموزش بدون تعمق 
در فلسفة آن، اشــكال دارد و سؤال اساسي این است كه آیا به 
دنبال آن هستیم كه صرفًا آموزش دهیم كه آموزش داده باشیم 
یا آموزش مي دهیم تا آگاهي و دانایي را ترویج دهیم؟ وقتي این 
مبنا و فلسفه مشخص شود، رویكردها و شیوه هاي آموزشي ما 

هم مي توانند تغییر كنند. 

در نظام آموزشي فعلي، به نظر مي رسد كه معلم صرفًا به دنبال 
ارائة محتواي كتاب درسي اســت و دانش آموزان هم به دنبال 
خواندن و حفظ كردن این كتاب ها و دادن امتحان و فارغ شدن 
از تحصیل هستند! همین  مســئله باعث مي شود فضاي غالب 
در آموزش و پرورش براي فرزندانمان دلپذیر نباشــد. الزمة حل 
این مســئله این است كه دربارة مباني و فلسفة آموزش بیشتر 

بیندیشیم. 
همان طور كه خوانندگان عزیز مستحضرند، امروزه دیگر سواد 

جایگاه كتابخانه در یك نظام آموزشي مسئله محور
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كامل به معناي كســب مهارت و توانایي در نوشتن، خواندن و 
محاســبه كردن نیست. بنابر تعریف نهادهاي رسمي، از جمله 
یونســكو، سواد كامل مجموعه  اي شــامل انواع سوادهاست؛ از 
جمله: سواد رسانه اي، سواد ارتباطي، سواد مالي، سواد عاطفي و 
موارد مشابه دیگر. یكي از مهم ترین این سوادها، سواد اطالعاتي 
اســت. سواد اطالعاتي به دنبال آن است كه دانش آموز و حتي 
معلم توانایي، مهارت و قدرت شناسایي نیازهاي دانشي خودش 
را به دســت آورد؛ زیرا خود شــناخِت نیاز به توانایي و مهارت 
دارد. در واقــع، فرد باید بداند كه در هر مقطع زماني به دنبال 
چه چیزي باید باشد و بتواند پرسش هایي را شكل دهد و منابع 
اطالعاتي را كه در آن ها به این پرسش ها پاسخ داده شده است، 

شناســایي كند. سپس، باید مهارت استفاده از 
آن منابع اطالعاتي را داشــته باشد و بتواند به 
نیازهاي خود به شــكل صحیح پاسخ دهد. در 
این مورد، معلم مي تواند به دانش آموزان كمك 
كند اما تمركز بر آن است كه این دانش آموزان 
متكــي به خود و خود توانمند ســاز بار بیایند. 
در این راســتا نیاز است كه در نظام آموزشي، 
مسئله هاي واقعي براي دانش آموزان مطرح و از 
آن ها خواسته شود كه اطالعات متنوع موجود 
در رابطــه با مســئله ها را از منابــع اطالعاتي 
متنوع موجــود )از جمله كتاب ها، نشــریات، 
منابع مرجع، منابع دیداري شــنیداري، منابع 
اینترنتــي و ســایر منابع اطالعاتــي موجود( 
استخراج كنند و به كمك معلمان خود آن ها را 
تحلیل و تفسیر نمایند. در چنین فضایي قدرت 

تفكر انتقادي در دانش آموزان تقویت مي شود و امكان آشنایي 
هر چه بیشــتر آن ها با گسترة منابع اطالعاتي فراهم مي گردد. 
همچنین، در چنین نظام آموزشي اي، كالس درس مي تواند در 
دل كتابخانه تشكیل شــود و تكیة صرف بر یك كتاب درسي  
كم رنگ مي شود. كتابخانة آموزشگاهي بخش مهمي از فرایند 
آموزش مي شــود، نه اینكه فضایي متروك یا حاشیه اي باشد 
كه در برخي اوقات درش بر روي دانش آموزان باز شود و صرفًا 
رمان و كتاب هاي عامه پســند در اختیار آن هــا قرار دهد. در 
چنین نظامي، كالس هاي درس در كتابخانه تشكیل مي شود؛ 
یعني دانش آموزان را در فضاي كتابخانه مي نشانند و شروع به 
آموزش مفاهیم مي كنند؛ براي آموزش از منابع مختلف شاهد 
مثــال مي آورند و فراگیرندگان را به شــكل كاربردي با فضاي 

كتابخانه و کتابخواني آشنا مي كنند. 

حضور كتابدار در چنین كتابخانه اي مي تواند بســیار اهمیت 
داشته باشد؛ زیرا این  توانایي و دانش را دارد كه به عنوان مشاوِر 
معلــم، این فرایند را هدایت و مدیریــت كند. معلم مفاهیم را 
تعیین مي كند و ارائه مي دهد و كتابدار، به عنوان منبع شناس، 
مي تواند براي این مفاهیم كتاب شناسي ها و راهنماهاي توصیفي 
و تحلیلي اســتخراج و عرضه كند و راهنماي دانش آموزان در 
اســتفاده و تحلیل اطالعات مستخرج از منابع اطالعاتي باشد. 
در چنین حالتي، معلمان و دانش آموزان احساس نمي كنند كه  
كتابخانه صرفًا مكان لوكســي است كه در زمان هاي محدودي  
مي توانند وقتشــان را در آنجا بگذرانند بلكه احساس مي كنند 
كه براي ارائة هر درس باید در این فضا باشــند و براي شناخت 

مفاهیم مختلف به منابع آن رجوع كنند. 
براي تحقــق چنین تصویري، ضــرورت دارد 
كتاب هاي درسي براساس طرح مسائل واقعي و 
كاربردي براي دانش آموزان بازنویسي شوند، از ارائة 
دســتوري مطالب خودداري شود و دانش آموزان 
بیشــتر به جســت وجو در منابع اطالعاتي دیگر 
تشــویق گردند. باید به معلمــان براي طراحي 
برنامة درسي و سرفصل هاي آموزشي خود اختیار 
بیشتري داده شود. كتابخانه هاي مدارس مجهز 
و بازسازي شوند و سیاست مجموعه سازي آن ها 
بــه منظور تهیة انواع منابع اطالعاتي آموزشــي 
تدوین شود. همچنین، براي ارائة خدمات مشاورة  
اطالعاتي و آماده ســازي و ســازماندهي منابع 
كتابخانه  ها،  كتابداران آموزش دیده و توانمندي 

به كار گرفته شوند.
در چنین حالتي، انتظار مي رود كــه ماندگاري آموخته هاي 
دانش آموزان در طــول زندگي آن ها افزایــش یابد و عادت به 
مطالعة كاربردي و هدفمند در آن ها پدید آید. اگر این گونه شود، 
دیگر نیازي به تبلیغات گسترده و شعارگونه براي ترویج مطالعه، 
آن هم براي گروه هاي عمدتًا میان ســال و سالمند وجود ندارد؛ 
زیرا نسلي براي آینده پرورش خواهیم داد كه جهت حل مسائل 
و رفع نیازهاي اطالعاتي خود عادت به مطالعه دارد و با ســواد 
اطالعاتي باال، از اطالعات به شــكلي هدفمند و درست استفاده 
مي كند. افزون بر این، از مطالعه به دلیل كامیابي و محقق شدن 

اهداف خود در زندگي لذت هم خواهد برد. 
در پایان، امیدوارم این ایده كه پیش از این نیز متخصصان آن 
را به گونه هاي دیگر مطرح كرده بودند، مورد توجه تصمیم سازان 

و استقبال  كنشگران حوزة آموزش و پرورش قرار گیرد. 

چه بسا سواد 
كامل مجموعه  اي 

شامل انواع 
سوادها باشد؛ 
از جمله: سواد 
رسانه اي، سواد 
ارتباطي، سواد 

مالي، سواد 
عاطفي و موارد 

مشابه دیگر
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پيشينه
 كتابخانه هاي مدرسه

اكرم عیني
 دكتري علوم كتابداري و اطالع رساني- رئیس ادارة كتابخانه و مركز اسناد سازمان پژوهش 

كتابخانه هاي آموزشــگاهي از آغاز تا امروز ســیري تكاملي 
داشته اند و در طول سال هاي دراز، با تحولي رو به رشد وضعیت 

كنوني را پیدا كرده اند.
در دایر ئ المعــارف کتابداری دربارة تاریخچــة کتابخانه های 

آموزشگاهی این گونه آمده است:
پیشــینة كتابخانه هاي آموزشــگاهي در غرب، به اواسط قرن 
نوزدهم یا اوایل قرن بیستم بازمي گردد و كشورهایي مانند كانادا، 
ژاپن، كشورهاي شمال اروپا، انگلستان، و ایاالت متحده پیش قدم 
بودند. گفته مي شود قدیمي ترین كتابخانة آموزشگاهي در 1578 
در انگلستان ایجاد شد. نخســتین كتابخانه هاي آموزشگاهي با 
هدف فراهم كردن مواد كمك آموزشي براي پشتیباني از آموزش 
رسمي، ترغیب کتابخواني، و كسب لذت از متون ادبي به  وجود 
آمدنــد. این كتابخانه ها اغلب به صورت منفــرد به دانش آموزان 
عالقه مند خدمت مي كردند. درواقع، گســترش ســازمان یافتة 
كتابخانه هاي آموزشــگاهي از نیمة دوم قرن بیستم آغاز شد. در 
1895، كتابخانه هاي دبیرســتاني رشد قابل توجهي داشتند اما 
كتابخانه هــاي دوره ابتدایي خیلي دیرتــر پدید آمدند و پس از 
جنگ جهاني دوم توسعه یافتند. گسترش همه جانبه و نظام مند 
كتابخانه هاي آموزشــگاهي در بسیاري از كشورها پس از جنگ 
جهاني دوم رخ داد. در آسیا و افریقا نیز كسب استقالل بسیاري 
از كشــورها سبب گسترش آموزش شد كه توسعة كتابخانه هاي 

آموزشگاهي یكي از ابعاد آن است )باب الحوائجي، 1381(.
وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی در نظام آموزشی ایران  نیز 

به این ترتیب است:
»براســاس اطالعــات دایرئ المعارف كتابــداري، قدیمي ترین 
كتابخانة مدرســه اي در ایران متعلق به مدرســة ابوحفص فقیه 
)264( هجري قمري بوده كه در نیمة قرن سوم قمري در بخارا 
تأسیس شــده است. نخستین كتابخانة آموزشــگاهي ایران به 
معناي جدید هم در 1287 هجري شمســي در مدرسة لقمانیه 
تأسیس شد. پس از مشروطیت در 1298، مجلس شوراي ملي با 
تصویب »قانون اداري وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه«، 

رســیدگي و نظارت بر مدرســه ها را به وزارت معارف سپرد. بنا 
به بند دوم مادة پنجم این قانــون، یكي از وظایف ادارة معارف، 
تشــكیل كتابخانه و مجموعه هاي علمــي و تاریخي در مدارس 
بوده اســت. از آن پس، كتابخانه هایي در مدارس تبریز، تهران، و 
دیگر شــهرها ایجاد و بر تعداد آن ها افزوده شد« از سال 1331، 
ادارة نگارش وزارت آموزش وپــرورش، اقدام به خرید كتاب هاي 
مناسب نوجوانان براي ارسال به كتابخانه هاي دبیرستان ها كرد. 
در نظامنامة ســال 1303 وزارت معارف در بحث تكالیف مربوط 
به مدیر، تجهیز كتابخانه و نگاهداري از آن گنجانده شده است. 
در بخش تكالیف دانش آموزان نیز آمده بود: دانش آموزان در موقع 
تعطیل حق دارند با اجازة مدیر از كتاب كتابخانة مدرسه استفاده 

نمایند.
نخســتین مدارس دولتي ایران در فاصلة سال هاي 1300 تا 
1320 ش با عمومي شدن آموزش وپرورش، تأسیس گردیدند 
ولي در آن ها اثري از كتابخانه هاي آموزشگاهي دیده نمي شود. 
در فاصلة سال هاي 1320 تا 1357 با اجباري شدن سوادآموزي 
و افزایش تعداد مدارس، كتابخانه هاي آموزشــگاهي در برخي 

مدارس به وجــود آمدند ولي اغلب 
فعــال نبودند و تنها برخي از آن ها، 
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نظیــر كتابخانه هاي دبســتان فرهاد و دبیرســتان هاي البرز و 
ایران زمین، با معیارهاي امروزي انطباق داشتند.

راه اندازي كتابخانه در دبســتان ها مورد توجه وزارت فرهنگ 
و آموزش وپــرورش بود و از ســال 1339 آیین نامه هایي دربارة 
كتابخانه هاي مدارس تصویب شــد. در تیرماه ســال 1343 در 
شــوراي عالي فرهنگ آیین نامه اي براي دبستان ها تصویب شد 

كه چند مادة آن ویژة برپایي كتابخانه در دبستان ها بود.
در سال 1345 آموزش رسمي علوم كتابداري و اطالع رساني 
در دانشگاه هاي ایران اجرا شد و به این سبب، در سال تحصیلي 
1345ـ  1346 آیین نامة كتابخانه هاي آموزشگاهي به مدت یك 
سال به شكل آزمایشــي در هشت فصل و 20 ماده به تصویب 
شوراي عالي فرهنگ رسید و وزیر وقت دستور به اجراي آن داد. 
در این آیین نامه تعریف كتابخانه و شــیوه برپایي و تجهیز آن، 
سازمان كتابخانه ها، شرایط گزینش كتابداران، وظایف كتابداران 
انجمن كتابخانه ها و چگونگي عضویت در كتابخانه ها آمده است 

)رضوي زاده، 1383: 47(.
قانون مصــوب 1357، وجود كتابخانه هاي آموزشــگاهي در 
مــدارس را ضروري اعالم كرد و راه هاي تأمین هزینه، مكان، و 

كتابدار در آن پیش بیني شد.
پس از پیروزي انقالب اسالمي، دفتر انتشارات كمك آموزشي 
و كتابخانه ها زیر پوشش سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
قرار گرفتند و تا سال 1364 جز دفاتر تابع سازمان بودند. امور 
كتابخانه هاي آموزشگاهي نیز زیر نظر واحد »ادبیات و كتابخانه« 
ادارة كل فرهنگي هنري معاونت پرورشي وزارت آموزش وپرورش 
قرار گرفت و ادارة آن ها به مربیان پرورســي ســپرده شــد. در 
1371، وزارت آموزش وپرورش ملزم شــد در نقشة ساختمان، 
محلي براي كتابخانــه در نظر بگیرد و ســازمان امور اداري و 
استخدامي وقت نیز موافقت كرد در مدارسي كه حداقل 2000 
جلد كتاب دارند، پست سازماني كتابدار ایجاد شود. همچنین، 
براي نخستین بار در 1374، ردیف بودجه اي به مبلغ 5 میلیارد 
ریال براي خرید كتاب براي كتابخانه هاي آموزشگاهي در نظر 
)باب الحوائجي،  شــد  گرفته 

.)1381
مادة 14 بخشــنامة برنامة 
ساماندهي نیروي انساني سال 
تحصیلي 87 ـ 86، تخصیص 
حداكثر یك نیــروي كتابدار 
را در مــدارس راهنمایــي و 
متوسط با 3000 جلد كتاب، 
به شــرط داشــتن كتابخانة 
حداقل  ازاي  بــه  مســتقل، 
عناوین و موضوعات متناسب 
با گروه ســني مربوط، اعالم 

كرده است.1

در مادة 14 بخشنامة »كلیات اجرایي الزامات ساماندهي نیروي 
انســاني 89ـ  90« آمده اســت: »با عنایت به حــذف كتابدار از 
دستورالعمل ســاماندهي نیروي انساني سال تحصیلي 90ـ  89 
نیروي داراي پست كتابداري پس از تبدیل وضعیت صرفًا در بخش 
پرورشي به كار گرفته خواهند شد« و با توجه به اینكه وظایف كتابدار 
در وظایف معاون پرورشي قرار گرفته است، بنابراین، كتابداران نیز 

مي توانند به عنوان معاون اجرایي انجام وظیفه نمایند.2
در شیوه نامه چارچوب ســاماندهي و مدیریت نیروي انساني 
وزارت آموزش وپــرورش در ســال تحصیلــي 92ـ  91 عنوان 
فعالیــت كتابدار: اداره كتابخانه با توجه به ردیف 4 بند ب ماده 
18 وظایف شوراي دانش آموزي مصوب دبیرخانه شوراي عالي 
آموزش وپرورش به عهده شوراي دانش آموزي و زیر نظر یكي از 

مسئولین پرورشي مدرسه خواهد بود.3
از این تاریــخ به بعد، كتابخانــه اي مدارس 
تحت نظــر معاونــت محترم پرورشــي اداره و 
مدیریت مي شوند و این طرح ها با هدف تجهیز 

كتابخانه هاي مدارس هر سال اجرا مي گردد:
نمایشگاه »یاد یار مهربان« در سال 1382 
به منظور ارتقاي فرهنگ مطالعه و کتابخواني و 
افزایش سرانة مطالعه در میان دانش آموزان از 
طریق تجهیز كتابخانه هاي مدارس شهر تهران 
شكل گرفته است. نمایشگاه »یاد یار مهربان«، 

با اعتبــار تخصیصي براي تجهیز كتابخانه هاي مدارس شــهر 
تهران، در قالب بسته هاي فرهنگي بین مناطق آموزش وپرورش 

شهر تهران توزیع مي گردد.
جشنوارة كتاب رشد نیز هجده ســال است كه به منظور 
شناسایي و معرفي آثار برتر و تشویق مؤلفان و ناشران كتاب هاي 

آموزشي و تربیتي مناسب، برگزار مي شود.
جشــنوارة دانایي و توانایي با هدف رساندن كتاب هاي 
مناسب به دســت دانش آموزان برگزار مي شود و براي هر گروه 

سني 10 عنوان كتاب معرفي مي گردد.
دانش آموزان كتاب یار؛ با توجه به اینكه ُپســت كتابدار از 
چندین ســال پیش حذف شد و مدارس كتابیار ندارند، پس از 

آموزش، دانش آموزاني با عنوان كتابیار مشغول فعالیت شدند.

 پي نوشت ها
1. بخشنامه مصوب 710/44 مورخ 86/6/21 برنامة ساماندهي نیروي انساني 
سال تحصیلي 87 ـ 86. وزارت آموزش وپرورش، معاونت برنامه ریزي و توسعة 

مدیریت ادارة كل امور اداري.
2. بخشنامة مصوب 710/23 مورخ 89/4/30 كلیات اجرایي الزامات 

ساماندهي نیروي انساني 90 ـ 89. وزارت آموزش وپرورش، معاونت توسعة 
مدیریت و پشتیباني.

3. بخشنامه مصوب 710/75 مورخ 90/11/12 شیوه نامة چارچوب ساماندهي 
و مدیریت نیروي انساني وزارت آموزش وپرورش در سال تحصیلي 92 ـ 91. 

وزارت آموزش وپرورش معاونت توسعة مدیریت و پشتیباني.
 منابع در دفتر مجله موجود می باشد.

با اجباری شدن 
سوادآموزی 

كتابخانه هاي 
آموزشگاهي در 

برخي مدارس به 
وجود آمدند ولي 

اغلب فعال نبودند
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معصومه سعادت
 گفت وگو 

زهرا شفیع زاده
 تنظیم 

گفت وگو با فاطمه دوایي با بیش از سه دهه تجربة كتابداري

كار با دانش آموزان و كودكان و نوجوانان اهمیت بسیار زیادي 
دارد؛ زیرا تأثیر آنچه دانش آموز در مدرسه مي آموزد، گاه برابر یا 
حتي بیشتر از تأثیر خانواده بر زندگي اوست. دلیل این امر هم 
آن است كه كودك و نوجوان بخش قابل توجهي از زندگي اش را 
در فضاي مدرسه و در كنار دوستان، معلم ها و كاركنان مدرسه 
مي گذراند. بنابراین، هر مدرســه بــه فضاهایي احتیاج دارد كه 
دانش آموز بتواند در آن خســتگي درس و فعالیت هاي خود را 
بیرون كنــد. بهترین فضا براي انجام دادن این كار كه مي تواند 
تأثیري طوالني و حتي همیشــگي بر زندگي دانش آموز داشته 
باشــد، كتابخانه است. در كتابخانة  مدرسه، دانش آموز عالوه بر 
استراحت فكري مي تواند در دنیاي كتاب ها قدم بزند، موضوعات 
مورد عالقة خود را پیدا كند و دربارة آینده اش تصمیم بگیرد. در 
این میان، حضور فردي آگاه و دلسوز در نقش كتابدار، مي تواند 
بسیار مفید و مؤثر باشد. براي پي بردن به میزان این اهمیت، به 

سراغ خانم فاطمه دوایي رفته ایم؛ كتابدار دلسوزي كه 30 سال 
به طور مستمر در كتابخانه هاي مختلفي در مدارس شهر تهران 

فعالیت كرده است.

 مي توانید به خوانندگان توضیح بدهید كه كتابداري 
را از كجا آغاز كردید؟

 قبل از آغاز رسمي كارم در مدارس، قبل از ورود فرزند آخرم 
به مدرســه، مدتي كه در خانه بودم، براي مدارسي كه همسرم 
در آن ها فعالیت داشــت، نقد و بررســي كتاب مي نوشتم و به 
این كار عالقة زیادي داشتم. اكثر كتاب هاي كانون و كتاب هاي 
جان كریستوفر، مانند »كوه هاي سفید« و »شهر طال و آتش« 
را در آن ســال ها مطالعه كردم و چكیده هایشــان را نوشتم. به 
همین دلیل، حدود 31 سال پیش براي پر كردن اوقات فراغتم، 
در دبستان طلوع شروع به كار كردم. قبل از من كتابخانة  مدرسه 

كتابخانه
بستر انديشه ورزى
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مدت 8 ســال دایر بود. اما كتابخانه اي كه من تحویل گرفتم با 
كتابخانه اي كه اكنون هســت، خیلي تفاوت داشت. در این 31 
سال سعي كرده ام با استفاده از تجاربم و همراهي با دانش آموزان 
و معلمان، كارهایم را پیش ببرم؛ مثاًل به بررســي خواسته هاي 
معلمان از كتابخانه مي پرداختم و انتظاراتي را كه خود از مدرسه 
داشــتم، با معلمان مطرح مي كردم. مســلمًا تعامل با معلمان 
تأثیرات مثبتي بر روند كار مي گذاشت و باعث پیشرفت بیش از 

پیش كتابخانه و مدرسه مي شد.

 خاطرتان هست كه كارتان را به چه 
نحوي شروع كردید؟

 در بــدو ورودم متوجــه شــدم بعضي از 
كتاب هایــي كه اجازة چاپ و نشــر مي گیرند، 
براي تربیت یك فرزند مذهبي چندان مناسب 
نیســتند و درست نیســت كه بدون آگاهي از 
محتویات كتاب، آن ها را در اختیار بچه ها قرار 
بدهیم؛ بنابراین، دست به كار شدم. براي اولین 
بار این كار را انجام دادم و فكر مي كنم به لطف 
خدا این كار باقیات الصالحات من اســت. كار ما 
این بــود كه تمامي كتاب ها را از قفســه ها در 
مي آوردیم، مي خواندیم و در صورت مناســب 
بودن براي ســن بچه ها آن ها را به تفكیك پایه 
و موضوعاتشــان در كتابخانه جا مي دادیم. به 
این ترتیب، بچه ها هر سني به محتواي مناسب 

خودشان دسترسي پیدا مي كردند.

 راز موفقیت خود را چه مي دانید؟
 مــن اصــواًل دوســت دارم در هــر 
كاري، آدم كار خــودش را جدي بگیرد و 
ســرهم بندي نكند. هر كاري را تا جایي 
كه از دســتم برآید انجــام مي دهم و 
تمام توانم را بــراي آن مي گذارم. براي 

كار كتابخانه هم همین طور عمل كردم. 
اصــاًل كارم را شــوخي نمي گرفتم و 

كاماًل جدي با آن برخورد مي كردم 
و ســعي مي كردم كارها را مرتب 
انجام دهم. خیلــي از همكارانم 
مي گفتنــد بهترین جا براي در 

رفتــن از زیــر كار، كتابخانه 
اســت اما من این طور فكر 
و مي كوشــیدم  نمي كردم 
كارم را بــه بهتریــن نحو 

ممكن انجام دهم.
دلیل  بــه  مي كنم  فكر 

همین روحیة جدي ام خداوند به من لطف كرد و توانستم ایده ها 
و فكرهاي جدیدي را وارد كارم كنم؛ مثاًل وقتي كارم را شــروع 
كردم، سیستم امانت دهي كتاب ها بسیار ضعیف بود و بهتر بود 
تدبیري براي این قسمت اندیشیده شود. این كار ساعت ها وقتم 
را مي گرفــت. حتي بعضي وقت ها كاغذهــاي امانت را به خانه 
مي بردم تا اطالعات را ثبت كنم؛ چون آن قدر زیاد بودند كه در 
مدرسه كارها تمام نمي شد و مجبور مي شدیم زمان بیشتري را 
صرف نظم و ترتیــب دادن به كارمان كنیم. آن 
وقت احساس رضایتمندي دروني پیدا مي كردیم 
و همین، در احساس موفقیت ما بسیار مؤثر بود.

 آیــا در كار كتابخانه از كســي كمك 
مي گرفتیــد؟ از نیروهاي جــوان یا خود 

دانش آموزان؟
 البتــه! هچ وقــت پیش نیامده كــه من در 
كتابخانه به تنهایي كار كنم. از همان ســال اول 
این نعمت شــامل حالم شد كه نیروهاي كمكي 
جوان و خوش فكر كنارم بودند. گاهي یك یا دو 
نفر در كنارم بودند و گاهي حتي تعدادشــان به 
پنج یا شش نفر هم مي رسید. دائمًا با هم مشورت 
و هم فكــري مي كردیم تا كارهــا را به بهترین 
صورت انجام دهیم. مي دانید كه فكر جوان ها نیز 
بســیار پویا و فعال است و ایده هاي خیلي خوبي 

به ذهنشان مي رسید.
در كتابخانة ما، بچه ها اطالعات كتاب هایي را كه 
به امانت مي بردند، روي بر گه هاي كوچكي مي نوشتند 
و مــا خودمان تمام این برگه ها را وارد دفتر امانت 
مي كردیم. گاهي این برگه ها یك هفته مي ماند 
و كارمان خیلي ســنگین مي شد. اگر مي شد 
كارت امانت ننوشت و كار دیگري كرد، خیلي 
بهتر بود. براي همین، به ذهنم رســید كه 
دفتر را به خود بچه ها بدهیم تا پر كنند و 
به خودشان اعتماد كنیم. همه مي گفتند: 
»نمي شود. كار ســختي است و بچه ها 
از پســش برنمي آیند« اما من اعتقاد 
داشــتم اگر چند بار بــراي بچه ها 
توضیح دهیم، خودشــان متوجه 
مي شــوند و كار جلو مي افتد و 
راحت تر مي شود. ابتدا از پایة 
ششم شروع كردیم. یكي دو 
بار براي بچه ها توضیح دادیم 
پایه هاي  تــا  همین طور  و 
پایین تر پیــش رفتیم و از 
خود بچه هــا هم براي یاد 

در كتابخانة  
مدرسه، 

دانش آموز عالوه 
بر استراحت 

فكري مي تواند 
در دنیاي كتاب ها 

قدم بزند، 
موضوعات مورد 
عالقة خود را 

پیدا كند و دربارة 
آینده اش تصمیم 

بگیرد
این ترتیب، بچه ها هر سني به محتواي مناسب 

خودشان دسترسي پیدا مي كردند.

 راز موفقیت خود را چه مي دانید؟
 مــن اصــواًل دوســت دارم در هــر 
كاري، آدم كار خــودش را جدي بگیرد و 
ســرهم بندي نكند. هر كاري را تا جایي 
كه از دســتم برآید انجــام مي دهم و 
تمام توانم را بــراي آن مي گذارم. براي 

كار كتابخانه هم همین طور عمل كردم. 
اصــاًل كارم را شــوخي نمي گرفتم و 

كاماًل جدي با آن برخورد مي كردم 
و ســعي مي كردم كارها را مرتب 
انجام دهم. خیلــي از همكارانم 
مي گفتنــد بهترین جا براي در 

رفتــن از زیــر كار، كتابخانه 
اســت اما من این طور فكر 
و مي كوشــیدم  نمي كردم 
كارم را بــه بهتریــن نحو 

دلیل  بــه  مي كنم  فكر 

به ذهنشان مي رسید.
در كتابخانة ما، بچه ها اطالعات كتاب هایي را كه 
به امانت مي بردند، روي بر گه هاي كوچكي مي نوشتند 
و مــا خودمان تمام این برگه ها را وارد دفتر امانت 
مي كردیم. گاهي این برگه ها یك هفته مي ماند 
و كارمان خیلي ســنگین مي شد. اگر مي شد 
كارت امانت ننوشت و كار دیگري كرد، خیلي 
بهتر بود. براي همین، به ذهنم رســید كه 
دفتر را به خود بچه ها بدهیم تا پر كنند و 
به خودشان اعتماد كنیم. همه مي گفتند: 
»نمي شود. كار ســختي است و بچه ها 
از پســش برنمي آیند« اما من اعتقاد 
داشــتم اگر چند بار بــراي بچه ها 
توضیح دهیم، خودشــان متوجه 
مي شــوند و كار جلو مي افتد و 
راحت تر مي شود. ابتدا از پایة 
ششم شروع كردیم. یكي دو 
بار براي بچه ها توضیح دادیم 
پایه هاي  تــا  همین طور  و 
پایین تر پیــش رفتیم و از 
خود بچه هــا هم براي یاد 
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دادن به پایه هاي بعدي كمك گرفتیم؛ مثاًل وقتي نوبت یاد دادن 
به بچه هاي كالس پنجم شد، از كالس ششمي ها خواستیم كه در 
این فرایند به ما كمك كنند. حاال حتي بچه هاي كالس دوم هم 

همین كار را انجام مي دهند.

 اكثر مــدارس یا كتابخانه ندارند یا اگر دارند از آن 
به صورت انبار كتاب یا قرائت خانه اســتفاده مي شود. 
فكر مي كنید وجود كتابخانه براي مدارس چقدر اهمیت 

دارد؟
 كتاب و کتابخواني چیزي نیســت كه در آن شكي داشته 
باشــیم و بخواهیم دربارة فوایدش بحث كنیــم. خیلي مواقع 
دیده ایم كه یك كتاب در بزنگاه هاي زندگي و در تصمیم گیري 
كمكمان كرده و در زندگي مان الهام بخش شــده است؛ اما این 
موضوع كه بعضي مدارس كتابخانه یا كتابدار ندارند، واقعًا باعث 
تأســف است. حتي من شنیده ام در بعضي مدارس همان معلم 

ادبیات، در هفته دو ســه روز زنگ تفریح ها به 
جاي كتابدار به كتابخانه مي آید. امیدوارم روزي 
به جایي برسیم كه تمامي مدارس كتابخانه هاي 
بزرگ و وســیع داشته باشــند. البته الحمدهلل 

خیلي ها به دنبال تجهیز كتابخانه ها هستند.
از نظــر من، كتابخانــه در تمامــي زمینه ها 
مي تواند به رشــد بچه ها كمك كنــد. اخیراً در 
همین هفتة كتابخواني كه گذشــت، با بچه ها 
صحبــت مي كردم. به آن هــا مي گفتم: »خوب 
ببینید، خوب بشنوید و خوب بخوانید تا بتوانید 
خوب حرف بزنید، خوب بنویسید و خوب نقاشي 

كنید.«
اگر معلمان از توانایي حل مســئلة بچه ها گله 

دارند و فكر مي كنند كه بچه ها مسائل را خوب متوجه نمي شوند، 
این موضوع مربــوط به كار درك مطلــب و درس ادبیات آن ها 
مي شــود؛ بنابراین، كتابخانه باید در تمامي حوزه هاي درســي 
فعالیت داشــته باشــد. نباید فقط كارگاه ادبیات باشد بلكه باید 
همان طور كه در زمینة ادبیات فعال اســت، كتاب هاي مرتبط با 
علوم و دیني و باقي دروس را نیز داشته باشد. البته طبیعتًا بیشتر 

با گروه ادبیات مرتبط مي شود.

 به نظر شما، آیا كتابدار مي تواند مثل یك معلم در 
زندگي بچه ها تأثیر بگذارد؟

 قطعًا همین طور اســت اما به دلیل كمبود وقت، دسترسي 
مــا به بچه ها كمتر اتفاق مي افتد. با وجود ســاعتي به نام زنگ 
کتابخوانــي این مشــكل تا حــدي قابل حل بــود. زماني كه 
هنوز پنجشنبه ها تعطیل نشــده بود، وقت بچه ها بیشتر بود و 
کتابخواني جاي بیشــتري در برنامة هفتگي شان داشت. ما در 
آن زمان یك زنگ به همین نام داشــتیم و بهتر مي توانستیم با 

بچه ها در ارتباط باشیم. البته گاهي در رفتار و گفتار بچه ها در 
كتابخانه، كه در قید و بند كالس نیســتند و آزادند، چیزهایي 
مي بینیم كه به معلم ها و پدر و مادرها مي گوییم و همین ها در 

روند كار و تربیتشان كمك هاي زیادي مي كند.

 همان طور كه اشاره كردید، بچه ها در كتابخانه آزادند 
اما از طرفي كتابخانه جایي كه ساكت و آرام است. آیا 
امكان ایجاد چنین فضایي در كتابخانه هاي مدارس نیز 

وجود دارد؟
 این موضوع چندین بار مطرح شــده كه كتابخانه دو بخش 
دارد: یكــي قرائت خانه و دیگري بخش امانات. ما در دبســتان 
امكان داشتن قرائت خانه را نداریم و نمي توان انتظار ساكت بودن 
كتابخانه را داشت. البته چند تا از بچه ها همان جا هم مي نشینند 

و مطالعه مي كنند.

 از تجربه قصه گویی خودتان بگویید.
 بــراي تمامــي پایه هــا جــز كالس دوم 
كارهاي ادبیاتي مانند آشــنایي با فرهنگ لغت 
و فرهنگ نامه با قصه گویي تلفیق شده است اما 
من خودم چندین سال به كالس بچه هاي پایة 
دوم مي رفتم و فقط برایشان قصه مي خواندم و 
این كار را خیلي دوست داشتم. البته بچه ها هم 
خیلي مشتاق قصه بودند و كاماًل گوش مي دادند.

اما بچه هاي اآلن این طور نیســتند. شــاید به 
دلیل تنوع باالي قصه هاي مهیج جدید باشد یا 
به خاطر پایین آمدن تمركز دانش آموزان. دقیقًا 
نمي دانم اما كار كردن با بچه هاي جدید بســیار 

سخت است.
من دوست دارم قصه هاي لطیفي براي بچه ها تعریف كنم كه 
موضــوع خاصي از آن بیرون بیاید. پــس از اینكه قصه را براي 

»خوب ببینید، 
خوب بشنوید و 
خوب بخوانید 

تا بتوانید خوب 
حرف بزنید، 

خوب بنویسید 
و خوب نقاشي 

كنید«
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بچه ها تعریف مي كردم، از آن ها مي خواســتم فكر كنند كه چه 
مفهومي پشــت این قصه وجود داشت. بچه ها هم بازخوردهاي 
خیلي خوبي نشــان مي دادند. چند تا از دانش آموزانم كه اآلن 
دیگر بزرگ شــده اند، هنوز هم كه مرا مي بینند، داســتان ها را 

یادآوري مي كنند.

 چی شد که کتابخوان شدید؟
 از آنجــا كه من در یك خانوادة فرهنگي بزرگ شــده ام، در 
كودكي زیاد كتاب مي خواندم. بــا خانواده ام مي رفتیم و كیهان 
بچه ها مي خریدیم. كم كم احســاس كــردم یك مجله در هفته 
كم اســت و مي رفتم شماره هاي قدیمي مجله را كه ارزان تر بود، 
مي خریدم. مادر و پدرم هم قصه هــاي زیادي را براي ما تعریف 

مي كردند.
پدرم به خاطر اعتقادات مذهبي و سبك زندگي خانوادگي مان 
دوســت نداشــت ما هر كتاب یا مجله اي را بخوانیم. البته من 
یواشــكي و به دور از چشم پدرم به سراغ مجله ها و كتاب هاي 
دیگــري مثل مجلة زن روز هم مي رفتم و آن ها را هم كمابیش 

دنبال مي كردم.

 از نظر شــما كه ســال ها در كنار بچه ها بوده اید، 
بچه هاي حاال و گذشــته در چه چیزهایي با هم تفاوت 

دارند؟
 بچه هــاي جدید كمتر از قدیمي ها كتاب مي خوانند؛ چون 
فیلم ها و بازي هاي رایانه اي و ... به شــدت زیاد شده اند و بچه ها 
تا حد زیادي جذب همان ها مي شوند، اما خدا را شكر، هنوز در 
هر كالس چند بچة کتابخوان وجود دارد. البته چیزي كه بچه ها 
مي خواهند بخوانند با چیزي كه ما به آن ها ارائه مي دهیم، بسیار 

متفاوت است.
به نظر مــن، به طور كلي دخترها بیشــتر از پســرها كتاب 
مي خوانند اما پســراني هم هستند كه كتاب خواندن را دوست 

دارند؛ البته اما باز هم نه به اندازة دخترها!

 و حرف آخر ...
 براي كتابدارها خیلي مهم اســت كه خودشــان كتابي را 
خوانده باشند و آن را در دسترس دانش آموزان قرار دهند. بهتر 
اســت آن ها از قبل به تحلیل دقیقي از كتاب رسیده باشند تا 
بتوانند آن را به خوبي بــه بچه ها معرفي كنند یا اصاًل تصمیم 

بگیرند كه كتابي را در اختیار بچه ها بگذارند یا نه.
همــة ما باید تمام بچه هاي ایــران را مانند بچه هاي خودمان 
بدانیم و آن ها را دوســت بداریم. همان طور كه به خوشــمزگي 
خوراك و غذاي فرزندانمــان فكر مي كنیم، باید به خوب یا بد 
بــودن كتاب هایي هم كه به آن ها مي دهیــم توجه كنیم؛ زیرا 
كتاب واقعًا غذاي روح اســت. باید همة ما با یكدیگر به سالمت 

جامعه فكر كنیم.

یــك روز بارانــي بــود، حتي اگر بــاران هم 
نمي بارید، هوا گرفته و تاریك بود و خمودگي اش 
كالس را هــم گرفته بود. یــك هفته در میان، 
جاي پرورشــي را كتابخانه مي گرفت. شاید هم 
یك ماه یك بار بــود و كالس دیگري وقتش را 
به كتابخانه مي داد امــا به هر صورت، آن روز و 
آن ساعت، كتابخانه داشتیم. بعضي وقت ها واقعًا 
به كتابخانه مي رفتیم و بعضي وقت ها هم ســر 
كالس مي ماندیم. ماهي یك بار وقتي كه مجلة 
رشد مي آمد، سر تا تهش را خودمان مي خواندیم 
و حل مي كردیم. بعضــي وقت ها هم كتابدارها 

برایمان داستان مي خواندند. 
آن روز رخو ت آلــود هم قرار بــود در كالس 
برایمان داستان بخوانند. خانم دوایي كه مسئول 
اصلي كتابخانه بود، معمواًل در انتهاي كتابخانه، 
پشــت میز بلندي كه كتاب هــاي معلم ها را از 
ما ســوا مي كرد، مي ایستاد. عینكش همیشه با 
زنجیر نازكي از گردنش آویزان بود. همة این ها 
نشــان مي داد كه خانم دوایي متعلق به دنیاي 
آن طرف میز بلند اســت، نه دنیاي ما یك الف 
بچه هاي دوم دبســتاني، براي همین هم وقتي 
آن روز وارد كالس شد، همه كمي شق و رق تر 
نشستیم و ســعي كردیم كاري نكنیم كه مورد 
خطاب قرار بگیریم، تا اینكه وقت كتاب خواندن 
شــد. خانم دوایي عینك به چشم زد و شروع به 

خواندن كرد. 
داستان دربارة دختركي بود كه همیشه وقتي 
از پنجرة خانه شان به بیرون نگاه مي كرد، دو نفر 
توجهش را بیشــتر از بقیه جلب مي كردند و ... . 
داستان نقاشي نداشت و همة حرفش این بود كه 
باطن افراد را نمي شود از روي ظاهرشان قضاوت 
كرد. صداي گرم خانم دوایي آن روز ما را چنان 
به دنیاي قصه برد كه هنوز كه هنوز اســت بعد 
از دوازده ســال آن داستان را به خوبي به خاطر 

دارم. 

صداي گرم
خانم دوايي
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سکینل ایج
 نویسنده 

کتابخانة مدرسه یک کالس درس است. همچنین فضایی امن 
که فراگیرندگان برای اکتشافات علمی و شخصی از آن استفاده 
می کنند. اگر کتابخانة مدرسه منابع الزم را نداشته باشد، کتاب 
کتابخانه خالی خواهد بود. اگر کتابخانة مدرسه پر از منبع باشد 
این منابع در دســترس فراگیرندگان نباشند، کتابخانه و منابع 
بی فایده خواهند بود. آموزش در قلب هر کتابخانة مدرسه است.
نظام هر مدرســه ای برای کمک به آموزش باید یک سیاست 
توسعة مجموعه داشته باشد و هدف آن تأمین مجموعه با توجه 
بودجة مالی و پرســنلی مدرسه و مناسب مخاطبان خود باشد. 
برای رسیدن به این هدف، هر بخش از مجموعه باید با استفاده 
از منابع متناســب، اهمیت کاربردی آن،  در راســتای رسالت 
کتابخانه و نیازهای مراجعان تجهیز شود. )جانسون 2014(. یک 
سیاست توســعة مجموعه برای حمایت از آموزش و یادگیری، 
تمرکز خود را نه بر دیدگاه های شخصی کتابدار مدرسه، بلکه بر 

مجموعه نگه می دارد.
در حالی که فلســفة روند توســعة مجموعه سال هاست یک 
نواخت است، اما منابع بیشتری، مانند ابزارهای دیجیتال، برای 
کتابداران مدارس در نظر گرفته شده است که می تواند آن ها را 
در مجموعة خود جا دهنــد. ابزارهای دیجیتالی، کتابخانه های 
مــدارس را پرجنب وجوش می کند، مراکــز یادگیری جذاب یا 
دلنشــین با دسترســی بر خط )آنالین( 24 ساعت شبانه روز، 

هفت روز هفته، در طول سال جا دادن این ابزار ها در مجموعة 
شما، روش های بیشــتری برای یادگیری وتعامل با اطالعات را 

فراگیرندگان ارائه می دهد. 
با اســتفاده از این تدابیر کتابداران مــدارس می توانند نحوة 
گزینش و سازماندهی اطالعات را برای مخاطبان مختلف خود 

عملی کنند:
1. درگیر کردن دانش آموزان در تجزیه و تحلیل مداوم و تأمل 

در کیفیت، سودمندی و صحت منابع انتخاب شده؛
2. مشخص کردن وظایفی که به فراگیرندگان کمک کند در 
شــبکة دانش مفهومی، فهم خود از منابع کسب شده را تلفیق 

کنند و آن را نشان دهند.
3. ایجاد فرصت برای فراگیرندگان برای برقراری ارتباط آزادانه 
با دیگران در فرایند مجموعه سازی به منظور به کارگیری، تفسیر 
و تعیین اعتبار منابع )انجمن کتابداران آموزشــگاهی،  2018: 

.)50
با هر وســیله ای، کتابخانة مدرسة شــما می تواند یک مرکز 
اطالعات باورنکردنی و مبتنی بر بودجة اختصاص یافتة شــما 
باشــد. این کار با همکاری و تحلیــل وضعیت فعلی مجموعة 
کتابخانة مدرســة شما آغاز می شود. نیازهای دانش آموزان شما 
چیســت؟ آیا از دانش آمــوزان خود و ســایر ذی نفعان ورودی 
دریافت کرده اید؟ آیا منابع فعلی با نیازهای دانش آموزان شــما 

مجمـوعه ســازى 

منابع ديجيتال
 براى همة فراگيرندگان

ترجمه: سهیال قهرمانی دهبکری
 کارشناس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
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مطابقت دارند؟
یک سیاســت توســعة مجموعه برای حمایــت از تدریس و 
یادگیری، تمرکز خــود را نه بر دیدگاه های شــخصی کتابدار 

مدرسه بلکه بر مجموعه  نگه می دارد.
هنگام تنظیم مجموعه کتابخانة مدرسه باید فراگیرندگان که 
از فضــای کتابخانه بازدید می کننــد و از منابع بر خط )آنالین 
در مدرســه یا خانه استفاده می کنند و دارای اختالالت بینایی، 
شنوایی، جسمی و شناختی هســتند و به فناوری کمکی نیاز 
دارند، در نظر گرفته شــوند. برای رفع نیاز همة فراگیرندگان، 
کتابداران مــدارس باید کتابخانه و مجموعــة مدارس خود را 

براساس محورهای ذیل تجزیه و تحلیل کنند.
é به کارگیری منابع یادگیری و تعاملی که از برنامة درســی 

)آموزشی( پشیبانی می کند؛
é انواع پایگاه های اطالعاتی برای پشتیبانی از برنامة درسی؛

é سایر لوازمی که برای پشتیبانی از فراگیرندگان می تواند به 
فضای کتابخانه مدرسه اضافه شود؛

é در دســترس بودن ابزارهای دیجیتالی برای یادگیرندگان 
برای ارائة آموخته هایشان؛

é منابع آموزشی باز.

 چرا دانش آموزان باید از کتابخانة مدرسه بازدید 
کنند؟

زیرا همان طور که قبالً  گفته شد کتابخانه مدرسه کالس درس 
اســت و فضایی امن که فراگیرندگان برای اکتشــافات علمی و 
شخصی از آن استفاده می کنند همچنین این مکان امن شامل 
فضایی آرام برای افراد،  همکاری مشترک و فرصت های یادگیری 
برای هم است. مکانی  به مثابه یک پناهگاه برای دانش آموزانی 
که به دنبال دقت شخصی هستند و تنوع در مجموعه و اعتقاد 

به شمول فراگیران از وظایف اصلی آن است.
در هنگام تنظیم مجموعة کتابخانة مدرسه، کتابداران مدارس 
بایــد دانش آموزانــی را در نظر بگیرند که اختــالالت بینایی، 
شنوایی،  جسمی و شناختی دارند. دانش آموزان نیازمند منابعی 
هستند که به آن ها استقالل و توانایی شرکت در فرایند یادگیری 

را می دهد.

 چگونه می توانید یادگیری را از طریق منابعی که 
برای کتابخانة مدرسه تهیه کرده اید، پیش ببرید؟

در عصــر حاضر یک کتابخانة مدرســه فراتــر از کتاب های 
داخل قفسه  هاست. کتابداران مدارس باید فضایی سازنده را در 
مجموعة خود ایجاد کنند. این فضاها می توانند مکان خاصی را 
در کتابخانه اشــغال کنند با قابلیت انعطاف یک تلفن همراه را 

داشته باشند.

عالوه بر این، کتابداران مدارس برای ارتباط با مخاطبان خود، 
به دسترســی به ابزارهای ارتباطی برجسته نیاز دارند و با توجه 
به منابع موجود، باید بهترین ابزارهای دیجیتال را برای برقراری 

ارتباط در نظر بگیرند.
جعبه های Breakout یکی از منابع کتابخانة مدارس است 
کــه کتابداران در هنگام تهیة مجموعه خــود باید مدنظر قرار 
دهند. جعبه های Breakout شامل حل مجموعه ای از معماها 
یا مشکالت مشترک با گروهی از همساالن است. آن ها می توانند 
از یادگیری دانشگاهی و یادگیری اجتماعی و عاطفی پشتیبانی 
کنند یا به عنوان یک فعالیت مشــارکتی ســرگم کننده، مورد 

استفاده قرار گیرند.

 فراگیرنــدگان چگونه می توانند با 
استفاده از منابعی که برای کتابخانه 

انتخاب کرده اید، در تعامل باشند؟
کتابداران مدارس باید برای کتابخانة مدرســة 
خود پایگاه داده ها بسازند و از آن ها در آموزش 
خود اســتفاده کنند؛ پایگاه هــای اطالعاتی با 
مخزن معتبر که فراگیرندگان را برای آموزش 
مهارت های ســواد اطالعاتی انتقــادی آماده 
می کنند و مهارت های الزم برای ارزیابی منابع 
بر خط جهت انجام دادن تحقیقات دانشگاهی 

و استفاده شخصی به آنان می دهند.
دیجیتال کــردن منابع به ســرعت در حال 
افزایش اســت. با این وجود، هزینة این منابع 
می تواند میان فراگیرندگان شــکاف دیجیتالی 
ایجاد کند. ظهور منابع آموزشــی باز به ایجاد 
عدالت کمــک می کند و شــکاف دیجیتالی 

مربوط به هزینه را از بین می برد.
کوتاه سخن اینکه تدریس کار آسانی نیست 
و بــه زمان، انرژی و پول نیــاز دارد. کتابداران 

مدارس با کمترین بودجه نیز می توانند یک مجموعة دیجیتالی 
را برای پاسخگویی به نیازهای همة دانش آموزان انتخاب کنند. 
)کتابداران، فراگیرندگان و معلمان( کتابخانه های موفق مدرسه 
شــامل بسیاری از ذی نفعان است. با فراهم کردن کتابخانه های 
پررونق و پرتحرک در مدارس، دانش آموزان را آماده می کنیم که 

هم در حال و هم در آینده در آموخته های خود سهیم باشند.

 منابع
1. Agee,Schenell(2019). Curate A Digital Collection For All-
learners. Knowledge Quest, Volume 48, No. 2, P 6-7

اگر کتابخانة 
مدرسه منابع الزم 

را نداشته باشد، 
کتاب کتابخانه 

خالی خواهد 
بود. اگر کتابخانة 

مدرسه پر از 
منبع باشد این 

منابع در دسترس 
فراگیرندگان 

نباشند، کتابخانه 
و منابع بی فایده 

خواهند بود. 
آموزش در قلب 

هر کتابخانة 
مدرسه است
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نسترن پورصالحي
 دکترای تخصصی علم و اطالعات و دانش شناسی 

عاطفه شریف
 استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران 

نقش و وظايف
 كتابدار در كتابخانه هاي آموزشگاهي

كتابخانة آموزشــگاهي فضاي یادگیري فیزیكي و دیجیتالي 
مدرسه است كه در آن خواندن، كندوكاو، پژوهش، تفكر، تخیل 
و خالقیــت براي دانش آموزان در گــذر از اطالعات به دانش و 
رشــد شــخصي، اجتماعي و فرهنگي آن ها اهمیت دارد. این 
مكان فیزیكي و دیجیتالي با عبارات مختلف شناخته می شود، 
ازجمله، مركز رســانه هاي مدرســه، مركز اســناد و اطالعات، 
مركز منابــع كتابخانه و كتابخانه یادگیري عمومي1، اما عبارت 
كتابخانة آموزشگاهي بیشترین كاربرد را دارد و به این امكانات 

و عملكردها اطالق مي شود. 
كتابخانة آموزشــگاهي طیف وسیعي از فرصت هاي یادگیري 
را براي افــراد، گروه  هاي كوچك و گروه هاي بزرگ با تمركز بر 
محتواي فكري، ســواد اطالعاتي و توسعة فرهنگي و اجتماعي 
فراهم مي كند. تمركز یادگیرنده محور كتابخانة آموزشــگاهي، 
برنامة درســي مدرســه را تقویت مي كند و گسترش مي دهد. 
كتابخانه هاي آموزشــگاهي در سراســر جهان و در شكل هاي 
مختلف، داراي هدفي مشــترك اند: بهبود »یاددهي و یادگیري 
براي همه«. به همین علت، كاركنان كتابخانه هاي آموزشگاهي 

از ایجاد فرصت برابر براي همه حمایت مي كنند. 
كتابخانة آموزشــگاهي در مدرســه به عنوان مركز آموزش و 
یادگیري فعالیت مي كند و با تأكید بر موارد زیر، برنامة آموزشي 

را به محتواي برنامة درسي پیوند مي دهد: 
قابلیت هاي مبتني بر منابع- توانایي ها و رفتارهاي مربوط 
به جست وجو، دسترسي و ارزیابي منابع در قالب هاي مختلف، از 
جمله افراد و مصنوعات فرهنگي به عنوان منابع، را شامل مي شود؛ 

قابلیت هاي مبتني بر تفكر- توانایي ها و رفتارهایي كه بر 
ارتباط فرد با داده ها و اطالعات از طریق فرایند هاي پژوهشي و 
كندوكاو محور، فرایند هاي تفكر مرتبة باالتر2 و تجزیه و تحلیل 
انتقادي تمركز دارند. ایــن قابلیت ها منجر به خلق بازنمون یا 
محصوالتي مي شوند كه نشــان از دانش و دركي عمیق دارند؛ 
قابلیت هــاي مبتني بر دانش- توانایي هــا و رفتارهایي كه 
بر ایجاد، ســاخت و استفادة مشــترك از فراورده هاي دانشي 

متمركزند و نشان از دانش و دركي عمیق دارند؛ 
قابلیت هاي خواندن و سواد آموزي- توانایي ها و رفتارهاي 
مربوط به لذت بردن از خوانــدن، خواندن براي لذت، خواندن 
براي یادگیري در انواع آن، و تبدیل، ارتباط و انتشــار متن در 
قالب هاي متعدد و حالت هاي خوب به قصد توسعة معنا و درك 

كردن؛ 
توانایي هاي فردي و بین فــردي- توانایي ها و رفتارهاي 
مربوط به مشاركت اجتماعي و فرهنگي در كندوكاو منبع محور 
و یادگیــري در مورد خــود و دیگران به عنوان پژوهشــگران، 

كاربران اطالعاتي، تولید كنندگان دانش و شهروندان مسئول؛ 
توانایي هاي مدیریت یادگیــري- توانایي ها و رفتارهایي 
كه دانش آمــوزان را براي آمادگي، برنامه ریــزي و انجام دادن 
موفقیت آمیز كندوكاوي مبتني بر برنامة درسي قادر مي سازند. 
پژوهش ها در طول چهار دهة گذشــته نشــان داده است كه 
كتابخانه  هاي آموزشــگاهي، كه نیروي انســاني و منابع خوبي 
داشته اند، مي توانند تأثیر قابل توجهي بر موفقیت دانش آموزان 
داشته باشــند. مهم ترین منبع كتابخانة آموزشگاهي، كتابدار 
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آموزشگاهي حرفه اي است كه با دیگر معلمان همكاري مي كند 
تا بهترین دانش و مهارت هاي یادگیــري را براي دانش آموزان 
فراهم آورد. كتابخانه هاي آموزشگاهي باید اهمیت خانواده ها را 
در آموزش فرزندان خود و ارزش انتقال دانش بین نســل ها را 
به رسمیت بشناســند. كتابدار مدرسه در صورت امكان باید با 
ســایر گروه هاي كتابخانه اي در جامعة وسیع تر خود، از جمله 

كتابخانه هاي عمومي و انجمن هاي كتابداري، همكاري كند. 

 جمع بندي 
آنچه عمومًا در ســطح كتابخانه هاي آموزشگاهي مورد غفلت 
قرار مي گیرد، نقش آموزشي كتابدار و كتابخانه به عنوان بازوي 
آموزش مؤثر اســت. از این رو، الزم است رویكردهاي یادگیري 
و انواع روش هاي تدریــس و ترفند هاي تعامل با معلمان براي 
اجراي طرح درس هاي مشــترك، به كتابداران آموزشــگاهي 
آموزش داده شــود. هر كتابــدار باید بتواند طــرح درس هاي 
مشتركي براي آموزش كندوكاو محور و پروژه محور دانش آموزان 

طرح ریزي كند. 
در عین حال، كتابخانه بســتر ایجاد لذت خواندن و توســعة 
ســواد خواندن و ... اســت و كتابدار در نقش مروج کتابخواني 
الزم اســت اهداف و لزوم ترویــج کتابخواني، انواع فعالیت هاي 
مرتبط با كتاب با هدف طراحي فعالیت هاي ترویج کتابخواني، 
فعالیت هاي مرتبط با ارائة محتــوا )بلند خواني، صامت خواني، 
قصه گویي، نمایشنامه خواني، تصویر خواني(، فعالیت هاي مناسب 
كتاب هاي داستان و كتاب هاي غیر داستان را بداند و بشناسد و 

بتواند به عنوان مروج حرفه اي ایفاي نقش كند. 
كتابدار عالوه بــر ترویج کتابخواني، باید مشــاور کتابخواني 
مطلوبي نیز باشد. ترسیم مســیر مطالعاتي براي دانش آموزان،  
ارائة فهرست هاي تخصصي از منابع مناسب در گونه هاي ادبي و 
موضوعي گوناگون و هدایت دانش آموزان به مطالعة مفید، هدایت 
مطالعاتي دانش آموزان در سنین مختلف، كمك به والدین براي 
ایفاي نقش مطلوب در خانواده در قبال آموزش و پرورش آن ها، 
تهیة فهرست هاي مناسب از دغدغه هاي رایج والدین در سنین 
مختلف، و كمك به معلمان جهت دستیابي به منابع مناسب و 
مرتبط با آموزش از مواردي اســت كه كتابدار مي تواند پیگیري 

كند. 
اگر كتابخانة آموزشــگاهي یك مركز یادگیري باشد، كتابدار 
نیز باید در نقش مستند ســاز و مدیر دانش ایفاي نقش نماید. 
روزانه تعداد زیادي از اسناد و تجارب ناب آموزشي معلمان از 
دست مي روند. كتابدار مي تواند در نگهداري از اسناد آموزشي 
و تجربه هاي ناب معلمان، همراهي با معلمان و مدرســه براي 
انتشــار مناسب این تجارت ارزشــمند، در اختیار قرار دادن و 
به كار بســتن روش هاي مستند سازي مصاحبة عمیق و ثبت 
دانش، روش هاي مدیریت اسناد در این زمینه و توسعة مدرسة 

یادگیرنده ایفاي نقش كند. 

وظایف سنتي كتابخانة آموزشگاهي از جمله مجموعه سازي، 
سازماندهي، و فضاســازي كتابخانه نیز اهمیت و تأثیر شایاني 
در ارائة ســایر خدمات دارد. هر كتابدار باید ویژگي هاي كتاب 
مناسب را بداند، بتواند منابع انتخاب كتاب هاي مناسب را بیابد، 
با جایزه هاي ادبي داخلي و خارجي و اعتبار آن ها آشــنا باشد و 
بتواند با درك مخاطبان، مجموعة متناسبي را فراهم آورد. درك 
ضرورت سازماندهي منابع و لزوم استفاده از روش هاي استاندارد 
و انتخاب نرم افزار مناسب كتابخانه در زمینة سازماندهي اهمیت 
دارد. همة ایــن تالش ها در فضایي زیبا و دل انگیز و متفاوت با 
سایر فضاهاي مدرسه مي تواند بهتر ظهور و بروز یابد. همچنین 
مي تواند تزئینات داخلي مناســبي را در كتابخانه به كار گیرد و 
تابلوهاي مناسبي را براي اطالع رساني تهیه كند. در عین حال، 
از آموزه هــاي بازاریابي محتوا بــراي ارائة بهتر خدمات و منابع 

كتابخانه بهره گیرد. 
نقش كلیدي كتابدار حرفه اي مدرسه عبارت 
است از: آموزش، مدیریت و رهبري، همكاري، 
و مشاركت اجتماعي. مهم ترین نقش كتابدار را 
در مدرســه مي توان نقش آموزشي او دانست. 
آموزشــگاهي  كتابدار  اصلي یک  فعالیت هاي 

عبارت اند از: 
é ترویج سواد آموزي و ترویج خواندن؛ 

é ارتقاي سواد اطالعاتي؛
)یادگیــري  كند و كاومحــور3  یادگیــري   é

مسئله محور، تفكر انتقادي(؛ 
é یكپارچگي فناوري؛  

é توسعة حرفه اي معلمان. 
نقش مدیریت كتابدار حرفه اي در مدرســه 
شامل سازماندهي سیستم هاي اسناد و فرایند هاي 
كتابخانه براي استفادة بهینه است. نقش اصلي 

كتابدار آموزشــگاهي، كمك به مأموریت و اهداف مدرسه است. 
كتابدار با همكاري مدیران و معلمان مدرسه، خدمات كتابخانه اي 
و برنامه هاي آموزشــي مبتني بر برنامة درسي را كه از آموزش و 
یادگیري براي همه حمایت مي كنند، توســعه مي دهد و آن ها را 
به اجرا در مي آورد. كتابدار از دانش و مهارت هاي مربوط به ارائة 
اطالعات و استفاده از منابع براي فعالیت هاي آموزشي و یادگیري 
مانند پژوهــش و طرح، فعالیت هاي حل مســئله، فعالیت هاي 
سواد آموزي، مشاركت در خواندن و فعالیت هاي فرهنگي استفاده 
مي كند. مشاركت اجتماعي شامل برنامه ریزي، مجموعه سازي 
و تالش هاي فراگیر اســت تا كاربراني بــا فرهنگ ها و زبان هاي 
مختلف، افراد گروه هاي بومي و دیگر گروه هاي منحصر به فرد به 

كتابخانه ها جذب شوند. 
 پي نوشت

1. library learning commons
2.  Higher Order Thinking
3.  inquiry -based learning

نقش كلیدي 
كتابدار حرفه اي 

مدرسه عبارت 
است از: آموزش، 

مدیریت و 
رهبري، همكاري، 

و مشاركت 
اجتماعي. 

مهم ترین نقش 
كتابدار را در 

مدرسه مي توان 
نقش آموزشي او 

دانست
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محمدحسین دیزجي

كتابخانه در ذهن اغلب ما ساختماني با قفسه هایي پر از كتاب 
است كه یك كتابدار در آنجاست تا هر مشتاق مطالعه اي را براي 
دست یافتن به كتاب مورد عالقه اش راهنمایي كند. كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان چنین كتابخانه اي را در سال 1344 در 
پارك اللة تهران براي بچه ها راه اندازي كرد. این گونه كتابخانه هاي 
ثابت به تدریج در شهرهاي مختلف گسترش پیدا كردند. در این 
میان، كانون براي بچه هایي هم كه به كتابخانة ثابت دسترســي 
نداشتند، كتابخانه هاي ســیار را فراهم كرد؛ خودروهایي پر از 
كتاب كه همراه با مربي به مناطق روستایي و كم برخوردار مي روند 
تا بچه ها به كتاب و كتابخانه دسترســي داشته باشند. در كنار 
این ها، كتابخانه هاي دیگري هم هست كه به آن ها كتابخانة پستي 
مي گویند. چنین كتابخانه اي به بچه هایي خدمات مي دهد كه به 
كتابخانة سیار هم دسترسي ندارند. كتاب را داخل پاكت مي گذارند 
و براي بچه ها مي فرستند. بچه ها كتاب را مي خوانند و دوباره آن را 
داخل پاكت مي گذارند و براي مربي خود مي فرستند. براي آشنایي 
بــا چنین كتابخانه هایي، به مهاباد در اســتان آذربایجان غربي 
مي رویم؛ جایي كه خانم شلیر غفور مالیي یك كتابخانة پستي را 
اداره مي كند. او مدرك كارشناسي علوم تربیتي با گرایش مدیریت 
آموزشي دارد و از سال 1375 در كانون مشغول به كار است. ابتدا 
به عنوان مربي هنري و سپس به عنوان مربي فرهنگي و بعد مربي 
مسئول در مراكز شمارة یك و دو كانون پرورش فكري مهاباد در 
خدمت كودكان و نوجوانان بوده است و از شهریور 1395 در بخش 
كتابخانة پستي بچه ها را با كتاب و کتابخواني پیوند مي دهد. او كه 
از كودكي به مطالعه عالقه مند بوده، سال هاست كه مطالعه بخش 

مهمي از زندگي و فعالیت روزمره اش شده است.
چند صد كودك و نوجوان در مهاباد و روستاها و مناطق اطراف 
آن، او را چون مادري مهربان دوســت دارند و او نیز براي تمامي 
آنان همانند فرزند خویش، حامي و راهنماست. برخي از كودكان 
دیروز منطقه كه مطالعه را با هدایت و راهنمایي او شروع كرده اند، 
امروز خودشان راهنماي دیگران براي انس با كتاب هستند. براي 
آشنایي بیشتر با كتابخانة پســتي، گفت وگوي ما با خانم غفور 

مالیي را بخوانید.
»شلیر« به زبان كردي به معناي اللة واژگون است.
محمدحسین دیزجي

»شلیر« به زبان كردي به معناي اللة واژگون است.
محمدحسین دیزجي

گفت وگو با شلیر غفور مالیي،
مربي كتابخانة پستي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مهاباد

پاكت هايي پر از 

دانايي
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 یك روز كاري شــما به عنوان مربي كتابخانة پستي 
چگونه مي گذرد؟

 شروع كار من با برگشــت دادن كتاب هاي اعضاست. داخل 
پاكت كتاب اعضا همواره نامه هایي هست كه گاه خالصه هایي 
است كه اعضا از كتابشــان نوشته اند یا درخواست هاي آن ها را 
در خود دارد و یا نامه هایي حاوي تشــكر اســت و ... . خواندن 
نامه ها بخشــي دیگر از كار هر روز من است. سپس كتاب هاي 
برگشــتي اعضا را مي چینم، برایشــان كتاب انتخاب مي كنم و 
دوبــاره كتاب امانت مي دهم، نامه هایشــان را جواب مي دهم و 
به همراه كتاب هاي امانتي در پاكت كتابشان مي گذارم. بخشي 
دیگر از كار روزانه ام، فعالیت هاي فرهنگي است كه هماهنگ با 
برنامه هاي ستاد، انتظار انجام دادنشان از مربي پستي مي رود و 
من ضمن اختصاص دادن زمان براي این فعالیت ها، شرح آن ها 
را به همراه كتاب ها براي اعضا مي فرستم. پس، دریافت این آثار 
و بررســي و جواب دادن به آن ها بخشي دیگر از كار هر روزه به 

حساب مي آید.

 چند منطقه یا روستا تحت پوشش شما هستند و چه 
تعداد عضو دارید؟

 یازده روســتا و یك منطقة حاشــیه شــهر 
شــامل 20 مدرســه تحت پوشــش كتابخانة 
پستي مهاباد است. آماري كه به صورت دستي 
از اعضاي تحت پوشــش دارم 625 نفر اســت 
اما آمار اعضاي موجود در بازة زماني براســاس 
نرم افزار كتابداري 750 نفر مي باشد. در نرم افزار 
كتابداري، عضویت اعضا یك ساله تعریف شده 
است ولي آمار اعضاي كتابخانة پستي براساس 
سال تحصیلي مشخص مي شود. متأسفانه این 
عدم تطابق همواره مشــكالتي در بخش آماري 

به وجود مي آورد.

 این اعضا شــامل كدام گروه هاي سني است؛ مثاًل از 
پایة اول دبستان تا ...؟

 بچه ها از دورة ابتدایي تا دورة اول متوســطه مي توانند عضو 
كتابخانه شوند؛ به عبارتي از اول ابتدایي تا كالس نهم. 

 بیشتر دختران عضو كتابخانه هستند یا پسران؟
 دخترها و پسرها تقریبًا در حد یكسان عضو كتابخانه اند؛ چرا 
كه بسیاري از مدارس ابتدایي روستا دانش آموزان مختلط دارد 

ولي تعداد اعضاي كودك از اعضاي نوجوان بیشتر است.

 روش ارســال كتاب براي بچه ها چگونه است؟ مثاًل 
اگر شما امروز براي من یك كتاب قصه بفرستید، كتاب 

بعدي را چطور انتخاب و ارسال مي كنید؟

 تعداد مدارس را به دو دسته تقسیم كرده ام؛ براي یك دسته 
از آن ها دهم هر ماه براي دســتة دیگر، بیســت و چهارم ماه 
كتاب مي فرســتم. دسته اي كه در دهم هر ماه برایشان كتاب 
فرســتاده ام، در بیست و چهارم همان ماه كتابشان را برگشت 
مي دهند و آن دســته كه در بیست و چهارم ماه كتاب امانت 
گرفته اند، دهم ماه بعد كتابشان را برگشت مي دهند. اعضا در 
طول هر ماه كتاب مي گیرند و آن را برگشــت مي دهند. البته 
زمان بندي براي فرســتادن كتــاب دو هفته اي 
اســت و آن را با توجه به روزهاي ماه و تقسیم 
منظم در طول یك سال تحصیلي در اول سال 
تحصیلــي انجام داده ام و در جدولي برایشــان 
مي فرستم. تقسیم بندي زمان باید طوري باشد 
كه به روزهایي كه فرصت توزیع فراهم نیست، 

برنخورد.
بــه این ترتیب ماهــي یك بار برایشــان كتاب 

مي فرستم.

 بچه ها چطــور مي توانند كتاب انتخاب 
كنند؛ چون آن ها كه به كتاب ها دسترسي ندارند.

 كتاب هایي را كه براي اعضا مي فرستم، خودم انتخاب مي كنم 
اما در شروع عضویت اعضا نامه اي برایشان مي فرستم و از آن ها 
مي خواهم كه عالیق کتابخواني شان را برایم بنویسند. این عالقه 
براساس موضوع بندي اســت؛ مثاًل كتاب هاي علمي، داستاني، 
رمان، دیني، تاریخي و ... بیشــتر اوقات هم درخواست هایي در 
راستاي كتاب هایي كه مي خواهند برایم مي نویسند. البته با توجه 
به محدودیت  منابع متأســفانه براي برآوردن این درخواست ها 

همواره كم مي آورم.

 آیا بچه ها وقتي كتاب را به شــما برمي گردانند، باید 
خالصه نویســي یا كار دیگري هم انجام داده باشند كه 

شما متوجه شوید كتاب را مطالعه كرده اند؟
 بله، همان طور كه گفتم، من طي نامه اي كه در شروع عضویت 

حداقل تفاوت 
این اعضا با دیگر 
دانش آموزان، در 
روخواني كتاب 

است كه به تقویت 
آن مي انجامد
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برایشــان مي فرســتم، توضیح مي دهم كه در مطالعة كتاب ها 
مي توانند چند روش را انتخاب كنند؛ خالصه اي چند سطري از 

كتابشان یا بهترین قسمت آن را برایم بنویسند.
خیلي وقت ها هم براي اطمینان از اینكه كتاب ها را مي خوانند، 
مســابقاتي طراحي مي كنم و برایشان مي فرستم. تعداد اعضاي 
شــركت كننده در این مسابقات و اشــتیاق آن ها مبین میزان 

مطالعة آن هاست.

 اگر بچه ها دربارة كتاب هایي كه مي خوانند سؤاالتي 
داشــته باشند، ارتباط شــما با آنان براي پاسخگویي 

چگونه است؟
 اگر ســؤالي داشته باشــند، برایم مي نویســند و من جواب 
سؤاالتشــان را مي دهم. هیچ سؤال و نامه اي در كتابخانة پستي 
بي جــواب نمي ماند. نامه هــاي من به اعضا همواره بیشــتر از 

نامه هاي آن ها به من است.

 شما چه تعداد از كتاب هاي كتابخانه پستي خودتان 
را خوانده اید؟

 بیشتر از 95 درصد كتاب هاي بخش كودك را مطالعه كرده ام. 
بخش زیادي از كتاب هاي نوجوان را هم خوانده ام. در این بخش، 

بیشتر با توجه به شــناختي كه از نویسندگان 
دارم مطالعه مي كنم؛ مثــاًل از كتاب هاي آقاي 
فرهاد حسن زاده كتابي نیست كه وارد كتابخانه 
شود و من آن را نخوانم. در مورد سایر كتاب هاي 
گروه نوجوان، به ویژه رمان هاي نوجوانان، سعي 
مي كنــم از اعضــاي نوجوان مركز شــمارة دو 
مهاباد كمك بگیرم. این بخش از كتاب ها را این 
اعضا برایم تعریــف مي كنند و من از بین آن ها 
كتاب مناسب را انتخاب مي كنم و براي اعضاي 

كتابخانة پستي مي فرستم.

 بچه هایي كه عضو كتابخانة شما هستند، 
با بچه هایــي كه كتاب  از نظر درســي 
تفاوتي  چه  نمي كنند،  مطالعه  غیردرسي 

دارند؟
 قطعًا مطالعــه مي تواند در موفقیت تحصیلي 
اعضا نقش مؤثري داشته باشد. متأسفانه در این 

زمینه آمار موثقي ندارم.

 آیــا با معلمان ایــن بچه ها در ارتباط هســتید كه 
بدانید آن ها چــه تفاوتي با دیگــر دانش آموزان پیدا 

مي كنند و در چه زمینه هایي رشد دارند؟
 من با مدیران، معاونان پرورشــي و معلمان اعضاي كتابخانه 
در ارتباط هســتم و همة آن ها خبر از این مي دهند كه حداقل 

تفاوت این اعضا با دیگر دانش آموزان، در روخواني كتاب اســت 
كــه به تقویــت آن مي انجامد. تقاضاي زیــاد معلمان براي به 
عضویت درآوردن دانش آموزان مي تواند نشــانه اي از مؤثر بودن 

مطالعه در روند تحصیلي آن ها باشد.

 شــما به طور معمول چه تعداد و چند 
عنوان كتاب در اختیــار دارید كه براي 

بچه ها بفرستید؟
 تعــداد 8515 جلــد كتــاب در اختیار دارم 
ولي سیســتم كتابداري، آماري از تعداد عناوین 

كتاب ها به دست نمي دهد.

 آیا ارتباط شما و بچه ها فقط در زمینة 
كتاب است یا فعالیت هاي مشترك دیگري 
هم داریــد؟ مثاًل آموزش كاردســتي یا 

كارهاي دیگر؟
 هــدف کتابخانه های كانون این اســت که  
زمینة شکوفایی اســتعدادها را در اعضا ایجاد 
كنیم. این قاعده در كتابخانة پستي هم جاري 
اســت. فقط با توجه به حضور نداشــتن مربي 
در كنــار اعضا، محدودتر اســت. در این بخش 
هم بیشــتر فعالیت هایي كه قابلیت مكاتبه اي 
بودن دارنــد یا انجام دادن آن ها با كمــك گرفتن از معلمان 
مقدور باشد، اجرایي مي شــوند. همة فراخوان ها را براي اعضا 
مي فرستم و آن ها با انگیزة زیاد در فعالیت ها شركت مي كنند؛ 
از جملــة این فراخوان هــا، فراخوان هاي ادبي، كاردســتي و 

قصه گویي است.
در جشن قصة كتابخانه اي از اعضایي كه فایل هاي صوتي شان 

كانون یعني 
كتاب زمینة 

بروز بسیاري از 
استعدادها را در 
اعضا ایجاد كنیم. 

این قاعده در 
كتابخانة پستي 
هم جاري است. 
فقط با توجه به 
حضور نداشتن 
مربي در كنار 

اعضا، محدودتر 
است
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را برایم فرســتاده بودند، دعوت كردم كــه به صورت حضوري 
شركت كنند.

 شــنیده ایم كه تعدادي از این بچه ها 
ارتبــاط خوبي با مربیان پســتي برقرار 
مي كننــد؛ برایشــان درددل مي كنند و 
مشكالتشان را با آن ها در میان مي گذارند. 
در این باره هم اگر خاطره و تجربه اي دارید 

بفرمایید.
 بله، بچه ها از هر چیزي كه برایشــان مسئله 
باشد مي نویسند. یكي از اعضاي نوجوان پارسال 
با مشكل فشار والدین براي ترك تحصیل مواجه 
بود و برایم نوشته بود كه والدینش مانع رفتنش 
به مدرسه مي شوند؛ چون روستاي آن ها مدرسة 
متوســطة اول نداشت و باید به روستاي دیگري 
مي رفت. مــن با مدیر ایــن دانش آموز صحبت 
كردم و از او خواستم كه با والدینش حرف بزند و 
منصرفشان كند. امسال وقتي اسم این عضو را در 
فهرست بچه هاي مدرسه دیدم، خیلي خوشحال 

شدم.

كارش چه  در مســیر  مربي پســتي   
مشكالتي دارد؟

 دست  تنها بودن در كتابخانة پستي بزرگ ترین 
مشكل این واحد اســت؛ چون تعداد اعضا زیاد 
اســت و اگر بخواهیم كارهاي مربوط به آن ها به 

نحو احســن و با كیفیت انجام گیرد، از عهــدة یك نفر خارج 
است ولي متأسفانه كانون پرورش فكري به كتابخانه هاي پستي 

آن چنان كه شایسته است، اهمیت نمي دهد.

 آیا معلمــان این بچه هــا در مدارس 
روستایي هم با شــما در ارتباط اند؟ اگر 

هستند، چگونه؟
 من روال كاري ام را بیشــتر براساس برنامة 
مدیران بنا كــرده ام، چرا كه كالس هاي تحت 
پوششــم ثابت اند و معلمان این كالس ها تغییر 
مي كنند. خوشــبختانه مدیــران این مدارس 
نهایت همــكاري را با كتابخانة پســتي دارند 
و جلســات توجیهي هم بــراي معلمان برگزار 
مي كننــد. من در شــروع هر ســال تحصیلي 
جلســه اي توجیهي با مدیران مــدارِس تحت 
پوشــش، با حضور رئیــس آموزش وپرورش و 
معاون پرورشــي و مســئول آموزش ابتدایي و 
متوســطة شهرســتان برگزار مي كنم. در این 
جلســات، رابطي هم طي نامة رســمي مدیر 
آموزش وپــرورش با ما همــكاري مي كند كه 
خودش عضو كانون بوده اســت. براي معلمان 
هم نامه مي نویسم و آن ها را از نحوة انجام كار 

با خبر مي كنم.

 هــر كاري حتمًا لذت هایي هم دارد. در 
كار شما كه مربي كتابخانة پستي هستید 
و اغلب هــم مخاطبان خود را نمي بینید، 
چه لذت هایي وجود دارد؟ منظور من این 
است كه یك مربي كتابخانة پستي چطور انرژي مي گیرد 
و هر روز باتري وجودش را شارژ مي كند تا بتواند به كار 

و فعالیت خود ادامه بدهد.
 نامه هایي كه از طرف اعضا مي آید، انرژي الزم براي كار كردن 
را به مــن مي دهد. وقتي كه مي بیني اعضــا به كتاب خواندن 
عالقه مند شده اند، وقتي مي بیني كه آن ها مسیر مطالعاتي پیدا 
مي كنند، وقتي از تو كتاب مي خواهند، بیشتر انرژي مي گیري 
و كار را هرچند زیاد باشــد، هرچند كسي را براي همكاري در 

كنارت نداشته باشي، انجام مي دهي.
من براي ارســال كتاب زمان بندي مشخص دارم و هیچ عذر 
و بهانــه اي را در آن زمان ها براي خودم قبول ندارم )نه ســرما، 
نــه گرما، نه برف، نه باران و نه بــدي راه(. این روال را مدیران، 
معلمــان و اعضا فهمیده اند و اگر در آن روز و تاریخ مشــخص 
كتاب نفرســتم، حتمًا متوجه مي شــوند. همین ها به من نیرو 

مي دهد كه كارم را از ته دل و با تمام وجود انجام دهم.

 از شما صمیمانه تشــكر مي كنیم و برایتان آرزوي 
موفقیت روزافزون داریم.

وقتي كه 
مي بیني اعضا به 
كتاب  خواندن 

عالقه مند 
شده اند، وقتي 

مي بیني كه آن ها 
مسیر مطالعاتي 
پیدا مي كنند، 

وقتي از تو كتاب 
مي خواهند، 
بیشتر انرژي 

مي گیري و كار 
را هرچند زیاد 
باشد، هرچند 
كسي را براي 
همكاري در 

كنارت نداشته 
باشي، انجام 

مي دهي
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روح ا... مالمیر
 كارشناس ارشد هنرهاي نمایشي 

یادم نیست در دوران مدرســه اولین كتاب غیردرسي اي كه 
خواندم، چه نام داشــت و آن را از كجا تهیــه كرده بودم، و یا 
كالس چنــدم بودم كه براي اولین بار عضو كتابخانة مدرســه 
شدم، اما مثل روز برایم روشن است كه سال هاي آخر دبیرستان 
یكي از مشــتریان پر و پاقرص كتابخانة مدرسه مان بودم. این 
عالقة مستمر من به كتاب و كتابخانه آن قدر زیاد بود كه باالخره 
در سال سوم دبیرستان معاون مدرسه مان مسئولیت كتابخانه 
را بــه من داد و كلید آنجا را به دســت من ســپرد. روزي كه 
معاون مدرسه در مراســم صبحگاه مرا به عنوان مسئول جدید 
كتابخانه به دانش آموزان معرفي كرد، روز خاطره انگیزي بود. از 
خوشحالي روي پاهایم بند نمي شدم؛ مدام در حال رفت و آمد 
به كتابخانه بودم و به تمام قفســه هاي آن سرك مي كشیدم. از 
اینكه كلید كتابخانه را در جیبم داشــتم و هر وقت كه دوست 

داشتم مي توانستم به آنجا بروم، خیلي خیلي خوشحال بودم. 
از آن روز بــه بعــد، در زنگ هاي تفریح ســریع به كتابخانه 
مي رفتم و پنجرة كوچك آن را كه به حیاط مدرسه باز مي شد، 
مي گشــودم تا به دانش آموزاني كه بــراي دریافت كتاب مقابل 
پنجره مي ایســتادند، كتاب بدهم. یكي از روزها، دانش آموزي 
به جلوي پنجره آمد و با دادن شــماره اي كه از روي فهرســت 
كتاب هاي پشــت پنجره نوشته بود گفت كه كتاب »راز غار« را 
مي خواهد. من هم به شمارة كتاب نگاه كردم و با عجله به طرف 
قفسه ها رفتم. هر چه نگاه كردم، كتابي با این عنوان پیدا نكردم. 
به كنار پنجره برگشــتم و به دانش  آموز گفتم كه چنین كتابي 
در كتابخانه نداریم. دانش آموز با اطمینان گفت: »مگر مي شود 

نداشته باشید؟ خودم نام این كتاب را از روي فهرست كتاب ها 
نوشــته ام.« هرچه من انكار مي كردم، اصرار او بیشتر مي شد، تا 
حدي كه خودم به حیاط رفتم و فهرست كتاب  ها را نگاه كردم. 
در كنار یكي از شماره هاي رنگ و رو  رفته، عنوان كتابي نوشته 
شده بود كه به سختي مي شد آن را خواند. شمارة كتاب همان 
شــماره اي بود كه دانش آموز نوشته بود اما به راستي، كتاب راز 
غار كجا رفته بود؟ دوباره به داخل كتابخانه برگشــتم و همان 
قفسه را با دقت بیشــتر نگاه كردم. باالخره كتابي را كه همان 
شــماره روي عطف آن چسبانده شده بود، پیدا كردم اما عنوان 
كتــاب »راز نماز« بود نه »راز غار«! متوجه شــدم كه به دلیل 
بدخطي و رنگ پریدگي فهرست كتاب ها، عنوان كتاب مورد نظر 
ناخواناســت. وقتي زنگ كالس به صدا درآمد، به حیاط رفتم و 
فهرســت كتاب هایي را كه سال ها قبل پشت شیشه نصب شده 
بود نگاه كردم. بیشــتر عنوان ها كم رنگ شده بودند و خواندن 
آن ها دشوار بود. پس فكري مثل برق از ذهنم گذشت؛ باید در 
اولین فرصت از كتاب هاي كتابخانه فهرســت جدیدي تهیه و 
در پشــت پنجره نصب مي كردم. همان روز موضوع را با معاون 
مدرسه مطرح كردم و قرار شد كه چند روزي بعد از زنگ آخر در 
مدرسه بمانم و این كار را انجام دهم. بعد  از ظهر همان روز اول 
موضوع مهمي فكر مرا به خودش مشغول كرد. تعداد كتاب هاي 
كتابخانه خیلي بیشتر از فهرستي بود كه قباًل پشت شیشه نصب 
كرده بودند. پس تصمیم گرفتم كتاب ها را موضوع بندي كنم و 
فهرست آن ها را براساس موضوعات قدیمي و جدید بنویسم، اما 
مشكل ادامه داشت. در بین قفسه ها كتاب هایي وجود داشت كه 

مسئول جديد
يك باب كتابخـــانه
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معلوم نبود مخاطب آن ها كیســت و قرار است چه كسي آن ها 
را بخواند، كتاب هایي مثل 9 مــاه انتظار )ویژة  مادران باردار(، 
هــر آنچه مردان و زنان جوان بایــد بدانند و ... . حتي بعضي از 
كتاب ها به زبان  عربي یا انگلیســي بودند و ترجمة فارسي هم 
نداشــتند. روز بعد، موضوع را با معاون مدرسه مطرح كردم. او 
هم به كتابخانه آمد و كتاب هاي داخل قفسه ها را از نظر گذراند. 
سپس، از كتابخانه بیرون رفت و چند لحظه بعد با چند كارتن 
كوچك بازگشت. او از من براي آن همه دقت و توجه تشكر كرد 
و گفت كه هر كتابي را كه براي دانش آموزان مناســب نیست، 
داخل كارتن بگذارم و بعد، كارتن ها را در انباري مدرســه قرار 

دهم تا در فرصتي مناسب براي آن ها تصمیم گیري شود. 
این كار چند روزي طول كشید و من بعد از یك هفته توانستم 
سروســامان تازه اي به كتاب هاي كهنه و تازة كتابخانه بدهم و 
فهرست جدیدي براي دانش آموزان تهیه كنم. حاال سال ها از آن 
روز مي گذرد. من معلم شــده ام و بیش از یك دهه است كه در 
مدارس مختلف تدریس مي كنم. هر سال اول مهر اگر به مدرسة 
جدید وارد شوم، اول از همه به سراغ كتابخانه مي روم تا ببینم 

كتاب  هاي موجود چه وضعیتي دارند. 
اینكــه در كتابخانه هاي كالســي و غیركالســي مدارس چه 
كتاب هایي وجود دارد، نكتة بســیار مهم و حساســي است كه 
مدیران، معلمان و معاونان مدارس باید به آن توجه كنند و اجازه 
ندهند كه هر كتابي تحت عنوان اهدایي و ... به مجموعة كتاب هاي 

كتابخانه اضافه شود و در دسترس دانش آموزان قرار گیرد. 
بعدها كه در كســوت مقدس معلمي مشــغول به كار شدم، 
دریافتــم كه انتخاب كتــاب براي كتاب خانه هــاي مدارس یا 
معرفي كتاب به دانش آموزاني كه به دنبال كتاب هاي خاصي با 
موضوعات خاص هستند، نوعي مهارت است و تخصص و آگاهي 
مي خواهد و از هر كســي ساخته نیست. بعد از كمي تحقیق و 
جست وجو فهمیدم كه بخش كوچكي از وزارت آموزش و پرورش 
به عنوان یك نهــاد فرهنگي مؤثر، در هدایــت پدید آورندگان 
)ناشران، مؤلفان و مترجمان( در جهت تولید و انتشار كتاب هاي 
آموزشــي مورد نیاز دانش آموزان و معلمان نقش عمده اي ایفا 
مي كند و هر ساله با انتشار نشریه اي با عنوان »كتاب نامة رشد«، 
مي كوشــد این آثار را به راحتي در دسترس مدیران، معلمان و 

معاونان آموزشي و پرورشي مدارس قرار دهد. 

 کتابنامه رشد مرجعي مطمئن براي آشنایي 
با كتاب هاي مناسب 

بیش از دو دهه اســت كــه وزارت آموزش  وپــرورش »طرح 
سامان بخشــي كتاب هاي آموزشــي« را با هدف ایجاد مرجعي 
مطمئن براي آشنایي با كتاب هاي مناسب به اجرا گذاشته است. 
مجریان این طرح، براي سامان بخشــي به وضعیت كتاب هاي 
آموزشي و هدایت  پدید آورندگان آن ها، در مسیر تحقق اهداف و 
سیاست هاي كلي نظام آموزش و پرورش منطبق با اهداف متعالي 

نظام مقدس اسالمي و نیازهاي روز دانش آموزان، معلمان و اولیا، 
این چند حركت اساسي را در دستور كار خود قرار داده اند: 

1. اعالم اســتاندارد هاي تولیــد كتاب هاي آموزشــي براي 
پدید آوردندگان و اعالم نیازهاي آموزش و پرورش و ارائة خدمات 

كارشناسي؛ 
2. انتشــار »كتاب نامة رشــد« با هدف ارائة فهرست توصیفي 
مناسب و مرتبط با برنامة درسي دورة آموزش ابتدایي و متوسطه؛ 
3. برگزاري دوره اِي جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد با هدف 
كلي حمایت، هدایت و پشــتیباني از فعالیــت پدید آورندگاني 
)ناشــران، مؤلفان و مترجمان( كه در جهت اهداف برنامه هاي 

آموزشي و درس آموزش و پرورش فعالیت مي كنند. 
از ســوي دیگر، شناســایي و طبقه بندي كتاب هاي علمي و 
آموزشي موجود مي تواند قدمي در راه توسعة محیط آموزشي و 
تقویت فرایند  یاددهي- یادگیري محسوب شود و ابزاري كارآمد 

براي تقویت نظام آموزشي كشور باشد. 
یكي از قدم هاي مهم و مؤثر در جهت رسیدن به اهداف فوق، 
شناســایي كتاب ها و آثار علمي و آموزشي مرتبط با برنامه هاي 
درسي و معرفي توصیفي آن ها به معلمان مدارس دورة ابتدایي 

است. 
براي دیدن فهرســت كتاب نامه هاي رشد مي توانید به نشاني 

 h ttps:// samanketab. roshdmag.ir
مراجعه و روي عنوان دلخواه كلیك كنید. 

در راســتاي معرفي و تبییــن فعالیت هاي 
انجام شده در »طرح سامان بخشي كتاب هاي 
آموزشي«، دفتر انتشــارات و فناوري آموزشي 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي وزارت 
آموزش و پرورش در سال 1392 اقدام به تولید 
یــك نمونه فیلم كوتاه مســتند 15 دقیقه اي 
نمود كه در آن وضعیت دو كتابخانه در تهران 
و یك كتابخانه در یزد بررســي شده است. در 
این فیلم كوتاه به خوبي نشان داده شده است 
كــه هنوز برخي از مدیران و مربیان مدارس از 
كتاب نامه هاي رشــد بي اطالع اند و در عوض، 
در كتابخانه هاي چنین مدارســي كتاب هایي 
وجود دارد كه اصاًل براي دانش آموزان مناسب 
نیســتند و بیهوده قفســه هاي كتابخانه هاي 

كوچك مدارس را پر كرده اند. 
براي دریافت این فیلم كوتاه مي توانید به یكي 

از روش هاي زیر اقدام كنید: 
الف( تماس با شــمارة تلفن 88301479- 021 )گروه تولید 

فیلم هاي علمي، آموزشي و تربیتي رشد(؛ 
ب( ارســال درخواســت كتبي از طریق نشــاني الكترونیكي 
goroohehonar@ gmail. com )با ذكر نام، شماره  تلفن، 

كد پستي و نشاني دقیق(.

دریافتم كه 
انتخاب كتاب 

براي كتابخانه هاي براي كتابخانه هاي 
مدارس یا 

معرفي كتاب به 
دانش آموزاني 

كه به دنبال 
كتاب هاي خاصي 

با موضوعات 
خاص هستند، 
نوعي مهارت 

است و تخصص و 
آگاهي مي خواهد 

و از هر كسي 
ساخته نیست
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فاطمه رضایی
 سردبیر مجالت رشد روشن نوآموز و دانش آموز 

با كتاب، 
ديده مى شويم

کتاب ها معماران شخصیت آدم ها هستند اما معماِر خوب داریم 
و معماِر بد؛ معماِر خاّلق و مبتکر که به سنگ و خاک روح می دهد 
و معماِر مقّلــد و بی ذوق که با بهترین مصالح، بناهای تکراری و 
بی روح می ســازد. معمار خوب آب و هــوا و خاک منطقه اش را 

می شناسد و کتاب خوب، حال و هوای مخاطبش را.
آدم هایی هم که بدون کتاب، بزرگ می شــوند، خشت خشِت 
وجودشــان با روایت ها و داســتان هایی که از کودکی تا امروز 
شنیده اند، باال رفته اســت. همان روایت هایی که روزانه از پدر 
و مادر گرفته تا دیگران، از وقایع و حال و احســاس خود برای 
هم می گویند و آدم آن ها را مثل یک داســتان می شنود. همان 
داستان هایی که باورهای انسان را می سازند و انسان با باورهایش 
جهان را. پس، جهان و کیفیت و چیســتِی زندگِی ما آدم ها به 

داستان هایی که شنیده ایم و می خوانیم وابسته است.
و متأسفانه روایتی که اغلب کودکان معلوِل جامعة ما از نوزادی 
در آغوش پدر و مادر می شــنوند این است: »خدایا چه گناهی 

کردیم که این طفلک بیچاره چنین گرفتار شد؟«
آیا قّصه ای جز این عجز و البه و التماِس شفا داریم تا در گوش 
بچه ها بخوانیم؟ تاکنون چه قدر داستان و رمان مناسب حال و 
هوای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه، به زبان فارسی تولید 

یا ترجمه شده است؟
گرچه مشاوران و دست اندرکاران تعلیم وتربیِت دانش آموزان 

اســتثنایی بر این باورند که بیشتر و پیش تر از 
کودکان و نوجوانــاِن معلول، والدین آن ها 

و دیگر افراد جامعه نیازمند داستان ها، 
رمان ها، فیلم نامه ها و ســریال هایی 
بــرای دریافت آگاهــی از حس و 
حال و نیازهای واقعی این بچه ها 

هستند.
در کالس نــگارش بــودم؛ پایة 
یازدهم. درس ســوم، گســترش 
محتوا بود و از شــخصیت پردازی 
الهــام،  داســتان می گفتــم.  در 
داستان نویس با استعداد و عالقه مند 
به گونة پلیســی، چهره و حرکات 

مجرِم داستانش را مو به مو روایت می کرد؛ حال آنکه او نابیناست و 
کالس ما هم کالسی در مدرسة نابینایان دخترانة نرجس.

داخل پرانتز بگویم: مدرســة ما دو کتابخانــة تقریبًا پربار و 
مجهــز دارد؛ یک کتابخانه با کتاب های عادی یا به قول بچه ها 
»کتاب های بینایی« مناســب گروه سنی کودک تا بزرگساالن 
و دبیران مدرســه، و یک کتابخانة بریــل و صوتی که برخالف 
کتابخانــة بینایی، همواره پر از دانش آموز اســت. این کتابخانه 
عالوه بر کتاب های درســی و کمک درسی، کتاب قرآن مجید، 
فرهنگ نامه و انواع کتاب های شــعر و داستان را هم به صورت 
بریل و ســی دی های صوتی دارد؛ با کتابداری بســیار خوشرو، 
مهربــان و منظم اما نیمه وقت ـ مثل همــة مدارس دولتی که 
متأسفانه سال هاســت به طور رسمی از سمت کتابدار در آن ها 

خبری نیست.
به الهام گفتم: »راوی می تواند اول شخص و نابینا باشد. لزومی 
نــدارد توصیفاتی را کــه از کتاب های دیگر خوانــده ای به کار 

بگیری.«
می دانستم این کار بی شک جرئت و جسارتی می خواست که 
از باورهای درست و اعتمادبه نفس سرچشمه می گیرد. الزم بود 
داســتانی به عنوان نمونه بخوانم تا ایــن توانمندی بالقوه را در 
آنان برانگیزانم اما متأســفانه در میــان تمام کتاب های بریل و 
بینایی و صوتی ما، چنین کتابی وجود نداشت ... چرا! یکی بود! 
نه در کتابخانة مدرسه، بلکه در کولة من! کتابی که 
هنوز خواندنش را تمام نکرده بودم و ماجرایش 
را کامل نمی دانســتم: داســتان »هومر و 
لنگلی«1. پس، همــان صفحة اول را باز 

کردم و شروع کردم به خواندن:
»من هومر هستم، برادر کور. بینایی ام 
را یک دفعه از دست ندادم. مثل فیلم ها 
کم کــم همه چیــز محو 
من  به  وقتی  شــد. 
گفتند چه اتفاقی 
بیفتد،  است  قرار 
می خواست  دلم 
بینایی ام را بسنجم. 

را یک دفعه از دست ندادم. مثل فیلم ها 
کم کــم همه چیــز محو 
من  به  وقتی  شــد. 
گفتند چه اتفاقی 

می خواست  دلم 
بینایی ام را بسنجم. 

|  رشد مدرسة زندگی | دورة شانزدهم |  شمارة 4 |  دی 1398 24



آن موقع نوجوان بــودم و در مورد 
می کردم.  کنجــکاوی  چیز  همه 

آن زمستان کارم این شده بود 
بروم کنار دریاچة سنترال  که 
پارک، جایی که مردم روی یخ 
اسکیت بازی می کردند، بایستم 
و ببینم هر روزی که می گذرد، 

چه چیزهایی را می توانم ببینم 
چه چیزهایی را نه. اول خانه های 

غرب ســنترال پارک ناپدید شدند؛ 
انگار که توی آسمان تاریک غرق بشوند. 

بعد درخت ها شکلشــان را از دست دادند و 
آخر سر، آخرهای فصل، تنها چیزی که می توانستم 

ببینم هیبِت شــبح مانند اســکیت بازها بود کــه از جلویم رد 
می شدند ...«

آنچه راوی داســتان، هومر، از نابینایِی تدریجِی خود توصیف 
می کرد، چیزی بود که بیشتر بچه های ما دقیقًا تجربه  کرده اند؛ 
پس در همان ابتدا به یک حّس مشــترک با قهرمان داســتان 

رسیدند. آیا هدف رمان غیر از این است؟
ما داســتان می خوانیم تا یاد بگیریم در ســختی ها قهرمان 

داستان زندگی خود باشیم.
خواندن صفحة اول کافی بود تا قفل زنگ زدة خجالت از زبان 
بچه ها باز شود و آنچه هستند و آنچه را حس می کنند، با شوق 
بر زبان جاری ســازند. بار دیگر به معجــزة کتاب ایمان آوردم. 
خرسند از نطق های گشوده شــده، بچه ها را به روایت سازی و 

مبحث درسمان، »شخصیت پردازی« واداشتم.
از بهار خواســتم تا همکالســی تازه اش، زلفا را توصیف کند. 
از برداشــت های حسی و شــنیده ها و حتی حدس و گمانش، 
شــروع کرد به توصیف: »جّثه ای کوچــک دارد. قدش کوتاه تر 
از من اســت. دســتش کوچک اما تقریبًا گوشتی و تپل است. 
فکر می کنم پوستش سبزه باشد. می دانم عینک می زند؛ حدس 
می زنم عینکش بزرگ و گرد باشد ...« توصیفاتش چنان ساده، 
صمیمی و صادقانه بود که زلفا در حالی که او را تأیید می کرد، 
از جایش بلند شد، به سمت میز بهار رفت، عینکش را از چشم 

برداشت و در دست او گذاشت.
بعد از بهار نوبت الهام شــد و او این بار نه از روی تخیل بلکه 
براساس واقعیت، ماجرای عصبانی شدن دوست همیشه آرامش 
را در مدرســه روایت کرد؛ با این تفاوت جذاب و قابل توجه که 
از زاویه دید یک »راوی نابینا« به توصیف دقیق ماجرا و حاالت 

دوستش پرداخت.
ابتــدا چنان به وجد آمده بودم که متوجه شــور و احســاس 
دیگران نشــدم. بعد دیدم نه در این اشتیاق تنها نیستم. همه 
دوست داشتند روایت یکدیگر را بشــنوند و روایتگر شوند. در 
این میان، ناهید اصرار داشــت کتاب را بــه امانت بگیرد تا به 

طریقی بخواند. قول کتاب دیگری را 
به او دادم که برای این گروه سنی 
نوشــته شــده و آن هم ترجمه 

است.
متأسفانه ما داستانی ایرانی با 
نگاه عــادی و واقعی به نابینایان 
نداریم )یا من تاکنون ندیده ام(. 
شــرح حال های خودنوشــت یا 
خاطــره مثــل کتاب »آن ســوی 
تاریکی«2 از خانم زنگنه به زبان فارسی 
داریم اما داستان و رمانی را که در آن نابینا 
نه توانایی های اغراق شده و مافوق بشری داشته 
باشد و نه موجودی ضعیف و قابل ترحم باشد، شاید تنها 

در آثار ترجمه شده بتوان یافت.
داســتان »این دختــر نامرئی نیســت« اثر 
مارکوس سجویک، رمانی پلیسی برای نوجوانان 
اســت. راوی و قهرمان داستان، لورت دختری 
نابیناســت که همراه برادر کوچکش برای پیدا 
کردن پدر به ســفر می رود. در میان داستان، 
دختر از دغدغه ها و مشکالتی می گوید که درد 
نابیناست؛ دردهایی  مشــترک همة بچه های 

مثل دیده نشدن در جامعه.
»... بایــد همچنان نقش آدمــی را بازی کنم 
کــه اعتمادبه نفس دارد؛ چون اگــر نکنم، اگر 
ساکت باشم، نامرئی می شوم. مردم طوری رفتار 
می کنند که انگار من آنجا نیســتم. یادم است 
کوچولو بودم. در شیرینی فروشی ایستاده بودم 
و زنی پشت پیشخان داشت از مامان می پرسید: 
»چی می خواد؟ شکالت دوست داره؟ چه طوری 

از پسش برمی آیی؟ حتمًا خیلی سخته ...«
همین طور ادامه داد؛ طوری که انگار من آنجا 

نبودم. طوری که انگار نامرئی بودم، اما من نامرئی نیستم ... انگار 
این اوست که نابیناست و نمی تواند من را ببیند، نه برعکس.«3

ما امیدها، آرزوها و حرف دلمان را در کتاب ها پیدا می کنیم. با 
کتاب ها به مردمان آن سوی دریاها و دشت ها پیوند می خوریم. 
با حّس مشــترک از انزوا و تنهایی بیرون می آییم و در ارتباطی 
دوسویه، با نوشتن داستانمان به دل انسان های دیگر جهان راه 

می یابیم و در تاریخ جاودان می مانیم.

 پی نوشت ها
1. هومر و لنگلی. )1393(. ای . ال. دکتروف؛ ترجمة الهام نظری. چاپ دوم. 

تهران: افراز.
2. زنگنه )1392(. آن سوی تاریکی؛ چاپ دوم. تهران: کتاب سرا.

3. سجویک، مارکوس. )1397(. این دختر نامرئی نیست. چاپ سوم. ترجمة 
آرزو احمی. تهران: پیدایش. 

ما امیدها، آرزوها 
و حرف دلمان 
را در کتاب ها 

پیدا می کنیم. با 
حّس مشترک از 

انزوا و تنهایی 
بیرون می آییم 
و در ارتباطی 

دوسویه، با نوشتن 
داستانمان به 

دل انسان های 
دیگر جهان راه 

می یابیم و در 
تاریخ جاودان 

می مانیم
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علی رضا لوالگر
 مدیر پروژه بازي هاي رومیزي 

هیوا علی زاده
 پژوهشگر و طراح آموزشی 

یكي از دســتاوردهاي رفاقت با كتاب، گسترش 
دامنة واژه هاســت؛ واژه هایي كه به فرد در ارتباط 
و درك دنیــاي درون و برونــش كمك مي كنند. 
مي خواهیم در مســیر آشــنایي با واژه ها، دوست 

دیگري را معرفي كنیم كه مي تواند همیار باشد.
این همیار كیست؟ یك بازي؛ یك بازي رومیزي 
با تعدادي كارت و ماژیــك كه به صورت گروهي 
انجام مي شــود. »نهالك« كه شركت تولیدكنندة 
این بازي اســت، نام آن را »لغت نومچه« گذاشته 
 Just One است. لغت نومچه بازطراحي از بازي
به شمار مي رود. در بازي لغت نومچه، یك بازیكن 
به عنوان بازیكن فعال در نظر گرفته مي شود؛ كسي 
كــه به صورت تصادفي یــك واژه را از بین واژه ها 
انتخاب كرده اســت. بازي به گونه اي است كه او 
انتخابش را نمي بیند و سایر بازیكنان كه انتخاب 
او را مي بیننــد، با هم تالش مي كنند كه او بتواند 
واژة انتخاب شده را تشخیص دهد و حدس خود را 
بیان كند. این حدِس مطرح شده است كه نتیجة 
یــك دور از بازي را مشــخص مي كند. این بازي 
مشاركتي اســت و در نهایت برنده همة بازیكنان 

خواهند بود. بنابراین، اینكه بازیكنان چطور سرنخ 
مي دهنــد تا بازیكن فعال واژة درســت را حدس 
بزند، اهمیت دارد؛ واژه اي كه ممكن اســت براي 
مخاطبانش ناآشــنا باشد و آن ها را با چالش هایي 
روبه رو كند؛ از ندانستن معناي آن گرفته تا اینكه 
چطور از دانش قبلي خود و شناخت بازیكن فعال، 
براي ســرنخ دادن استفاده كنند. همین چالش ها 
مي تواند به بستر آموزشــي این بازي غنا بخشد. 
براي مثــال، به بازیكن ها مي تــوان اجازه داد كه 
از یــك لغت نامه براي درك معنــي آن واژه بهره 

بگیرند.
ایــن بازي كمك مي كند افراد بــا دانش و نگاه 
یكدیگر در ارتباط با معانــي و كاربردهاي واژه ها 
آشنا شوند و در بستري لذت بخش، دامنة دركشان 

از یك واژه را گسترش دهند.
همچنیــن، واژه هایــي كه اشــتباه حدس زده 
مي شــوند یا اصاًل تشــخیص داده نمي شــوند، 
مي توانند براي معلم نقطة شــروعي براي طراحي 
یك فعالیت باشــند. او مي تواند در انتهاي بازي، 
براي درك بهتــر آن واژه ها فضاهاي بارش فكري 

بازي بستري براي 
ارتباط با كودك 
درون افراد ایجاد 
مي كند؛ بنابراین 
شكل گیري این 
ارتباط به محدودة 
سني خاصي ربط 
ندارد

جاري شدن واژگان در

 بــازي
جاري شدن واژگان در
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ایجاد كند و یا كتاب هایي را براي بچه ها بخواند كه 
در تفهیم معناي آن واژه كمك كننده اند.

براي مثــال، یكي از لغت هــا در این بازي كلمة 
»سنت« است. بسته به اینكه این بازي در چه ردة 
سني انجام مي شود، ممكن است بازیكن ها نتوانند 
براي آن سرنخي بیابند. معلم همین نتوانستن ها را 
مي تواند به یك ضرورت آموزشي و فرصت یادگیري 
در زمینه هایي مانند علوم اجتماعي و جغرافیا و حتي 
ریاضیات تبدیل كنــد. همچنین او و دانش آموزان 
امالي درســت لغت را بررســي  كنند و نتایج این 

بررسي را با تولیدكننده نیز به اشتراك گذارند.
معلم همچنین مي تواند از این بازي ایده بگیرد 
و به كمك بچه هاي كالس، كارت هاي خودشــان 
را بســازند و بازي كنند و به ایــن ترتیب، دانش 

واژه هاي جمع نیز گسترش یابد.
در ایــن راســتا و كاربــرد بازي هــا در فرایند 
آموزش، این نوشــته مي خواهد ایدة بازي خانه را 
بــا خوانندگانش در میان بگــذارد. البته این ایده 
در برخي فضاهاي آموزشــي در حال اجراست و 
نویســندگان این متن مي خواهنــد بگویند كه با 
توجه به تجربه هایي كــه در كاربرد بازي ها براي 
لذت بخش كردن فضاهاي آموزشــي داشــته اند، 

مي تــوان قفســه هایي از كتابخانه را بــه بازي ها 
اختصــاص داد؛ چــه بازي هایي كــه خریداري 
مي شــود و چه بازي هایي كه خــود دانش آموزان 
آن ها را مي سازند. چه بسا كه همین بازي ها كمك 
مي كنند افراد بیشــتري به كتابخانه سر بزنند و 

كتاب ها را نیز بیشتر ببینند و ورق بزنند.
بازي بســتري براي ارتباط با كودك درون افراد 
ایجاد مي كند؛ بنابراین شكل گیري این ارتباط به 
محدودة ســني خاصي ربط ندارد. تا وقتي براي 
این مسئله ارزش قائلیم كه كودك درون هر فرد 
حق زیســتن دارد و همین كودك كمك مي كند 
تا فرصت هایي براي تخیل و خلق شكوفا شود، با 
این نگاه و به احترام خواســته هاي كودكـ  كه از 
مهم ترین آن ها بازي كردن است، خوب است این 
احترام به كنشــي تبدیل شــود و یكي از بسترها 
باز كردن پاي بازي ها به فضاي مدارس و قفســة 
كتابخانه هاست؛ حتي اگر این كتابخانه گوشه اي 

از یك كالس باشد.
از آنجا كه كتاب ها مي توانند فرصتي براي احترام 
گذاشــتن به دنیاي خیال و كودكي و لذت بردن 
ایجاد كنند، از این بابت شاید دوستان خوبي براي 

بازي ها باشند.

بازي لغت نومچه 
كمك مي كند 

افراد با دانش و 
نگاه یكدیگر در 
ارتباط با معاني 

و كاربردهاي 
واژه ها آشنا شوند 

و در بستري 
لذت بخش، دامنة 
دركشان از یك 
واژه را گسترش 

دهند
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سجاد ملكي

داستان قفسه اي چوبي كه
قلب مدرسه شد

چند ســال قبل، عده اي براي ترویج فرهنگ مطالعه دور هم 
جمع شدند. وجه مشتركشان هم یك چیز بود: 

مطالعة یك كتاب كه مسیر زندگي شان را تغییر داده بود. همه 
مي دانستیم خواندن یك كتابِ  مفید، در زمان مناسب چه قدرت 
بزرگي دارد و مي تواند منشأ چه تحوالتي شود. ایدة اولیه این بود 
كه كاري كنیم كه كتاب هاي خوب به دانش آموزان معرفي شود. 
جلســاتي به نام جلسات کتابخواني هفتگي را براي شناسایي و 
پیدا كردن این كتاب ها راه انــدازي كردیم. گروه 15-10 نفره 
»ویترین كتــاب« هفتگي كتاب مي خواندند و چهارشــنبه ها 
دور هم جمع مي شــدند و دربــارة كتاب ها بحث مي كردند. به 
مرور، برخي از استادان و نویســندگان حوزة كودك و نوجوان 
را به جلســات دعوت كردیم و پاي صحبت ها و رهنمودهایشان 
نشستیم. همین كار را با اســتادان دانشگاه و مربیان و دبیران 
مدارس انجام دادیم. هر چه جلوتر رفتیم، سعي كردیم با تمركز 
بیشتر و تخصصي تر اقدامات و برنامه ها را طراحي كنیم. ماحصل 
كتاب خواندن ها و گفت وگوها به مجموعه اي از فعالیت ها به نام 
»ویترین كتاب« تبدیل شد. در طراحي فعالیت ها تالش بر این 
بود كه از كل نگر و نظام مند به نقش و جایگاه كتاب در مدرسه 
نگاه كنیم. با همراهي استادان رشته هاي ادبیات، روان شناسي 
و علوم تربیتي، علم اطالعات و مهندســي سیستم ها، ماحصل 
مطالعات ما بــه ایده اي با عنوان »نیــم رخ کتابخواني« تبدیل 
شد. نیم رخ کتابخواني ابزاري براي سنجش كیفیت برنامه  هاي 
کتابخواني در سه سطح سخت افزاري، نرم افزاري و نیروي انساني 
است. هر كدام از سطوح سه گانه سه سطح زیرین دارند. براي هر 

یك از این سطوح، برنامه هاي متعددي طراحي شد. 
طراحي فعالیت ها و برنامه ها بیش از یك ســال طول كشید 
اما منتظر اتمــام فعالیت هاي نظري نماندیم و ســعي كردیم 
بــه هر ایده اي كه مي رســیم، آن را در بوتــة عمل بیازماییم و 

بعد از گرفتن بازخوردها اقدام بــه بازطراحي فعالیت ها كنیم. 
فعالیت هاي مجموعة ویترین از ســال 1392 آغاز شد اما نقطة 
شروع فعالیت هاي تخصصي در حوزة دانش آموزي سال 1395 
بود. تا به امروز بیش از 120 مدرسة دولتي و غیرانتفاعي میزبان 
طرح ویتریــن كتاب بوده اند. طرح ویترین كتاب متناســب با 
ویژگي هاي هر ســه مقطع تحصیلي، بومي سازي و پیاده سازي 
شد. مجموعة فعالیت ها و برنامه هاي ویترین كتاب  به شرح روبرو 

است. 

ویژگي هاي هر ســه مقطع تحصیلي، بومي سازي و پیاده سازي ویژگي هاي هر ســه مقطع تحصیلي، بومي سازي و پیاده سازي 
شد. مجموعة فعالیت ها و برنامه هاي ویترین كتاب  به شرح روبرو شد. مجموعة فعالیت ها و برنامه هاي ویترین كتاب  به شرح روبرو 

است. 
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1( دادن مشــاورة كتــاب به مربیــان و معرفي 
كتاب هاي برتر 

مهم ترین مزیت كار محتواي ویترین كتاب، مخاطب شناسي 
و نیازســنجي دانش آموزان است. كارشناسان 
مجموعه با دانش آموزان و افراد شاغل در مدارس 
در ارتباط مســتمر ند. بنابراین، پیشــنهاد هاي 
ویترین كتاب نه به آفت برج عاج نشینِي برخي 
پیشنهاد دهندگان مبتالست، نه مقهور سبك و 

سیاق كتاب ها و ناشران بازاري است. 
كارشناســان مجموعه تا امــروز بیش از دو 
هــزار كتاب كودك و نوجوان را بررســي كرده 
و كتاب هــاي برگزیــده را در قالب فهرســت 
پیشــنهادي به مدارس و دانش آمــوزان ارائه 

داده اند. 

2( سازة ویترین كتاب
ماهانه 6 عنــوان كتاب روي ســازة ویترین 
قرار مي گیــرد  دانش آموزان تا آخر ماه فرصت 
دارند كتابي را انتخاب و مطالعه كنند. ماه بعد، 

كتاب هاي روي ســازه به كتابخانه منتقل مي شوند و 6 عنوان 
جدید روي ســازه قرار مي گیرد. گروه كارشناســي ویترین به 
تفكیك دورة تحصیلي و جنســیت 6 عنوان كتاب را به مدارس 
پیشــنهاد مي دهد. عناوین بــه گونه اي انتخاب 
مي شوند كه شامل گونه ها و موضوعات مختلفي 

باشند. 

3( توانمند سازي كتابخانة مدارس 
مدارس در صورت تمایــل مي توانند با اتكا به 
فهرست كتب پیشنهادي ویترین، منابع كتابخانة 
خود را با اســتفاده از عناوین 40 ناشر برگزیدة 
كودك و نوجوان به روز رســاني كنند. همچنین، 
در صورت نیــاز به حضور كتابدار در مدرســه، 
از نیروهــاي تحصیل كــرده و آموزش دیده بهره 

مي گیرند. 

4( طرح درس 
ارائــة طرح درس هاي تعاملــي و كارآمد براي 
كالس هــاي کتابخواني در دوره هــاي ابتدایي و 
متوسطة اول؛ طرح درس هاي کتابخواني براي هر 
شــش پایة دورة  ابتدایي طراحي شده است. در 
دورة متوســطة اول براي درس نگارش پایه هاي 
هفتم تا نهم این مهم انجام پذیرفته است. دبیران 
عالقه مند مي توانند از این طــرح درس ها براي 

غني سازي كالس هاي خود استفاده كنند. 

5( نمایشگاه 
در بررســي هاي اولیه بــه این نتیجه رســیدیم كه برگزاري 
نمایشگاه و مســابقة کتابخواني متداول ترین برنامه  هاي ترویج 
مطالعه در مدرســه هستند ولي بسیاري از نمایشگاه ها مناسب 
حال دانش آموزان نیســتند. بنابراین، نمایشگاه هایي را براساس 
عناوین هدفمند و انتخاب كارشناسان زبدة كتاب تدارك دیدیم. 
تا امروز بیش از 100 مدرســه میزبان برنامه هاي نمایشگاهي 

ویترین كتاب بوده اند. 

6( مسابقة کتابخواني
برگزاري مسابقات کتابخواني در قالب المپیاد ادبي و نویسندگي 
بین بیش از 100 مدرســه در كل كشــور؛ این مسابقات در دو 
مرحله برگزار مي شــوند. در مرحلة اول،  سؤاالت حافظه محور 
از دانش آموزان پرســیده مي شــود اما در مرحلة دوم، سؤاالت 
خالق  اند و فرامتن مبناي آزمون اســت. در این میان، شرایطي 

»ویترین كتاب« 
جلساتي آموزشي 
را براي خانواده ها 
ترتیب مي دهد كه 
در آن به تفكیك 
دوره  هاي اول و 
دوم ابتدایي و 

دورة اول متوسطه 
به اهمیت و 

پیامدهاي مطالعة 
كتاب در آیندة 

شغلي و اجتماعي 
و تحصیلي 

فرزندان پرداخته 
مي شود

در ظاهر، ویترین كتاب یك قفسة 
چوبي ساده است كه با آن تعدادي كتاب 

را به صورت ماهانه به دانش آموزان معرفي 
مي كنیم اما در اصل، این قفسة كوچك و 

جمع و جور جایي است براي اینكه بچه ها 
خود و عالیقشان را پیدا كنند. در ابتداي هر 

ماه، بچه ها روي سازه دنبال كتاب هاي جدید 
مي گردند و متناسب با سلیقه و عالقة خود، 

كتاب آن ماه را انتخاب مي كنند. به 
همین خاطر است كه مي گوییم ویترین 

كتاب تنها یك قفسة ساده نیست 
بلكه قلب مدرسه است. مجموعة 
ویترین داستاني دارد كه باید 

آن را از ابتدا خواند. 

در ظاهر، ویترین كتاب یك قفسة 
چوبي ساده است كه با آن تعدادي كتاب 

را به صورت ماهانه به دانش آموزان معرفي 
مي كنیم اما در اصل، این قفسة كوچك و 

جمع و جور جایي است براي اینكه بچه ها 
خود و عالیقشان را پیدا كنند. در ابتداي هر 

ماه، بچه ها روي سازه دنبال كتاب هاي جدید 
مي گردند و متناسب با سلیقه و عالقة خود، 

كتاب آن ماه را انتخاب مي كنند. به 
همین خاطر است كه مي گوییم ویترین 

كتاب تنها یك قفسة ساده نیست 
بلكه قلب مدرسه است. مجموعة 
ویترین داستاني دارد كه باید 

آن را از ابتدا خواند. 
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فراهم مي شود كه نویســنده با خوانندگان اثرش دیدار داشته 
باشــد. اولویت »ویترین كتاب« حمایت از نویســندگان جوان 
اســت. تا امروز سه مســابقة بزرگ با محوریت كتاب هاي زایو، 
پرواز با پاراموتور را دوست دارم و باغ خرمالو برگزار شده است. 

7( ماراتن کتابخواني 
برگزاري مســابقات مســتمر کتابخواني در مدرسه و صدور 
كارنامة فردي به عنوان پروندة کتابخواني در انتهاي ســال؛ در 

ماراتن کتابخواني، دانش آموزان با یكدیگر رقابت 
نمي كنند بلكه هر دانش آموز ماهانه با خود رقابت 
مي كند. این برنامه به صورت مستمر و ماهانه در 
مدرسه برگزار مي شود. دانش آموزان هر ماه یكي 
از كتاب هایي را كه روي سازة ویترین قرار گرفته 
است، انتخاب و مطالعه مي كنند. در پایان سال 
كارنامة عملكرد مطالعاتــي دانش آموز با عنوان 

پروندة کتابخواني ارائه مي شود. 

8( كارگاه آموزشي والدین 
بدون در نظر داشــتن والدین تمام برنامه هاي 
تربیتي و آموزشــي ابتر مي ماند. بر این اســاس، 
»ویتریــن كتاب« جلســاتي آموزشــي را براي 
خانواده ها ترتیب مي دهــد كه در آن به تفكیك 
دوره  هاي اول و دوم ابتدایي و دورة اول متوسطه به 
اهمیت و پیامدهاي مطالعة كتاب در آیندة شغلي 

و اجتماعي و تحصیلي فرزندان پرداخته مي شود.

نقش والدین در کتابخواني دانش آموزان:
امروزه وضعیت ســرانة استفاده از رسانه هاي تصویري، پایین 
آمدن سن استفاده از گوشي هاي هوشمند و سهولت دسترسي 
به برنامه هاي گوناگون آن چنان باال رفته اســت كه دیگر نباید 
رفتار نوجوانان كتاب نخوان را ریشه یابي كرد بلكه باید به سراغ 
آن دســته از نوادري رفت كه كتاب به دســت مي گیرند و در 
این وانفســاي كاغذ و قیمت هاي عجیب، مطالعه مي كنند. چه 
انتظاري از فرزنــدان و دانش آموزانمان داریم، وقتي آن ها ما را 
ساعت ها مشغول شبكه هاي اجتماعي مي بینند و محدودیت هاي 
كمي براي استفاده از گوشي هاي هوشمند و بازي هاي رایانه اي 
دارند. پژوهش ها نشــان مي دهند كه بچه ها آمادة  خواندن اند 
و اگر شــرایط برایشــان فراهم شــود، با میل و رغبت به سراغ 
كتاب مي روند و دوســت دارند لحظاتشــان را با داســتان ها و 
شخصیت هاي كتاب ها پر كنند. به نظر مي رسد همة والدین و 
مربیان باید لحظه اي به خود بنگرند: بچه ها آماده اند، آنكه آماده 

نیست انگار خود ما هستیم! بنابراین، سؤال درست این است: 

والدین چرا كتاب نمي خوانند؟ 
1( وقت نداریم... 

تــا چند ســال پیش گروه هــاي از مردم دربــارة مراجعه به 
روان شــناس نظر خاصي داشــتند؛ بنابراین، وقتي به كســي 
پیشنهاد مي شــد كه به روان شناس مراجعه كند، این گزاره در 
ذهنش نقش مي بســت: مگر من مشكلي )اختاللي یا جنوني( 
دارم؟ روان شناســان با آموزش و گفتمان سازي كم كم پایه هاي 
این نظر را سســت نمودند و این مســئله را تبیین كردند كه 
مراجعه به روان شناس یا مشاور مي تواند موجب 
بهبود عملكرد یك فرد ســالم شود. در نتیجه، 
این روزها مقاومت كمتري در زمینة مراجعه به 

روان شناس وجود دارد. 
در این ســال ها وقتي از والدین دانش آموزان 
مي پرســیدیم كــه چــرا كتــاب نمي خوانید، 
پرتكرارتریــن بهانــه بــراي كتــاب نخواندن 
كمبود وقت بــود. افراد اعالم مي كنند كه وقت 
ندارند، سرشــان شلوغ اســت و نمي توانند در 
روزمرگي هایشــان زماني را بــه مطالعة كتاب 
اختصاص دهند. اگر بخواهیم این پاســخ ها را 
در قالبي ســاده صورت بندي كنیم، انگار بیشتر 
افراد مي گویند: مگر بیــكارم كه كتاب بخوانم! 
مثل همان تعبیري كه در برابر پیشنهاد مراجعه 
به مشــاور بیان مي شــود: مگر دیوانه ام، كه به 
روان شــناس مراجعه كنم! جالب این است كه 
وقتي از والدین خواســته مي شــود علت كتاب 
نخواندن فرزندانشان را تحلیل كنند، باز هم به 
عنصر كمبود وقت و تكالیف زیاد اشــاره مي كنند. همة این ها 
نشــان مي دهد كه ما در مورد مطالعة  كتــاب نگرش غلطي 
داریم. مطالعة كتاب  در هر ســن و ســالي صرفــًا یك ورزش 
ذهني یــا تمریِن غوطــه وري در یك متن ادبي و داســتاني 
نیست. خواندن یكي از مهم ترین و از قضا ارزان ترین روش هاي 
تقویت مهارت هاي زندگي و بهبود عملكرد شــغلي، اجتماعي 
و تحصیلي اســت. اگر ما به خواندن این طور نگاه كنیم، در هر 
شــغل و جایگاهي كه باشیم براي داشتن زندگي بهتر، خود را 

نیازمند به كتاب ها مي بینیم. 
بنابراین، اگر پدر و مادري مایل باشــد كه فرزندش روخواني 
بهتري داشــته باشــد، در دوران نوجواني هویت خود را بهتر و 
عمیق تر بشناســد و دریابد، و در آینده از نظر حرفه اي عملكرد 
بهتري داشته باشــد، باید او را به مطالعه تشویق كند. به زبان 
ســاده تر، اگر مي خواهیم فرزندمان در آینده موفق باشد، باید 
او را به مطالعة كتب غیردرســي تشویق كنیم. این باوري است 
كــه هر پدر و مادري در درجة اول باید در خود ایجاد كند. اگر 

پژوهش ها نشان 
مي دهند كه بچه ها 
آمادة  خواندن اند 

و اگر شرایط 
برایشان فراهم 
شود، با میل و 
رغبت به سراغ 
كتاب مي روند 
و دوست دارند 
لحظاتشان را 
با داستان ها و 
شخصیت هاي 
كتاب ها پر كنند
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چنین شد، دروني و نهادینه  كردن عادت به مطالعه در فرزندان 
تسهیل مي شود. بر این اســاس، گام اول اصالح نگرش دربارة 

مطالعه كتاب است. 

2( اگر فضاي مجازي اجازه بدهد... 
دومیــن بهانة پرتكرار بــراي گریز از مطالعة 
كتاب، این اســت: »با توجه به محتواي موجود 
در فضاي مجازي و شــبكه هاي اجتماعي چه 
نیازي اســت به مطالعة كتب مفصل.« والدین 
اعالم مي كنند كــه نیازهاي خود را با عضویت 
در مجموعه اي از كانال هــا و گروه هاي موجود 
در فضاي مجازي برطرف مي سازند؛ در صورتي 
كه بین محتــواي موجود در كتــاب و فضاي 
مجازي تفاوت جدي وجود دارد. محتواي فضاي 
مجــازي به دلیل ویژگي هاي ذاتي شــبكه هاي 
اجتماعــي، منقطع، ناپیوســته، متكثر و ملون 
است؛ در حالي كه محتواي ارائه شده در كتاب 
خصوصیاتي متضاد دارد. تمامي بررســي هایي 
كه بر اساس مقایســة مطالعة كتاب و مطالعه 
در فضاي مجازي صورت گرفته اســت، نشان 
مي دهــد كه مطالعة كتاب تأثیر چشــمگیري 

بر كاهش اضطــراب، افزایش تمركز و توجه و باالبردن كیفیت 
خواب دارد؛ در صورتي كه مطالعه در بســتر فضاي مجازي نه 
 تنها چنین خصوصیاتي ندارد بلكه اســتفادة بیش از حد از این 
شبكه ها با برخي نوســانات خلقي و افسردگي رابطة معناداري 
دارد. ضمن اینكه گذران وقت در شــبكه هاي اجتماعي یكي از 
دالیل اصلي كمبود وقتي است كه به عنوان دلیل اول ذكر شد. 
بنابرایــن در گام دوم، والدین براي نهادینه كردن رفتار مطالعه 
در فرزندانشان باید كمیت و كیفیت استفاده از گوشي هاي تلفن 

همراه خود را مدیریت كنند. 
اگر این ذهنیت هاي غلط كنار گذاشته شوند، باید این سؤال را 

مطرح كرد كه والدین چه كار باید كنند؟ 
هر والدي باید نقش یك مــروج کتابخواني را براي فرزندش 
بــازي كند و متناســب با ســن او از روش هاي خــالق ترویج 
کتابخواني بهره ببرد. نكتة حائز اهمیت این است 
كه روش هاي ترویج مطالعــه، مثل بلند خواني، 
قصه گویي، كاردســتي با كتاب، و نمایش خالق 
جذابیت زیــادي براي بچه  ها دارند. وقتي بچه ها 
همراه بــا یكي از والدین درگیــر این فعالیت ها 
مي شــوند، فرصت ارزشــمندي بــراي تعامل و 
گفت وگوي ثمربخش بین آن  ها ایجاد مي شــود. 
بچه ها دوســت دارند در كنار والدینشان چنین 
لحظات شــاد و مفرحي داشته باشند و هر آنچه 
در این لحظات همنشینشــان باشــد، در یاد و 
خاطره شــان مي ماند و بدان انــس و عالقه پیدا 
مي كنند. والدین باید توجه داشــته باشند كه با 
صبر و حوصلــه لحظاتي را در خانه فراهم آورند 
كه فارغ  از هر گونه فعالیت جانبي و دغدغه هاي 
روزمره، همراه با فرزندشــان كتابــي را مطالعه 
كنند و مطابق با یكي از روش هاي خالق ترویج 
کتابخواني، فعالیت هایي را انجام دهند. آن ها مي توانند با مراجعه 
به برخــي از مجموعه هاي مروج  کتابخوانــي، این روش ها را 

بیاموزند و با كمترین هزینه در منزل اجرا كنند. 
اگر والدین نگرش خود را نسبت به كتاب و مطالعه تغییر دهند 
و با صبر و حوصله روش هاي ترویج را بیاموزند، مي توانند با تكیه 
بر عادت خواندن، در فرزندانشــان، بسیاري از مسائل تربیتي را 
حل و فصل كنند و از برخي پیشــامدهاي ناگوار سنین بعدي 

پیشگیري نمایند. 

اگر مي خواهیم 
فرزندمان در 
آینده موفق 

باشد، باید او را 
به مطالعة كتب 

غیردرسي تشویق 
كنیم. این باوري 
است كه هر پدر 

و مادري در درجة 
اول باید در خود 

ایجاد كند

شامل تمامي اجزاي 
سخت افزاري و فیزیكي 

مدرسه 

شامل تمامي برنامه ها 
و رویداد هاي محتوایي 

مدرسه

شامل تمامي افراد درگیر 
در فرایند هاي آموزشي 

و تربیتي

معلمان و مربیان 
والدین 
دانش آموزان

برنامه 
طرح درس
رویداد 

كالس ها 
راهرو
كتابخانه
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یاسمن آصفیمعصومه سعادت

 ممنوعهكتاب هــاى
برای تشــویق دانش آموزان به مطالعه، خوب اســت خودمان 
هم مطالعة نوجوانانه داشته باشیم تا هم در فضای داستان های 
نوجــوان قرار گیریم و هم شــاید بتوانیم با ایده گرفتن از متن 

کتاب ها، کار خود را ارتقا بخشیم.

 این کتاب را ممنوع کنید!
نویسنده: اَِلن گرتز

مترجم: سارا عاشوری
انتشارات: پرتقال

هر کتابداری که با قشــر کودک و 
نوجوان سر و کار دارد، حتمًا همیشه 
نگران این اســت کــه نکند کتابی 
که به بچــه امانت می دهد، حاوی 
مطالب نامناســبی باشد. همیشه 
هم مادرهای نگرانی هســتند که 
به مطلبــی در کتابی اعتراض دارند 
و معتقدنــد که فالن کتــاب نباید در 
دســت دانش آموزان باشد؛ چرا که بدآموزی دارد یا به هر علتی 

نامناسب است!
داستان کتاب »این کتاب را ممنوع کنید!« درست به همین 
موضوع می پردازد. ایمی، دختر نوجوان کتاب خوانی اســت که 
وقتی برای گرفتن کتاب محبوبش به کتابخانة مدرسه می رود، 
متوجه می شود که آن کتاب به همراه چندین کتاب دیگر ممنوع 
شده است. او تصمیم می گیرد کتاب های ممنوعه را تهیه کند و 
در اختیار دوستانش بگذارد اما بعد از مدتی، فهرست کتاب های 
ممنوعه طوالنی تر می شــود و کار آن ها در مدرســه غیرقانونی 
تلقی می گردد. ایمی و گروه او تصمیم می گیرند برای اینکه به 
کســی که کتاب ها را یکی پس از دیگری ممنوع می کند، ثابت 
کنند که کتاب ها مشکلی ندارند و فکر آن شخص است که دچار 
مشکل شده، فرم ممنوعیت کتاب را از کتابدار مدرسه می گیرند 

و به هر حال به ازای هر کتاب یک یا چند تفکر وجود دارد که 
آن کتاب را نامناسب بداند!

با خواندن این کتاب یاد می گیریم که در مواجهه با مادرهای 
نگران، چطور پاسخگو باشیم و خیال یک مادر را تا حد زیادی 
راحت کند، که کتاب اگرچه ممکن است یک نکتة منفی داشته 
باشــد، در مقابل چندین نکتة مثبت و آموزنده هم دارد و یک 

متخصص کتاب محتویات آن را تأیید می کند.
»این کتــاب را ممنوع کنید!« دربارة نقش کتاب، کتابخانه و 
کتابدار در مدرسه اســت؛ اینکه دانش آموزان متوجه می شوند 
که مدرسه چه ســبک کتابی را می پسندد و چه جور کتابی را 
نامناسب می داند، اینکه اگر کتابی به نظر مدرسه نامناسب باشد، 
تازه دانش آموزان را ترغیب می کند که به هر ضرب و زوری آن 
را تهیه کنند و بخوانند، اینکه قانون های بیشــتر گذاشــتن در 
مدرسه، باعث قانون شکنی بیشــتر هم می شود و این موضوع 
می تواند به ضرر دانش آموز و مدرســه تمام شود. خواندن این 
کتاب برای تمام کتابداران و عالقه مندان به مطالعات نوجوانان 
و همچنین هر کســی که بــه مطالعه عالقــه دارد، و تمامی 

دانش آموزان متوسطة اول جذاب و مناسب است.

 کنسرو غول
نویسنده: مهدی رجبی

ناشر: نشر افق
برنده نشان نقره ای الک پشت 

پرنده
»کنســرو غول« مرا به یاد فیلم 
»دو فیلم با یک بلیت« می اندازد. 
در کتاب کنســرو غــول درواقع 
شــما دو کتــاب را در یک کتاب 
می خوانید؛ یکی خود کتاب کنسرو 
غول است که برشی از زندگی پسر 

برنده نشان نقره ای الک پشت 

»کنســرو غول« مرا به یاد فیلم 
»دو فیلم با یک بلیت« می اندازد. 
در کتاب کنســرو غــول درواقع 
شــما دو کتــاب را در یک کتاب 
می خوانید؛ یکی خود کتاب کنسرو 
غول است که برشی از زندگی پسر 

کتاب ها، کار خود را ارتقا بخشیم.

این کتاب را ممنوع کنید!
نویسنده: اَِلن گرتز

مترجم: سارا عاشوری
انتشارات: پرتقال

هر کتابداری که با قشــر کودک و 
نوجوان سر و کار دارد، حتمًا همیشه 
نگران این اســت کــه نکند کتابی 
که به بچــه امانت می دهد، حاوی 
مطالب نامناســبی باشد. همیشه 
هم مادرهای نگرانی هســتند که 
به مطلبــی در کتابی اعتراض دارند 
و معتقدنــد که فالن کتــاب نباید در 

|  رشد مدرسة زندگی | دورة شانزدهم |  شمارة 4 |  دی 1398 32



نوجوانی به نام »توکا«ست که ماجراهای عجیب و جالبی دارد. 
او روزی از دســت جادوگری یک کنسرو می خرد که داخل آن 
یک غول زندگی می کند که البته آرزوهایش را برآورده نمی کند 
ولــی برخالف خود توکا، بــه ریاضی عالقــه دارد. توکا عالوه 
بر کنســرو، یک کتاب هم از بســاط جادوگر برمی دارد. کتاب 
»خاطرات جنایتکار« درواقع کتاب دیگری است که داستانش را 
در دل کتاب کنسرو غول می خوانیم. این جنایتکار که اسمش 
معلوم نیســت، در یک کتابخانه به دنیا آمــده و از کودکی راه 
خالف را در پیش گرفته و آن قدر در آن مسیر پیش رفته است 
که دیگر نمی تواند جلوی خودش را بگیرد و دیگر از انجام دادن 

هیچ خالفی احساس ناراحتی نمی کند.
هر دوی این داستان ها به نقش کتاب در زندگی اشاره دارند. 
با خواندن این کتاب، از تأثیر مستقیم کتاب بر زندگی نوجوانان 
آگاه می شویم و می بینیم که یک نوجوان اگر کمی هدایت شود، 
می تواند تفاوت کتاب های مناســب و نامناسب و مفید و مضر را 
درک کند. می فهمیم هر کتابی برای خواندن مفید نیست و اگر 
محتوای کتابی را نامناسب ببینیم، مجبور نیستیم آن را تا انتها 
بخوانیم. همچنین می آموزیم که قهرمان اصلی یک داستان نباید 
حتمًا الگوی زندگی ما باشــد و اتفاقًا گاهی باید در قبال قهرمان 
یک داســتان، مثل لقمان حکیم عمل کنیــم و از آنچه او انجام 
می دهد، بپرهیزیم؛ مثل توکا که در پایان داستان، کتاب خاطرات 
جنایتکار را در رودخانه می اندازد تا دیگر کسی نتواند آن را بخواند.

 فرار از کتابخانة آقای لمونچلو
نویسنده: کریس گرابنستاین

مترجم: مژگان ایمانی
ناشر: پرتقال

حتمًا عاشــق ایــن می شــوید که از 
کتابداران آقای لمونچلو باشید!

آیــا تا به حــال به این فکــر کرده اید 
که کتابداران چه می کننــد؟ اگر تصور 
می کنید که تنها وظیفة کتابداران، امانت 
دادن و تحویل گرفتن کتاب اســت، به 
نظر می رسد که اشــتباه می کنید. برای 
آشنایی بیشتر با یک کتابخانة استاندارد، 

بهتر اســت به کتاب »فرار از کتابخانة آقای 
لمونچلو« نگاهی بیندازیم.

آقای لمونچلو شــخصیتی شناخته شده در طراحی بازی های 
فکری، این بــار کتابخانة مخصوص خــود را به صورت پنهانی 
طراحی کرده اســت تا معماهایی در حــوزة کتاب های کودک 
و نوجــوان برای اعضــای کتابخانه مطرح شــوند. تنها 12 نفر 
از دانش آموزان 12 ســاله که بهتریــن مقاله را دربارة کتابخانه 
بنویسند، می توانند اولین کسانی باشند که از کتابخانة استثنایی 

آقای لمونچلو بازدید می کنند.

در این کتابخانة استثنایی باید منتظر یک شگفتی باشیم. در هر 
طبقة این چند طبقه چندین اتاق ساخته شده است که هر اتاق 
به یک رده بندی کلی دیویی اختصاص دارد. شخصیت های اصلی 
کتاب های آن رده به صورت سه بعدی به شکلی طراحی شده اند که 
می توان با آن ها دربارة کتاب هایشان گفت وگو کرد! یک کتابدار 
تأثیرگــذار در کودکِی آقای لمونچلو نیز به صورت شــخصیتی 
سه بعدی و کامپیوتری با اعضای کتابخانه صحبت می کند. همین 

کتابدار، می تواند پاسخ تعدادی از معماهای کتاب باشد.
ایــن 12 نوجوان بعد از آشــنایی با کتاب خانه و شــرایط و 
بازی های آن، باید معماهای مربوط به کتاب ها، رده بندی دیویی 
و گذشتة آقای لمونچلو را حل کنند تا بتوانند از کتابخانه خارج 

شوند؛ بدون اینکه از راه اصلی یا راه اضطراری بروند.
در این کتاب بازی ها و معماهای بســیاری معرفی می شوند و 
بهترین فرصت را برای کتابداران مدرســه ایجاد می کنند که از 
آن ها ایده بگیرند و در کتابخانة خودشان اجرا کنند. معماهای 
محیطی، حافظه محور، شخصیت محور، بر مبنای بازی با حروف 
الفبــا و ... که می توان با اســتفاده از هر کــدام، چندین معما 

براساس کتاب های فارسی )یا ایرانی( طراحی کرد.
از طرف دیگر، خواندن کتاب »فرار از کتابخانة آقای لمونچلو« 
را به معلم های مدرسه پیشنهاد می کنیم تا آن ها نیز با بخش های 
مختلف یک کتابخانة استاندارد و قابلیت های آن آشنا شوند. هر 
فــردی چه کتابدار، چه معلم، می تواند از معماهای کتاب آقای 
لمونچلو برای اثربخشی کتاب و کتابخانه، بیشترین بهره را ببرد.
خوانــدن این کتاب همچنین بــرای نوجوانان، 
آشــنایی با طبقه بندی دهدهی دیویی، آشنایی 
با یک کتابخانة اســتاندارد و کتاب های مشهور، 
به ویژه در حوزة ادبیات کــودک و نوجوان، را به 

ارمغان می آورد.
جلد دوم این کتاب با نام »المپیک در کتابخانة 
آقای لمونچلو« نیــز ماجراجویی های نوجوانان 
کشــورهای مختلف را در این المپیک نوین در 
کتابخانه نشان می دهد. در هر دو جلد معرفی 
شــده، مهم تریــن دریافت خواننــده؛ به ویژه 
خوانندة نوجوان، به ثمر رســیدن کار گروهی 
اســت؛ زیرا فقط نوجوانانی که برای پاسخ دادن 
به معماهای مطرح شده با هم همکاری داشتند، به 
انتهای بازی و جوایز آن رسیدند و از هوش جمعی خود بهترین 

استفاده را کردند.
با توجه به آنچه دربارة کتابخانة آقای لمونچلو گفتیم، آیا دوست 
ندارید از کتابداران یا حتی اعضای این کتابخانة اسرارآمیز باشید؟ 
از این مهم تر، دوست ندارید یک کتابدار یا معلم تأثیرگذار با هدف 
ترویج فرهنگ کتاب خوانی در میان دانش آموزان خود باشید؟ اگر 
پاسخ شــما مثبت است، دست به کار شوید و از معماهای آقای 

لمونچلو برای کتابخانه و کالس خود ایده بگیرید.

فرار از کتابخانة آقای لمونچلو

حتمًا عاشــق ایــن می شــوید که از 

آیــا تا به حــال به این فکــر کرده اید 
که کتابداران چه می کننــد؟ اگر تصور 
می کنید که تنها وظیفة کتابداران، امانت 
دادن و تحویل گرفتن کتاب اســت، به 
نظر می رسد که اشــتباه می کنید. برای 
آشنایی بیشتر با یک کتابخانة استاندارد، 

بهتر اســت به کتاب »فرار از کتابخانة آقای 

لمونچلو برای اثربخشی کتاب و کتابخانه، بیشترین بهره را ببرد.
خوانــدن این کتاب همچنین بــرای نوجوانان، 
آشــنایی با طبقه بندی دهدهی دیویی، آشنایی 
با یک کتابخانة اســتاندارد و کتاب های مشهور، 
به ویژه در حوزة ادبیات کــودک و نوجوان، را به 

ارمغان می آورد.
جلد دوم این کتاب با نام »المپیک در کتابخانة 
آقای لمونچلو« نیــز ماجراجویی های نوجوانان 
کشــورهای مختلف را در این المپیک نوین در 
کتابخانه نشان می دهد. در هر دو جلد معرفی 
شــده، مهم تریــن دریافت خواننــده؛ به ویژه 
خوانندة نوجوان، به ثمر رســیدن کار گروهی 
اســت؛ زیرا فقط نوجوانانی که برای پاسخ دادن 
به معماهای مطرح شده با هم همکاری داشتند، به 
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اقرا باسم ربك الذي خلق؛
»ِاْقَرأ« به معناي »بخوان«، اولین فرمان پروردگار در 
بر  تأكیدي ارزشمند است  كتاب آســماني مان قرآن، 

خواندن و كتاب.
پیرو دغدغة اندیشــمندانة رهبر معظم انقــالب، كه در یك 
نــگاه جامع و علمــي، ارتقاي فرهنگ مطالعــه و کتابخواني و 
نهادینه كردن آن را نیازمند همــكاري و برنامه ریزي خانواده، 
آموزش وپرورش، رســانه ها و كتابخانه ها دانســتند، طرح زنگ 
كتاب توسط سازمان كتابخانه هاي آستان قدس رضوي از سال 
1394 به اجرا درآمد و در ســال 1397 شتاب بیشتري به خود 
گرفــت؛ به طوري كه تا نیمة آبان ماه صد برنامة زنگ كتاب در 

مراكز متقاضي براي كودك تا بزرگسال برگزار شده است.
كتابخانة آســتان قدس رضوي كه منتســب و مفتخر به نام 
مبارك حضرت علي بن موسي الرضاـ  علیه السالمـ  مي باشد، تنها 

كتابخانة مانا در جهان اسالم با بیش از هزار سال قدمت، با توجه 
به اسناد باقي مانده و داراي پنجاه كتابخانه در سطح كشور و سه 
میلیون منبع چاپي، با 3500 مراجعه كننده در هر روز اســت. 
بیــش از1/600/000 مراجعه كننده، اعم از عضو و غیرعضو در 
سال، و دویست هزار عضو از دانش آموز تا استاد حوزه و دانشگاه 
را پذیراســت و طیف موضوعي وسیعي از منابع را دارد. اجراي 
طرح زنگ كتاب، كتاب را به بیرون از كتابخانه ها و براي كساني 

كه امكان حضور در كتابخانه را ندارند، برده است.
زنــگ كتاب فرصتي اســت تا كتاب را وارد زندگي كســاني 
كنیم كه به مطالعه عالقه دارند ولي منابع خوب و مناســب را 

نمي شناسند.
كتابداران فعال در اجراي طرح زنگ كتاب كه ســال ها تجربة 
كار با كتاب و مراجعان کتابخوان را دارند، كتب خوب و مناسب 
را كه مراجعان بیشتري متقاضي امانت گرفتن یا خواندن آن ها 

نسرین كمال پور سیدعباس مرجاني

زنگ كتاب
فرصتي براي معـرفي

 كتاب هاي خوب  توسط كتابداران
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هســتند معرفي و حتي توصیه مي كنند. از جملة این كتاب ها، 
كتــب برگزیده در جشــنواره ها و برندة جوایــز مختلف، كتب 
مزین به دست خط رهبري، كتب نویسندگان برتر و داراي قلم 
پركشش و جذاب با موضوع هاي متنوع، از رمان و داستان گرفته 
تا روان شناســي، هنر، ورزش و ... است. هر كتابي كه ذهن را به 
تفكــر وادارد، باورهاي خوب را تقویــت كند و نقطة عطفي در 
پیشرفت زندگي فردي و در نتیجه اجتماعي باشد، به مخاطب 

زنگ كتاب معرفي مي شود.
با توجه به حجم انبوه اطالعات و انتشارات از یك سو و كمبود 
وقت و ترجیح صرف حداقل هزینه از ســوي دیگر، خالصة یك 
صفحه اي از كتب معرفي شده در برنامة زنگ كتاب نیز فرصتي 
براي مطالعه و ترغیب اصل اثر مي باشد كه با برگزاري نمایشگاه 

با عنوان كتاب یك صفحه اي، افراد کتابخوان را 
به خواندن حداقل یــك صفحه دربارة كتاب و 

بلكه كل آن اثر تشویق مي كند.
تهیة بانك اطالعاتي از خالصة كتاب ها و ارائة 
آن ها در محیط مجازي و وبگاه براي عالقه مندان 
به این محیط ها از دیگر فعالیت هاي زنگ كتاب 

است.
قطعًا كتاب خوب غذایي مناسب براي تقویت 
روح آدمي است. توجه ویژه به برخي كتب مثل 
نهج البالغه كه خورشیدي میان كتاب ها و سایر 
آثار بشري است و دقت در این مسئله كه چهرة 
امیرالمؤمنیــن در هیچ جا ماننــد نهج البالغه 
آشكار نمي شــود، یا رسالة حقوق امام سجاد ـ 
علیه الســالمـ  كه آكنده از معارف عمیق است. 
همچنین شاهنامة فردوسي، این شناسنامة قوم 
ایراني، كه هر آن كس كه شــهنامه خواني كند/ 
چــه مرد و چه زن پهلواني كنــد. بعالوه كتب 
خوب سایر فرهنگ ها كه نویسندگان زبردستي 

آن ها را خلق نموده اند، در زنگ كتاب معرفي مي شود.

 روش اجراي طرح زنگ كتاب در ســطح شهر 
مقدس مشهد

ابتدا به مراكز و مؤسسات محروم و بي سرپرست و بدسرپرست 
رفتیم و خواســتار اجراي زنگ كتاب شــدیم. پس از برگزاري 
حــدود ده اجــراي زنگ كتاب، ســایر مراكز و مؤسســات در 
نقاط مختلف شــهر مطلع شــدند. برخي نیز با دیدن اجراهاي 
معرفي كتاب توســط كتابداران، اجراي این برنامه را در مراكز 
خود درخواســت كردند. روال كار این اســت كه پس از اعالم 
آمادگي مؤسســه یا نهاد مورد نظر، از طریق مكاتبه با توجه به 
شــرایط مخاطباِن زنگ كتاب مثل ردة سني و سطح تحصیلي 
متقاضیان، كتابداري براساس سابقة فعالیت از سوي كتابخانه، 
انتخاب و براي اجراي زنگ كتاب به مؤسســة متقاضي معرفي 

مي شــود و با هماهنگي مسئوالن و تعیین روز و ساعت، حضور 
كتابدار مشخص مي گردد. با توجه به عالیق مخاطب زنگ كتاب 
در هر مركز و درخواســت آنان در جلســات بعدي، كتاب هاي 
درخواســتي از طریق كتابخانه به صورت اماني، براي معرفي و 

خواندن تهیه مي شود.
الزم به ذكر اســت كه با توجه به معضالت حضور نسل جدید 
در فضاي مجازي و مهجور ماندن كتاب ســنتي، در زنگ كتاب 
تالش مي شود با كتاب چاپي انس و الفت بیشتري برقرار شود.

 زنگ كتاب، فرصتي براي كودكان و بزرگسال
معرفي كتاب به كودكان به شــكل قصه گویي انجام مي شود. 
بدین منظــور، كتابداران دوره هاي آموزشــي قصه گویي را نزد 
اســتادان فن گذرانده اند و به اجراي زنگ كتاب 

براي كودكان مي پردازند.
اســتفاده از راهنمایي استادان و مشاوران آگاه 
براي بهتر برگزار شــدن این طرح با شركت در 
دوره ها و كارگاه هاي مناسب، در دستور كار قرار 

دارد.
همچنین در جلســات زنگ كتاب، كتاب هاي 
درخواستي مخاطبان پیگیري و در جلسة بعدي 

به صورت اماني به آنان داده مي شود.
از دیگر خدمات جانبي در زنگ كتاب توســط 
كتابخانه آســتان قدس رضوي تقویت مجموعه 
كتابخانه هاي مراكز اجراي زنگ كتاب )با استفاده 
از كتب اهدایي ارشــاد و مردمي از طریق منابع 

كتابخانه سیار( است.
گزارش هفتگي برنامة زنگ كتاب در سطح شهر 
نیز در ســایت كتابخانه و خبرگزاري آستان نیوز 

درج مي شود.

 مراكز اجراي زنگ كتاب
مراكز آموزشي از دبستان تا دبیرستان، مؤسسات متقاضي و 
مراكز نگهداري افراد بي سرپرست و بدسرپرست، نقاط محروم 
و كم برخوردار كه همواره مورد تأكید تولیت عظماي آســتان 
قدس بوده اســت، تاكنون مخاطب اجــراي زنگ كتاب قرار 

گرفته اند.
عالوه بر شــهر مقدس مشهد، زنگ كتاب در شهرهایي نظیر 
كرمانشاه، وزیري یزد، بیرجند، بروجرد و طبس اجرا شده است.

 توسعة زنگ كتاب توســط خادم یاران آستان 
قدس رضوي

سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي 
قصد دارد با اســتفاده از ظرفیت خادم یاري، برنامة زنگ كتاب 
را گســترش دهد. خادم یاران نیروهایي هســتند كه در سامانة 

هر كتابي كه 
ذهن را به 

تفكر وادارد، 
باورهاي خوب 

را تقویت كند و 
نقطة عطفي در 
پیشرفت زندگي 
فردي و در نتیجه 
اجتماعي باشد، 
به مخاطب زنگ 

كتاب معرفي 
مي شود
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خادم یاري با توجه به تخصص و عالقة خود به صورت داوطلبانه 
در یكي از عرصه هاي 25گانة خدمتگــزاري ثبت نام مي كنند. 
یكي از این عرصه ها، عرصة كتاب و كتابخانه است و خادم یاران 
این عرصه، پس از گذراندن دوره هاي آموزشي به صورت نظري و 

عملي در برگزاري برنامة زنگ كتاب با كتابداران 
همــكاري دارند. برخي از این افراد كه بســیار 
باتجربه اند و از جایگاهــي علمي برخوردارند و 
یا صاحب تألیف هستند، برنامه هاي باكیفیت و 

تأثیرگذاري را برگزار كرده اند.
گفتني است كه تعداد خادم یاران عرصة كتاب 
و كتابخانه در سراسر كشــور هم اكنون 1500 
نفر است كه در تمامي اســتان ها با كانون هاي 
خادم یاري كتاب و كتابخانــه همكاري دارند و 
فعالیت هاي متنوعي، از جملــه برگزاري زنگ 
كتاب را انجام مي دهند. ســال گذشته به علت 
ثبت نــام تعداد زیــادي از عالقه مندان، ثبت نام 
نیروهاي جدید متوقف شــد. امیدوارم در دورة 
جدیــد بتوانیم بر تعــداد خادم یاران این عرصه 
بیفزاییم. باید بگوییم كه بزرگ ترین مانع حضور 

خادم یاران و گسترش زنگ كتاب، عدم همكاري مدیران مدارس 
و ممانعت از ورود خادم یاران به مدارس اســت كه امیدوارم این 

مشكل با عقد تفاهم نامه با وزارت آموزش وپرورش حل شود.

 اهداف طرح
اجراي زنگ كتاب با قصه گویي براي كودكان با هدف عالقه مند 

كردن كودك بــه كتاب و نهادینه نمــودن تدریجي عادت به 
مطالعه تا پایان زندگي؛

اجراي زنگ كتاب در مراكز آموزشي از دبستان تا دبیرستان با 
هدف قرار گرفتن زنگ كتاب )مثل زنگ انشا و زنگ ریاضي( در 
ساعات حضور دانش آموزان در مدارس و حضور 
پررنگ كتابداران و تقویت كتابخانه هاي مدارس؛
اجــراي زنگ كتاب در مراكــز نگهداري افراد 
بي سرپرســت و بدسرپرســت كه امكان حضور 
در كتابخانه ها را ندارند، به نیت انجام دادن كار 
فرهنگي براي آنان كه شــاید مسكن و خوراك 
جســم آن ها را خیرین فراهــم آورند، اما جاي 
غــذاي روح و كتاب و كتابخانه در زندگي آن ها 
خالي است و كدام نهاد جز كتابخانه ها شایستة 
خدمات رساني به این قشر محروم از كتابخانه اند؟
اجراي زنگ كتاب براي مادران و زنان خانه دار 
كه كمتر امكان حضــور در كتابخانه را دارند و 
پــرورش روحیة یادگیــري مادام العمر از طریق 
معرفي كتاب خوب بــه آنان، مثل كتب تربیت 

فرزند و خانوادة موفق؛
اجراي زنگ كتاب براي بزرگســاالن با معرفي كتب خوبي كه 
امیــد و انگیزة مثبت را در دنیاي امروز بــا وجود آلودگي هاي 
اطالعاتي در آنان تقویت كند و حس موفقیت و اعتمادبه نفس 

را در این افراد ارتقا دهد تا دنیاي كم تنش تري را تجربه كنند.
زنگ كتاب فرصتي است براي شناساندن كتب و نویسندگان 
خوب در تمامي حوزه هاي موضوعي با هدف گسترش فرهنگ 

مطالعه.
به امید روزي كه كتاب هاي خوب را كتابداران آگاه در سطح 
كشور معرفي كنند؛ این كتاب ها خوانده شوند و زمینة پیشرفت 

زندگي فردي و اجتماعي مردم جامعه را فراهم آورند.
با تشكر از مسئوالن آگاه كتابخانه آستان قدس رضوي كه با 
موافقت با اجراي زنگ كتــاب، كتابخانه هایي بدون دیوار را به 
وجود آوردند و كتاب را در دسترس كساني قرار دادند كه امكان 

حضور در كتابخانه را ندارند.

 بخوان و بخوان و بخوان
به درســتي كه مطالــب نهفته در كتاب ها جان انســان هاي 

بسیاري را نجات بخشیده است.

 آمار
زنگ كتاب از سال 1394 توسط كتابخانة مركزي برگزار شده ولي 

در هفتة كتاب و در چند مركز و تا سال 1396 چنین بوده است.
این حركت در ســال 1397 شتاب بیشتري گرفت و مراكزي 
شناسایي شد. در این سال حدود 1800 نفر، از كودك گرفته تا 

سالمند، مخاطب زنگ كتاب بودند.

زنگ كتاب 
فرصتي 

است براي 
شناساندن كتب 
و نویسندگان 

خوب در تمامي 
حوزه هاي 

موضوعي با هدف 
گسترش فرهنگ 

مطالعه
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دکتر محسن حاجی زین العابدینی
عضو هیئت علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی و کتابدار

سید میثم موسوی
 تصویرگر 

شیرینی را که تعارفم کرد، گفت: »شنیده ام شما توی کتابخونه 
کار می کنید.«

گفتم: »بله، کتابدارم.«
گفت: »چه خوب، دخترم خیلی کتاب خوندن رو دوست داره 
و دائم به من و بابا و برادرش می گه فالن کتاب رو برام بگیرید. 

چرا من کتاب ... رو ندارم ...«
گفتم: »این که خیلی عالیه. ماشاءاهلل! چند سالشونه؟«

در حالی که لوح تقدیر مســابقة بهترین کتاب خوان مدرسه 
را نشــانم می داد، گفت: »12 سالشه، ولی خوب خودتون بهتر 
می دونید، االن نمی شــه همة کتاب هایی رو که می خواد، براش 
تهیه کرد. خب کتاب خیلی گرونه. نمی شه همه شون رو خرید. 
خیلی هاشــون پیدا نمی شه. تازه توی این خونة کوچیک ما که 
نمیشه این همه کتاب رو جا داد.« به باالی ویترین گوشة اتاق 
پذیرایی اشاره کرد و ادامه داد: »ببینید ... دیگه توی اتاق ها جا 

نیست ... این کتاب ها رو این باال گذاشتیم.«
گفتم: »خیلی خوشحال کننده  است که این قدر به کتاب عالقه 

داره ولی چرا از کتابخونه استفاده نمی کنه؟«
گفت: »اتفاقًا به خاطر همین می خواســتم از شما راهنمایی 
بگیرم. چند بار بهش گفتیم برو عضو کتابخونه شــو، ولی میگه 
دوست ندارم. تا اینکه چند وقت پیش وقتی خیلی بهش اصرار 
کردم، بغض گلوش رو گرفت و گفت: کتابخونه وحشتناکه.  من 
دیگه اونجا نمی رم. آخه من اصاًل بلد نیســتم کار کتابخونه چه 
جوریه. یه بار هم که رفتم و نمی دونســتم چطوری از کتاب ها 
اســتفاده کنم، کتابدار بهم تشر زد. آخه من رفته بودم و کتاب 
دانشنامة جانوران ســمی رو برداشته بودم و می خواستم بیارم 
خونه که بخونم. اون خانومه هم عصبانی شــد و گفت: بهت یاد 
ندادن که این کتاب مرجعه و نمی شــه با خودت ببریمش. من 

دیگه اونجا نمی رم.«

بعــد ادامه داد: »حاال کاش دخترم نســبت به کتابخونه نظر 
بهتری پیدا می کرد و می تونست از فضای اونجا بیشتر استفاده 
کنه. بــرای ما هم خیلی خوب می شــد. هــم خیالمون بابت 
دسترســی به کتاب های خوب راحت می شــد، هم اینکه شاید 
می تونست برای ما هم کتاب های مناسبی امانت بگیره و بیاره. 

این ماجرا فکر مرا خیلی به خودش مشغول کرد. 
فکری به سرم زد. گفتم این طور نمی شود ... نمی شود بی تفاوت 
نشست. اگر من اتفاقی مهمان آن خانواده نبودم، متوجه چنین 
مشــکلی نمی شدم. از طرف دیگر، از کجا معلوم که این مشکل 
فقط مشــکل این دخترخانم نوجوان باشــد؟ چه بسیار افراد 
دیگری که ممکن است در موقعیت ایشان باشند و فرصت بیان 
آن برایشان فراهم نشــده باشد. به همین خاطر، فکر کردم که 
چقدر خوب می شــود که کاری انجام دهیم تا اگر کس دیگری 
هم مثل ایشــان باشد، بتواند مشــکل خودش را به راحتی حل 

کند.
با این افکار بود که به میزبان محترم پیشــنهاد دادم که یک 
روز به اتفاق دخترخانم ایشان به کتابخانه برویم تا هم او بتواند 
از کتابخانه اســتفاده کند و هم من بتوانم چیزی بنویسم که به 
بچه هایی مثل ایشان در رفع مشکالتشان با کتابخانه کمک کند.
یــک روز صبح، با هم رفتیم کتابخانه. دختر باهوشــی بود و 
معلوم بــود هم از کتاب خواندن کیف می کنــد و هم از اینکه 
مطالب آن ها را خیلی خوب یاد گرفته و حســابی باسواد است. 
گفت: »می شــود حرف های شما را ضبط کنم تا بعداً هم خودم 
گوش کنم هم به دوســتم فریماه بدهم؟« خوشــحال شدم و 
گفتم: »فکر خیلی خوبی اســت؛ به شرط اینکه این مطالب را 
روی کاغذ بنویســی و به خودم هم بدهی.« قبول کرد و رفتیم 

توی کتابخانه.
دربارة جزئیات حضورمان در کتابخانه چیزی نمی نویسم. فقط 

كتابخانه جاى 
وحشتناكى است؟!وحشتناكى است؟!

كتابخانه جاى 
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اینکه خوشبختانه باعث شد بعداً یکی از اعضای فعال کتابخانه 
باشد. طبق قول و قرارمان، لطف کرد و مطالبی را که گفته بودم، 
از روی فایل ضبط شده پیاده کرد و برایم فرستاد. در نامه ای هم 
که برایم نوشته بود، ضمن تشکر از من، گفته بود که این فایل 
و مطالب پیاده شــدة آن بین همة هم کالسی ها و دوست های 
کالس شطرنج و زبانش دارد می چرخد و همة بچه هایی که مثل 
او مشــکل داشته اند، االن در کتابخانه های محله یا مدرسه های 

خودشان جزء افراد فعال شده اند.
بد نیســت که آن ها را برای بچه های عالقه مند دیگر در اینجا 

مطرح کنم.
آن دخترخانم مطالب مرا این شکل نوشته و جمع بندی کرده 

بود:

 کتابخانه 
کتابخانه جایی اســت که وظیفه اش تهیــة کتاب ها و منابع 
اطالعاتی مثل مجلــه، فیلم، موســیقی، پایان نامه، وبگاه های 
اینترنتی و هر چیز خواندنی دیگری برای اســتفاده کنندگانش 
اســت. البته این منابع را تهیــه نمی کند که 
فقط نگه دارد، بلکه همه را تهیه می کند تا در 
اختیار کسانی قرار دهد که به کتابخانه می آیند. 
کتابخانه ها هم باید به علم، پژوهش، یادگیری 
و دانایی توجه کنند و هم به تفریح و سرگرمی 
مردم. البته کتابخانه ها انواع مختلف دارند؛ مثل:
کتابخانه ای که در همة  کتابخانة عمومی: 
شــهرها و روســتاها وجود دارد و باید به همة 
کســانی که در آن منطقــه زندگی می کنند، 
خدمات کتابخانــه ای بدهد؛ یعنی اینکه بداند 
مــردم آن محله ها چه فرهنگ، زبان و اخالقی 
دارند و مناسب با آن ویژگی ها، کتاب ها و منابع 

کتابخانه ای برایشان فراهم کند.
)مدرســه ای(:  آموزشــگاهی  کتابخانة 
کتابخانه ای اســت که در هر مدرســه تشکیل 
می شود و وظیفه اش این است که به بچه های 
آن مدرســه و معلم هایشــان کتــاب و منابع 

اطالعاتی مناسب ارائه کند.
کتابخانة اختصاصی: کتابخانه هایی که در 
سازمان ها و اداره ها تشکیل می شوند و وظیفة 
آن ها ارائة کتاب ها و منابع اطالعاتی به اعضای 
آن سازمان ها به صورت تخصصی است؛ یعنی اینکه باید ببینند 
موضوع کار آن سازمان چیست و بر آن اساس، کتاب ها را تهیه 

کنند.
کتابخانة دانشگاهی: برای دانشجویان و استادان دانشگاه ها 
تشکیل می شود و منابع و کتاب های آن، شامل مطالب جدید و 

روزآمد علمی است.

کتابخانة ملی: در هر کشــوری معمــواًل یک کتابخانة ملی 
وجود دارد. وظیفة کتابخانة ملی این اســت که همة کتاب ها و 
منابع علمی را که در آن کشور منتشر می شود، گردآوری کند و 
از هر کتابی حداقل یک نسخه داشته باشد. همچنین، هر کتاب 
یا مطلبی را هم که در مورد آن کشــور، مثاًل ایران، در سراسر 
دنیا نوشته می شود، گردآوری و نگهداری می کند. این کتابخانه 

مخصوص پژوهشگران است.

 کتابدار
کتابدارها افرادی هستند که برای یادگرفتن اصول کتابخانه داری 
به دانشگاه رفته اند و درس هایی مثل انتخاب کتاب، سازماندهی 
اطالعات، بانک های اطالعاتی، مدیریت مرجع، و مخاطب شناسی 
در زمینة کتابخانه را یاد گرفته اند. خودشان هم معمواًل آدم های 
کتاب خوانی هستند. شاید برداشت عمومی از کتابداران مثل آن 
عکِس معروِف توی بیمارستان ها، انگشتشان را روی لب بگذارند 
و بگویند هیسســس! در حالی که این گونه نیســت. کتابدارها 
درس هایــی می خوانند که در همة آن ها تأکید می شــود که در 
خدمت مخاطب کتابخانه باشــید، همواره رویی گشــاده داشته 
باشــید و هر کسی را که طالب دانش اســت، به بهترین شکل 
ممکــن راهنمایی کنید. کتابدارها با تمام وجود در خدمت اعضا 
و مخاطبان کتابخانه ها هستند؛ چرا که می دانند اگر مخاطبی به 
کتابخانه نیاید، شغل آن ها هم کوچک ترین ارزشی نخواهد داشت. 

کتابخانه ای که 
در همة شهرها 
و روستاها وجود 
دارد و باید به 
همة کسانی که در 
آن منطقه زندگی 
می کنند، خدمات 
کتابخانه ای بدهد؛ 
یعنی اینکه بداند 
مردم آن محله ها 
چه فرهنگ، 
زبان و اخالقی 
دارند و مناسب 
با آن ویژگی ها، 
کتاب ها و منابع 
کتابخانه ای 
برایشان فراهم 
کند

اینکه خوشبختانه باعث شد بعداً یکی از اعضای فعال کتابخانه 
باشد. طبق قول و قرارمان، لطف کرد و مطالبی را که گفته بودم، 
از روی فایل ضبط شده پیاده کرد و برایم فرستاد. در نامه ای هم 
که برایم نوشته بود، ضمن تشکر از من، گفته بود که این فایل 
و مطالب پیاده شــدة آن بین همة هم کالسی ها و دوست های 
کالس شطرنج و زبانش دارد می چرخد و همة بچه هایی که مثل 
او مشــکل داشته اند، االن در کتابخانه های محله یا مدرسه های 

بد نیســت که آن ها را برای بچه های عالقه مند دیگر در اینجا 

آن دخترخانم مطالب مرا این شکل نوشته و جمع بندی کرده 

کتابخانه جایی اســت که وظیفه اش تهیــة کتاب ها و منابع 
اطالعاتی مثل مجلــه، فیلم، موســیقی، پایان نامه، وبگاه های 
اینترنتی و هر چیز خواندنی دیگری برای اســتفاده کنندگانش 
اســت. البته این منابع را تهیــه نمی کند که 
فقط نگه دارد، بلکه همه را تهیه می کند تا در 
اختیار کسانی قرار دهد که به کتابخانه می آیند. 
کتابخانه ها هم باید به علم، پژوهش، یادگیری 
و دانایی توجه کنند و هم به تفریح و سرگرمی 

در هر کشــوری معمــواًل یک کتابخانة ملی کتابخانة ملی: در هر کشــوری معمــواًل یک کتابخانة ملی کتابخانة ملی: در هر کشــوری معمــواًل یک کتابخانة ملی 
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کتابدارها دوستان شما هستند؛ دوستانی که ضمن رعایت مقررات 
کتابخانه ای، همواره شما را به سوی دانش و آگاهی فرا می خوانند. 

شما هم با آن ها دوست باشید.

 پیدا کردن کتاب
در کتابخانه، کتاب هــا و منابع اطالعاتی زیاد و متنوعی وجود 
دارد که هیچ کس نمی تواند اســم و مشخصات همة آن ها را به 
خاطر بسپارد. به همین خاطر، ابزارهایی اختراع شده اند که برای 
پیدا کردن این اطالعــات در کتابخانه به ما کمک می کنند. در 
گذشــته، برگه دان های کتابخانه  این وظیفه را بر عهده داشتند 
و عملیات بازیابی و به صورت دســتی انجام می شــد اما اکنون 
نرم افزارهای پیشرفته کتابخانه ای وجود دارند که هر چه را درون 
کتابخانه هست، به راحتی در اختیار ما قرار می دهند. استفاده از 
این نرم افزارها خیل ساده است. اگر در مورد یک منبع اطالعاتی، 
مثل کتاب یا مقاله، مشــخصاتی مثل نویســنده، عنوان )اسم 
کتاب( یا موضوع را در اختیار داشته باشیم، به راحتی می توانیم با 
جست وجو در نرم افزار رایانه ای کتابخانه جای آن را در کتابخانه 
پیدا کنیم. وقتی در نرم افزار آن منبع را پیدا کردیم، سیستم یک 
شــماره به ما می دهد که به آن »شــمارة رده بندی« یا »شمارة 
بازیابی« می گویند. این شماره را باید روی تکه ای کاغذ یادداشت 
کنیم و به درون قفسه های کتابخانه برویم و کتاب مورد نظرمان 
را پیدا کنیم. پس، اگر بلد نیستید از نرم افزار کتابخانه ای استفاده 
کنید، اصاًل جای نگرانی و ترس نیست. یکی از مهم ترین وظایف 
کتابدارها این است که روش استفاده از کتابخانه و نرم افزار مربوط 

به آن را به مخاطبان کتابخانه یاد بدهند.

 مخزن کتابخانه
مخزن کتابخانه جایی اســت که کتاب ها و منابع اطالعاتی را 
درون آن نگهداری می کنند. مخزن ها معمواًل نظمی مشــخص 
دارند؛ مثاًل مخزن کتاب ها براســاس رده بنــدی کتابخانه، که 
شاید رده باشد، منظم می شود. مخزن نشریات که به آن آرشیو 
نشــریات )DDC( یا دیویی )LC( بندی کنگره یا مجالت هم 
می گویند. معمواًل براســاس ترتیب الفبایی نام نشریات تنظیم 
می گردد. مخزن پایان نامه ها براســاس شمارة ثبت پایان نامه، از 
عــدد 1 تا هر چند پایان نامه ای که در کتابخانه باشــد، تنظیم 
می شــود. مخزن کتابخانه مهم ترین قسمت آن است؛ زیرا همة 

منابع اطالعاتی کتابخانه در آنجا نگهداری می شود.

 قفسه باز یا بسته
قفســه محفظه ای اســت که آن را درون مخزن می گذارند و 
کتاب های کتابخانه را توی آن نگه می دارند. البته مردم معمواًل 
در خانه های خودشان به قفسه ای که در آن کتاب نگه می دارند، 
کتابخانه می گویند که اشتباه است. این ها قفسه هستند و برای 
منابــع مختلف انواع متفاوتی دارند، اما دو اصطالح در کتابخانه 

رایج است که دانستن آن ها به شما کمک می کند که از کتابخانه 
بهتر استفاده کنید. »قفسه بسته« به کتابخانه ای می گویند که 
اعضا نمی توانند وارد مخزن آن شوند و البه الی قفسه ها به دنبال 
کتاب خود بگردند. در ایــن کتابخانه ها، باید بعد از پیدا کردن 
کتاب مورد نظر در نرم افزار کتابخانه ای، شمارة رده بندی را روی 
تکه ای کاغذ یادداشــت کنیم و به کتابدار بدهیم تا کتاب مورد 
نظر ما را بیاورد. نوع دیگر کتابخانه ها، »قفســه باز« هستند. در 
این کتابخانه ها، اعضا می توانند وارد قفسه های کتابخانه شوند و 
در بین کتاب هــا بگردند و کتابی را که می خواهند بردارند و از 
آن استفاده کنند. قفسه باز معمواًل بهتر است؛ چرا که مخاطبان 
می توانند در البه الی قفســه ها، کتاب های دیگر را نیز ببینند و 

کتاب های بیشتری پیدا کنند.

 امانت کتاب
یکی از مهم ترین کارهایی که در کتابخانه انجام 
می گیرد، امانت کتاب و ســایر منابع اطالعاتی 
است. شاید بیشترین ذهنیتی که ما از کتابخانه 
داریم همین امانت دادن کتاب است. امانت یعنی 
اینکه هر عضوی بتواند هر کتابی را می خواهد، از 
بین کتاب ها انتخاب کند و طبق قانون کتابخانه 
آن را بگیرد و با خودش ببرد. مدت زمان امانت 
در کتابخانه های مختلف و برای اعضای متفاوت، 
فرق می کند؛ مثاًل در یک کتابخانة معمولی، یک 
دانش آموز می تواند فقط 3 کتاب را برای مدت 
10 روز به امانت ببرد اما یک دانشجو می تواند 5 
کتاب را برای مدت 15 روز امانت بگیرد. هر فرد 
برای اینکــه بتواند کتاب به امانت بگیرد، حتمًا 

باید عضو کتابخانه باشد.

 جریمه در کتابخانه
وقتی کتابی را بــه امانت می گیری، باید آن 

را ســالم نگه داری؛ چون هنگام بازگشت کتاب، آن را بررسی 
می کنند که پاره یا کثیف نشــده باشد، اگر کتاب پاره یا کثیف 
شده باشد، امانت گیرنده باید یک کتاب نو مثل همان را بگیرد یا 
اینکه پولش را به کتابخانه بپردازد. اگر کتاب ها را سر وقتی که 
مشخص کرده اند به کتابخانه تحویل ندهی، برایت جریمة تأخیر 

)دیرکرد( در نظر می گیرند.
البته اگر کتابی را که امانت گرفته ای احتیاج داشــته باشی و 
زمان بازگشــت آن به کتابخانه فرا رسیده باشد، می توانی آن را 
تمدیــد امانت کنی؛ یعنی به کتابخانه مراجعه کنی و اگر کس 
دیگری آن کتاب را نخواســته باشد، برای یک دورة دیگر )مثاًل 
10 روز( آن را پیش خودت نگه داری. یک عضو خوب همیشه 
مقررات کتابخانــه را رعایت می کند تا بتواند از امکانات رایگان 

آن استفاده کند. 

کتابدارها 
درس هایی 

می خوانند که در 
همة آن ها تأکید 

می شود که در 
خدمت مخاطب 
کتابخانه باشید، 

همواره رویی 
گشاده داشته 

باشید و هر کسی 
را که طالب دانش 
است، به بهترین 

شکل ممکن 
راهنمایی کنید
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سم نورثرن
 نویسنده 

برای دستیابی به توان بالقوه

فراگیرندگان جوان به کتابخانة مدرسه مراجعه 
می کنند تا مهارت ها و استعدادهایشــان آشــکار 
گردد. کتابدار مدرســه نیز با اســتعداد و قریحة 
خود می دانــد که چگونه بــا تحریک کنجکاوی 
دانش آموزان، آن ها را با ادبیات آشنا کند. کتابدار 
می داند چگونه کتاب ها و منابع اطالعاتی مناسب 
دانش آموزان در موضوعات خاص را انتخاب کند. 
همچنین، می داند که انتخاب کدام ابزار دیجیتالی، 
دانش آموزان را به محتوا، نرم افزار ارائه و افراد متصل 
می کند را بشناســد. کتابــدار همچنین می داند 
که چگونه راهبردهای آموزشــی را که الهام بخش 

تفکر انتقادی و حل مشــکل هســتند، تسهیل 
کنــد. اگرچه کتابداران مدرســه این توانایی ها را 
دارند، جست وجوی منابع و ایده های جدید هیچ 
ضرری ندارد. اگر شما کتابدار یک مدرسه ابتدایی 
هستید، حتمًا پروژة دستیابی به توان بالقوة علمی 
را در برنامــة خود قرار دهیــد. پروژة راپ حاصل 
کار مشترک گروه آموزش کنتاکی، مدارس بخش 
جفرسون )کنتاکی(، دانشگاه لوییسوایل و دانشگاه 
کنتاکی غربی اســت. مطابق با صفحة وب برنامه، 
هدف این پروژه، اجــرای یک برنامة هماهنگ از 
تحقیقــات علمی مبتنی بر پروژه های نمایشــی، 

آذردخت کوهستانی
 مترجم 

پـــروژة

راپ
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راهبردهای نوآورانه و فعالیت های مشابه است که 
برای ایجاد و تقویت توانایی های مدارس ابتدایی و 
متوسطه در مواجهه با نیازهای خاص دانش آموزان 

سرآمد و بااستعداد طراحی شده اند.
پروژة راپ پشــتیبان معلمان مدارس ابتدایی و 
کتابدارانی است که در جست وجوی فعالیت هایی 
هســتند که فراگیرنــدگان جــوان را در فرایند 

خالقیت و تفکر سطح باال درگیر می کنند.
پــروژة راپ از مدل یانگ اســکوالرز )مدل 
دانشــمندان جوان( اســتفاده می کند. این مدل 
ظرفیت آموزشــی پیشــرفته را در دانش آموزانی 
با پایگاه اجتماعی پایین را شناســایی و پرورش 
می دهد. همچنین، بــه دانش آموزان فرصت های 
متنوعــی می دهد کــه به تکلیف هایی مشــغول 
شوند که نشــان دهندة استعدادهایشان است، بر 
توانایی هایشــان در حل مشــکل تأکید می کند 
و از موفقیتشــان در کار عملی پیشرفته حمایت 

می نماید.
پروژة راپ به دانش آموزان جوان فرصت می دهد 
تا خالقیت و پیشــرفت توانایی شــناختی خود 
را بیان کنند. یکی از اهــداف این پروژه، افزایش 
آمادگی دانش آموزان برای شــرکت در برنامه های 
تیزهوشــان از طریق مشــارکت در برنامة درسی 
چالش برانگیز و گروه بندی خوشه ای برای آموزش 
است. دانش آموزانی با پیش زمینة پایگاه اجتماعی 
پایین، به فرصت هایی برای نشان دادن استعدادها 
و خالقیتشــان نیاز دارند. پروژة راپ این فرصت 
را بــه دانش آموزان می دهد و فرایند انتخاب برای 
استعدادها و آموزش را عادالنه تر می کند. از همه 
بهتر، این پــروژه درس های واکنش گرا را انتخاب 

کرده است.
ایــن دروس از کتاب های مصــوری که کتابدار 
مدرســه با صدای بلند بــرای کالس می خواند، 
سرچشــمه می گیرند. یک نمونــه از درس راپ، 
دانش آموزان  برای  نقطه ای«  به صورت  »نقاشــی 
کالس اول اســت. دانش آموزان، کتاب »ده نقطة 
ســیاه« دونالد کرو را می خوانند. ســپس، برخی 
از نقــاط را روی کاغذ خود ترســیم می کنند یا 
برچسب نقطه ای را در صفحه قرار می دهند. آن ها 
برگه هایشــان را با یار خود، که نقطه ها را به هم 
وصل می کند، معاوضه می کنند تا تصویری بسازد. 
سپس، دربارة تصویر خود چند جمله می نویسند. 

این روشی عالی برای جذب دانش آموزان در تفکر 
واگرا و همکاری اســت. در درس ریاضی، ریاضی 
در همه جا، دانش آموزان کالس دوم تفکر انتقادی 
و خالقیت را تمریــن می کنند. آن ها رابطة میان 
مهارت هایی که در ریاضی یاد می گیرند و هنگامی 
که باید آموخته های خــود را وارد زندگی واقعی 
کنند، می یابند. پــس از آنکه دانش  آموزان کتاب 
مصــور »نفرین ریاضی« نوشــتة جان شــیزکا و 
لین اســمیت را خواندند، خود، یک کتاب کالس 
نفرین ریاضی می سازند. هر دانش آموز یک صفحه 
از کتــاب را که حتمًا باید شــامل یک تصویر هم 
باشــد، می نویســد. دانش آموزان تجارب ریاضی 
خــود را در زندگــی واقعی عملــی می کنند و از 
هم کالسی هایشــان می خواهند که حدس بزنند 
از کدام مهــارت ریاضی اســتفاده می کنند. این 
فعالیــت به دانش آموزان کمــک می کند که بین 
دنیــای واقعی و آنچه در مدرســه یاد می گیرند، 
ارتباط برقرار کنند و این فرصت را در اختیارشان 
می گذارد که استعداد و خالقیت خود را به نمایش 

بگذارند.
شــما می توانید تمام برنامه های درســی را در 

صفحة وب پروژة راپ بارگیری )دانلود( کنید.
خــود و همکارانتان از اجــرای این فعالیت های 
ســطح باال و خالقانه بــا دانش آموزان جوان خود 
لذت فــراوان خواهید بــرد. دانش آموزان شــما 
شایســتة فرصت هایی برای پیدا کردن یا نشــان 
دادن استعدادهایشان هســتند. این فرصت را با 

پروژة راپ به آن ها بدهید.
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در سال 2014، سم برای برنامه های سمینارهای تابستانی 
Fulbright-Hays در خارج از کشور انتخاب شد و چهار 

هفته را در چین گذراند.

پروژة راپ 
پشتیبان معلمان 
مدارس ابتدایی 

و کتابدارانی 
است که در 

جست وجوی 
فعالیت هایی 

هستند که 
فراگیرندگان 

جوان را در 
فرایند خالقیت 

و تفکر سطح باال 
درگیر می کنند
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عاطفه عبدی
کارشناس کتابداری و اطالع رسانی

تابســتان سال 1389 بود و موسم انتخاب رشتة دانشگاه. من 
که برخالف اکثر دخترها، عشق فوتبال بودم و از بد روزگار هم 
جام  جهانی عدل افتاده بود همان ســال در زمان کنکور، و در 
دوراهی بین درس خواندن ـ تســت زدن و فوتبال تماشا کردن، 
همیشه گزینة دو را انتخاب می کردم )به جای اینکه بنشینم و 
برنامة گزینة دو را ببینم!( و به همین دلیل، رتبة رو به دیواری 
کســب کردم! اینکه می گویم »رو به دیوار«، نه اینکه فکر کنید 
از آن رتبه های چندین رقمی که به همراه یک ســتاره و مربع 

می شــود تلفن همراه اعتباری را با آن شارژ کرد اما برای منی 
که شــاگرد زرنگ رشتة علوم تجربی بودم و قرار بود مثاًل یکی 
از نخبگان و پزشکان این مرز و بوم و افتخار خانواده و دوست و 
فامیل و آشنا شوم، رتبة رو به دیواری محسوب می شد. البته از 
این هم نگذریم که اصاًل با خون و اعضا و جوارح آدم میانة خوبی 
نداشتم و به اصرار مشاور پا به رشتة علوم تجربی نهادم و عالقة 

اصلی ام را که به علوم  انسانی بود، نادیده گرفتم.
بگذریم ... با توکل به خدا، دل به دریای انتخاب رشــته زدم. 

خانة دوم
سید میثم موسوی

 تصویرگر 
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ته ذهنم این بود که امســال قسمت نیســت به دانشگاه بروم. 
انتخاب های اول را کاماًل رویایی زدم! پزشــکی دانشگاه فالن ... 
دندان پزشکی دانشگاه بهمان ... داروسازی دانشگاه بیسار ... و در 
دل به این انتخاب ها می خندیدم. بعد از انتخاب های تمام رویایی 
و نیمه رویایی و کمــی رویایی، وقتش بود که با واقعیت روبه رو 
شــوم! و به انتخاب هایی متناســب با رتبة رو به دیوارم دست 
بزنم. رشته های علوم تجربی تمام شده بود و مجبور بودم نگاهی 
هم به رشــته های شــناور بین علوم ریاضی و تجربی و انسانی 
بیندازم. در این بین، توجهم به یکی از رشته ها جلب شد: »علوم 

کتاب داری و اطالع رســانی«. ناخودآگاه به یاد 
کتاب دار مدرسه مان افتادم که ساعت 10 صبح 
به مدرســه می آمد! همیشــه یک لیوان بزرگ 
چای در دست داشــت و در آرامِش کتاب خانه 
مشــغول کتاب خواندن بود، و من که عاشــق 
کتاب خوانــدن و البته آرامش کتاب خانه بودم 
که حتی می شد ُچرتی در آن زد، تصمیم گرفتم 
این رشــته را نیز انتخاب کنــم؛ بی آنکه بدانم 

دست تقدیر برایم چه رقم زده است.
بلــه ... و مــن از مهرمــاه همان ســال روی 
صندلی هــای یک دانشــگاه دولتی در رشــتة 
کتابداری و اطالع رســانی )کــه بعدها به علم 
اطالعات و دانش شناسی تغییر نام داد( نشستم. 
همان روزهای اول به رشــته عالقه مند شدم و 
فهمیدم که کتابداری تنها در کتابخانه نشستن، 
کتاب امانت دادن و پــس گرفتن و گردگیری 
کتاب ها نیســت بلکه با دریایی از اطالعات در 

قالب های گوناگون ـ که کتاب یکی از آن هاســت ـ طرفیم و باید 
ایــن اطالعات را در مجموعه ای گــردآوری، طبقه بندی و قابل 
بازیابی برای مخاطب قرار دهیم و هر کدام از این ســه فرایند 
خود به تنهایی به شــاخه های گوناگونی تقســیم می شــود. با 
انگیــزه و عالقه مند بودم؛ هر چند که بی انگیزگی و بی عالقگی 
هم کالسی ها، آنجا که می گفتند روی آن را نداریم که به خانواده 
و آشــنایان و دوســتان بگوییم چه رشــته ای قبول شده ایم، و 
مسخره کردن دوســتان، آنجا که به لطف آقای مدیری و طنز 
پاورچین، می گفتند رشتة »کتاب گذاری« قبول شده ای، کمی 
سردم می کرد. به هر حال، تصمیم گرفتم با جّدیت و شوق قدم 

در این راه بگذارم و خود را غرق در این رشــته کنم. این شــد 
که به انجمن علمی رشــته ورود پیدا کردم و به ســردبیری در 
نشریات و برگزاری و شــرکت در همایش های مرتبط مشغول 
شدم. هر چه می گذشت، بیشتر عاشق رشته ام می شدم و سعی 
می کردم در محافل خانوادگی و دوســتانه این عشق و عالقه را 
نشان دهم و با اطالعاتی که می دهم، خود معّرف رشته ام باشم. 
همین باعث شــد که وقتی از پدر و مادرم می پرســیدند رشتة 
تحصیلی دخترتان چیست، با افتخار می گفتند: کتابداری! و یا 
وقتی با اشتیاق و هیجان از مباحث دروس کتابداری و کارهایی 
کــه کتابدارها انجــام می دهند برای دوســتانم 
تعریف می کردم، با تعجب آنان روبه رو می شــدم 
و دســت آخر به این مسئله اذعان می کردند که 
دربارة رشتة کتابداری و اطالع رسانی اشتباه فکر 

می کرده اند.
ســه ســال و اندی گذشــت و مــن به عنوان 
کارشناس کتابداری و اطالع رسانی فارغ التحصیل 
شدم و به لطف معدل باال، تحصیالت را در مقطع 
کارشناسی ارشد گرایش مطالعات آرشیوی از سر 
گرفتم؛ رشته ای که رنگ و بوی کتابداری داشت 
ولی به جای کتاب این بار با اسناد و طبقه بندی 

آن ها روبه رو بودیم.
می گویند: »شنیدن کی بود مانند دیدن ...« و 
من همچنان که آرشیو می خواندم، دوست داشتم 
که تنها عنوان کتابداری را یدک نکشــم و یک 
کتابدار واقعی باشــم. قاصدک آرزوی من زود به 
مقصد رسید و قرار شد که در کتابخانة دبستان 
مشغول به کار شــوم. نوٌر علی نور ... کاری که به آن عالقه مند 
بودم و مخاطبانی که دوستشــان داشــتم، برایم یک موقعیتی 
رویایی فراهم آورد؛ موقعیتی که در کنار فرشته های کوچک و 
دوست داشتنی و البته باهوش و کنجکاو بتوانم بخشی از زکات 
علمــم را بپردازم. تجربه ای که عالوه بر کارهای فنی کتابداری، 
با مطالعه و گزینش کتاب های خوب و مفید، چکیده نویســی و 
خالصه نویسی کتاب ها، قصه گویی، بازی، کاردستی، اردو و دیگر 
فعالیت های ترویجی همراه شــد؛ طوری که خاطرة آن کتابدار 
دوران مدرسه مان را که فقط یک پتو و بالش کم داشت، کاماًل 

از ذهنم پاک کرد.

فهمیدم که 
کتابداری تنها در 
کتابخانه نشستن، 
کتاب امانت دادن 
و پس گرفتن و 

گردگیری کتاب ها 
نیست بلکه با 

دریایی از اطالعات 
در قالب های 
گوناگون ـ که 
کتاب یکی از 

آن هاستـ  طرفیم
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مریم رحیمي پور
معلم کتابخواني متوسطة اول، منطقة ۳ آموزش وپرورش

ماجرا مثل
 اختراع چرخ بود

من ادبیات فارســي مي خواندم و از نوجواني آرزو داشتم معلم 
شوم. از زماني كه مدرسه را به عنوان دانش آموز ترك كردم چیزي 
نگذشته بود كه به عنوان كمك معلم و معلِم تست به آنجا برگشتم، 
اما حاال دو ســال گذشته بود و این شغل هاي بي معني پاره وقت 
روح را آرام نمي كرد. هیچ كدامشــان به عشق اولم یعني ادبیات 
فارسي مربوط نبود. احساس مي كردم همه شان، هرچه هستند، 
مــرا از ادبیات دور مي كنند. به همیــن خاطر، یك روز در كمال 
كله شقي كالس هایم را نصفه گذاشتم و از مدرسه بیرون آمدم. آن 
بیرون آمدن درواقع، خراب كردن تمام پل هاي پشت سرم بود اما 

ایمان داشتم كه داستان به همین جا ختم نمي شود.
نوجــواِن کتابخواني بــودم و تمام دورة كودكــي و نوجواني ام 
به کتابخواني گذشــته بود اما مشــكل این بود كه داشتم بزرگ 
مي شــدم و احساس مي كردم بزرگ شدن به معني دور شدن از 
كتاب اســت. همین طور هم بود؛ دو سال آخر دبیرستان كمتر از 
هر وقت دیگر از زندگي ام كتاب خواندم. روزهاي اول دانشــگاه، 
معلم هاي قدیمي ام یك گروه کتابخواني در شبكه هاي اجتماعي 
تشــكیل داده بودنــد. قرار بــود در آن گــروه كتاب هایي را كه 
خوانده ایم، معرفي كنیم. این گروه بعدتر به یك گروه کتابخواني 
دسته جمعي تبدیل شد. نمي فهمیدم چرا براي آن گروه آن قدر 
وقت مي گذاشــتم. با خودم مي گفتــم باالخره این هم یك جور 
ترویج کتابخواني اســت. كتاب هایي را كه مي خواندم، با شــور و 
حرارت معرفي مي كردم و ساعت ها براي کتابخواني دسته جمعي 
وقت مي گذاشتم. دســت آخر هم همان گروه نجاتم داد. بعد از 
آنكه به هر آنچه غیر ادبیات بود پشت پا زدم و خود را وا رهاندم، 
مدیر آن گروه زنگ زد و پرســید كه مي توانم معلم کتابخواني و 
داستان نویســي یك دبیرستان بشوم یا نه. پاسخم مشخص بود؛ 

مي ترسیدم اما باالخره از یك جا باید شروع مي كردم.

كالس کتابخواني و داستان نویسي فوق برنامه آن مدرسه اولین 
تجربــة من بود. فقط 9 دانش آموز داشــتم؛ 7 دانش آموز كالس 
هفتم، یك دانش آموز كالس هشــتم و یك دانش آموز نهمي. آن 
كالس 9 نفره پایتخت جهان من بود. فقط شــش جلسه بود اما 
من برایش طرح درس مفصلي نوشته بودم؛ طرح درسي كه یك 
هفته در میان یك تمرین کتابخواني و یك تمرین داستان نویسي 
داشــت. درهاي جهان داشت به رویم باز مي شد. همة كتاب هاي 
داستان نویســي عالم به نظرم هیجان انگیــز و حیرت آور و همة 
كالس هاي داستان نویسي جهان عزیز و محترم بودند. تازه فهمیدم 
كه کتابخواني نوجوان هاي فعلي چقدر با کتابخواني نوجواني من 
تفاوت دارد. تازه فهمیدم كه نوجوان ها چقدر از آنچه فكر مي كنیم 
و مدام تكرار مي كنیم، کتابخوان ترند. فهمیدم كه غوطه خوردن در 
فضاي ترویج کتابخواني براي نوجوانان مثل راه رفتن روي لبة تیغ 
اســت و از آن مهم تر، فهمیدم كه شاید هیچ وقِت هیچ وقت معلم 

ادبیات نشوم و شاید همیشة همیشه معلم کتابخواني بمانم.
پس رفتم سراغ كســاني كه تجربة كالس کتابخواني داشتند. 
آن ها روش هاي مختلفي داشــتند؛ بعضي ها كه كالس خود را به 
شیوة سنتي همة كالس هاي درس برگزار مي كردند، مي گفتند: 
»این هفته یك كتاب انتخاب مي كني و به بچه ها مي گویي  همان 
كتاب را بخرند )یا برایشــان مي خــري( و بخوانند و هفتة بعد از 
آن امتحان مي گیري. این مدل كالس نوعي تعرض به مقدسات 
مــن بود. کتابخواني، آنچه تمام زندگي مــرا رنگارنگ كرده بود، 
داشــت با شیوة سنتي آموزش نابود مي شد. در همان ابتدا بدون 
كوچك ترین تردیدي ردش كردم. مدل دیگري بود كه به شیوة 
بحث و گفت وگو در كالس اجرا مي شــد؛ بچه ها كتاب را انتخاب 
مي خواندند و در كالس دربارة آن حرف مي زدیم، اما من و همة 
اجراكنندگان این طرح مي دانستیم كه این مدل براي كالس هاي 

سید میثم موسوی
 تصویرگر 
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گزینشي است؛ كالس هایي كه بچه ها به صورت گرایشي، خودشان 
آن را انتخاب مي كنند. تا وقتي كالس هاي من هم گزینشي بودند، 
این كار جواب مي داد. کتابخوان ها سر كالس من مي نشستند و 
آن هایي كه كتاب خواندن دوست نداشتند، سر كالس سفالگري 
و كامپیوتر و ... مي رفتند. مشكل از آنجا شروع شد كه خواستیم 
كالس کتابخواني را براي همة بچه هاي مدرسه برگزار كنیم. این 
مدل بدون یك شیوة منسجم ارزیابي جواب نمي داد. بچه ها حتي 
كتاب را نمي خواندند؛ چه برسد به اینكه بخواهند دربارة آن بحث 
كنند. همیشه دو سه نفر کتابخوان توي كالس بودند كه كالس 
را مي چرخاندند. باقي تماشاچي بودند. كتاب خواندن با بچه هاي 
کتابخوان چیز بي ارزشي نیست؛ مسئله این است كه اعتقاد داشتم 
معلمي كه نتواند همــة دانش آموزانش را درگیر كالس كند، به 

درد نمي خورد. هم وقت خودم را تلف مي كردم، 
هــم وقت آن ها را. پس باید یك شــیوة ارزیابي 
پیدا مي كردم؛ شــیوة ارزیابي اي كه نه به حوزة 
مقدساتم تعرض كند نه آن قدر بي معیار باشد كه 

كسي جدي اش نگیرد.
وقتي از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، دیگر یك 
معلم کتابخواني تمام وقت بودم. آن كالس 9 نفره 
بــه 8 كالس 15 تا 30 نفره تبدیل شــده بود و 
من هنوز شیوه اي براي ادارة منسجم كالس پیدا 
نكــرده بودم. چندین و چند كتــاب خوانده و با 
آدم هاي زیادي مشورت كرده بودم اما ماجرا مثل 
اختراع چرخ بود؛ چیزي كه انگار تا آن زمان وجود 

نداشت یا اگر وجود داشت، من خبر نداشتم.
همان سال نشــر ترجمان مجموعه اي به نام 
»خواندن« منتشــر كرد؛ مجموعه اي 5 جلدي 
كــه هر جلــد آن به نحوي خوب بــود اما جلد 

»چگونه یك مرور كتاب بنویسیم« نجاتم داد. در آن كتاب دربارة 
مرورنویســي حرف زده شده بود؛ حدفاصلي بین معرفي كتاب و 
نقد كتاب. همان چیزي كه من مي خواســتم و به درد بچه هاي 
كالس کتابخواني مي خورد و مي توانســت بچه هاي کتابخوان و 

كتاب نخوان را با كالس همراه كند.
آن سال كالس هایم را به شیوة مرورنویسي اداره كردم. این بار 
كتاب ها را خودم انتخاب نكردم. كالس را به گروه هاي چهارنفري 
تقسیم كردم و از بچه ها خواستم خودشان فهرست كتاب هایي را 
كه در طول یك ســال مي خواهند بخوانند، تعیین كنند. چیزي 
شبیه خودكشــي بود؛ چارچوب هاي مدرســه و خط قرمزهاي 
خانواده ها چیزي نبود كه بتوان با آن شوخي كرد. آن سال تقریبًا 

كشته شدم اما ارزشش را داشت!
بعد از انتخاب فهرســت كتاب ها از بچه ها مي خواستم كه هر 
كتابــي را كه مي خواننــد، یك »مرور كتاب« از آن بنویســند. 

برایشــان توضیح دادم كه مرور نوشتن یعني اینكه شما خالصة 
مختصــري از كتاب را تعریف كنید و بعــد، نظرتان را دربارة آن 
كتاب بنویسید. نوشتة شما باید طوري باشد كه اگر كسي آن را 
مي خواند، كلیت داستان و نظر شما دربارة كتاب را به طور كامل 
متوجه شود و بتواند تصمیم بگیرد كه به سراغ آن كتاب برود یا 
نه. كار ســختي بود؛ هر هفته باید هزاران مرور كتاب را تصحیح 
مي كردم و نمره مــي دادم. اوایل كار، وضع چندان امیدواركننده 
نبود. بچه ها كتاب ها را نمي خواندند یا اگر مي خواندند، بلد نبودند 
نظرشــان را بیان كنند. به »خوب بود، خوشم آمد« یا »بد بود و 
اصاًل خوشم نیامد« اكتفا مي كردند. طول كشید تا بفهمند كه این 
شیوة ارزیابي چیزي نیست كه به راحتي از زیرش در بروند و طول 
كشید تا قانعشان كنم كه بگویند »چرا« خوششان آمده یا نیامده 
است. در همین فاصله، نرم نرم عناصر داستان را به 
آن هــا یاد مي دادم. مي گفتم وقتي كتابي حوصلة 
تو را ســر برده، شاید پیرنگ خوبي ندارد، یا شاید 
زماني كه شخصیت كتابي تو را به هیجان مي آورد، 
یعني اینكه نویســنده شــخصیت پردازي خوبي 
داشــته است. از طرفي، شــیوة ارزیابي اي را پیدا 
كرده بودم كه به مقدســاتم تعرض نمي كرد و در 
عین حال، بــا نظام آموزش وپرورِش نمره محور ما 

هم تناسب داشت.
هر جلسة آن سال با تمام سختي هایي كه داشت، 
راه هاي جدیدي را به رویم باز كرد. بچه ها كم كم 
پیشرفت مي كردند و یاد مي گرفتند كه نظرشان را 
در مورد كتاب هایي كه خوانده اند، توضیح بدهند. 
سیر تغییرشان كامل مشخص بود. دلم مي خواست 
مرور كتاب هایشان را كه توي برگه هاي پراكنده به 
دستم داده بودند، یك جا جمع مي كردم و نشانشان 
مي دادم كه مســیري كه طي كرده اند، به رغم سختي هایش، چه 
نتیجة خوبي داشته است. براي همین، سال بعد تصمیم گرفتیم 
بــراي كالس کتابخواني یك دفتر طراحــي كنیم؛ نه یك دفتر 
معمولي بلكه یك دفتر مخصوص كه بچه ها مرور كتاب هایشان 
و نام كتاب هایي كه خوانده اند و نویسنده هایي را كه مي شناسند، 
توي آن جمع آوري كنند و ســیر پیشرفت خودشان را ببینند و 
گنجینه اي هم براي آینده داشته باشند: گنجینة نظراتشان دربارة 

كتاب هایي كه در 12 تا 15 سالگي خوانده اند.
كالس کتابخواني براي من چرخي است كه در چند سال آزمون 
و خطــا اختراعش كرده ایم و امروز كم كــم مي تواند راه برود، اما 
مســیر طوالني اي در پیش دارد. معتقدم روزي باید برســد كه 
تمامي مدرسه ها عالوه بر كتابخانه، كالس کتابخواني هم داشته 
باشند؛ كالســي كه در آن بچه ها یاد بگیرند »بخوانند« »خوب 

بخوانند« و »دربارة خوانده هایشان قضاوت كنند«.

روزي باید برسد كه 
تمامي مدرسه ها 

عالوه بر كتابخانه، 
كالس کتابخواني 
هم داشته باشند؛ 
كالسي كه در آن 
بچه ها یاد بگیرند 
»بخوانند« »خوب 
بخوانند« و »دربارة 

خوانده هایشان 
قضاوت كنند«
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هدیه سادات صادق اصفهاني

از مهندسي تا
 كتابــداري

درگیر مسائل سخت دیفرانسیل و هندسه بودم و فكر مي كردم 
كه یك روزي پشت میزم نشسته ام و دارم توي  معتبرترین شركت 
برنامه نویســي تهران، روي كدهاي برنامه نویسي  یكي از بهترین 
نرم افزار هاي به روز دنیا كار مي كنم. اما نمي دونم چي مي شد كه 
هــر بار این فكر به ذهنم مي اومد، مانیتوِر كامپیوتِر توي ذهنم و 
دستام كه داشتن تند و تند تایپ مي  كردن، شطرنجي مي شدن 
و به قول همون ضرب المثل معروف، رشتة افكارم پریشان مي شد 
و سر در دانشــگاه تهران مي اومد جلوي چشمام؛ به همراه یك 
كارت دانشــجویي كه روش نوشــته شــده بود رشتة كتابداري 
وقتــي به خودم مي اومدم، كالفه و عصباني از این فكر، كتاب رو 
ورق مي زدم و مي رفتم ســراغ مسئلة بعدي؛ به امید اینكه شاید 

سؤال هاي صفحة بعد تسكیني باشه بر افكار پریشونم... 
رویاي مهندسي براي من و هم كالسي هام آن قدر بزرگ و مهم 
بود كه زنگ هاي تفریح یا موقع ناهار همدیگه رو مهندس صدا 

مي زدیم. 
همیشــه فكر مي كردم پیشــرفت كارخونه هــاي تولیدي و 
شركت هاي مهندسي یك فاكتور مهم كم داره، اونم منم! براي 
همین، فكر مي كردم قراره به عنوان یك زن موفق، ناجي صنعت 

كشورم باشم و آینده این سرزمین رو تغییر بدم. 
عالقه ام به مهندسي كامپیوتر دانشگاه تهران آن قدر زیاد بود 
كه كلي تالش در پي داشت؛ آزمون هاي سنجش و مشاوره هاي 
تحصیلي و روزي 9 ســاعت درس خوندن و 4 ساعت كنكور و 
انتخاب رشــته و منتظر نتیجه موندن تا اینكه روز اعالم نتایج، 

سایت سنجش اومد باال؛ شمارة پرونده و بعد... 
هدیه سادات صادق اصفهاني

رشتة قبولي: كتابداري و اطالع رساني 
دانشگاه قبولي: دانشگاه تهران 

من☺
دانشگاه تهران☺

كتابداري و اطالع رساني☺

فقط به این فكر مي كردم كه بیشــتر از هر كس دیگري، این 
من بودم كه مي تونســتم بگم رویاهاي هر شب و هر روزم عینًا 

محقق شده!
خســته و ناامید از همه جا، باالخره ثبت نام كردم و مثل همة 
ورودي هاي جدید، سر به زیر و آروم وارد دانشگاه شدم. تا چند 
وقت خجالت  مي كشیدم بگم در چه رشته اي تحصیل مي كنم 
اما از ســال گذشــته، انگار چیزي درون من باقي مانده بود كه 

مي خواست دنیا را تغییر دهد. 
در این رشــته اتفاقات زیادي افتاد كه دنیاي درون مرا تغییر 
داد. به كمك یكي از استادان رشته با مفاهیم جدید و به روز آشنا 
شدم و وقتي ســرفصل ها را خواندم و چند كالس را گذراندم، 
كم كم به این رشــته عالقه پیدا كردم تا اینكه به یكي از فعاالن 

رشته تبدیل شدم و حتي چند مقالة تخصصي نوشتم.
من، همان دختري كه روز اول سر به زیر و آرام وارد دانشگاه 
شــدم، چهار ســال بعد با افتخار و پرشور و خوشحال از مقطع 
كارشناســي و بعد از آن با مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه 
تهران فارغ التحصیل شدم و كارم را در كتابخانة یكي از بهترین 
مدارس منطقة 3 تهران به عنــوان كتابدار در كنار بهترین و با 

تجربه ترین نیروهاي كتابخانه آغاز كردم. 
پابه پــاي بچه ها آمدم؛ بــا هم یاد گرفتیم، غمگین شــدیم، 

خندیدیم و رو به جلو پیش رفتیم... 
االن كــه دارم این متن رو مي نویســم، ده ســال از اون روز 
مي گذره و من امروز پشت همون میزي كه همیشه توي ذهنم 

بود، نشسته ام و دارم این واژه ها رو تند تند تایپ مي كنم؛ 
با این تفاوت كه دور و برم به جاي كدهاي برنامه نویســي، پر 
از كتاب هــاي جورواجوره كه من با خوانــدن هر كدوم با یك 
دنیاي جدید آشنا مي شم و البه الي واژه واژة كتاب غرق مي شم 

و دوباره خودم رو بهتر از قبل پیدا مي كنم.
من امروز یك كتابدار آموزشگاهي هستم؛ همان  زن خوشبخت  

و موفقي كه همیشه در رویاهایم جست وجو مي كردم.☺

سید میثم موسوی
 تصویرگر 
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پرویز قرا گوزلي

در این اپلیكیشن ها مي توانید كتاب بخوانید:

 استارت آپ فیدیبو
 https://fidibo.com 

اپلیكیشــن فیدیبو براي مطالعة 
قانوني كتــاب الكترونیك و صوتي 
روي تلفــن همراه، تبلــت و رایانة 
شخصي طراحي شــده است. شما 

مي توانید بدون ثبت نام و پرداخت هرگونه هزینه اي از سایت و 
اپلیكیشن فیدیبو استفاده كنید و كتاب هاي رایگان و نسخه هاي 
نمونه را بخوانید، اما خرید فقط براي كاربراني میســر است كه 
در سایت یا اپلیكیشن فیدیبو ثبت نام كرده و براي خود حساب 

كاربري ثبت نموده اند.
شما در سایت فیدیبو و بدون اپلیكیشن نمي توانید به نسخة 
كامل دسترسي داشته باشید و تنها قادر به مشاهدة فروشگاه و 
خرید و ارسال نظر هستید. البته به تازگي مشاهدة نسخة نمونة 
كتاب هم میسر شده است. براي بارگیري )دانلود( كامل كتاب 
و مطالعه باید اپلیكیشن فیدیبو را روي دستگاه هوشمند خود 

نصب كنید.

 استارت آپ طاقچه
 https://tagche.com 

طاقچــه یــك فروشــگاه برخط 
)آنالین( كتاب الكترونیكي است كه 
گنجینه اي از كتاب هاي الكترونیك، 
صوتي، پــي دي اف، مجله و روزنامه 

دارد. طاقچه این كتاب ها را با همكاري ناشــران و با رعایت حق 
تكثیر، به صورت قانوني روي اپلیكیشن و سایت منتشر مي كند.

عالوه بر ایــن، تعداد قابل توجهي كتاب الكترونیكي و صوتِي 
رایگان نیــز در طاقچه وجود دارد. دانلود و نصب اپلیكیشــن 
طاقچه رایگان اســت و كاربران با درســت كردن یك حساب 
كاربري، مي توانند كتاب هایشــان را در سه دستگاه مختلف به 

همراه داشته باشند و بخوانند.

معرفي استارت آپ هاي
 مطالعه و امانت كتاب الكترونيكي

47  رشد مدرسة زندگی | دورة شانزدهم |  شمارة 4 |  دی 1398 |



همة ناشران و نویسندگان مي توانند براي انتشار كتاب هایشان 
به صورت الكترونیكي و صوتي با طاقچه همكاري كنند. راه هاي 
ارتباطي بــا طاقچه را مي توانید در قســمت »تماس با ما« در 

سایت طاقچه پیدا كنید.
اپلیكیشن طاقچه را مي توانید روي تلفن هاي همراه و تبلت هایي 
با سیســتم اندروید و آي.او.اس نصب كنید. همچنین،  Epub و 
صوتي را روي رایانه و هر دستگاهي كه مرورگر و اینترنت داشته 

باشد، بدون نیاز به نصب و دانلود، بخرید و بخوانید.

 استارت آپ فرادانایي
 https://faradanaee.com 

فرادانایي یك كتابخانة الكترونیكي 
اســت كــه مجموعــة بزرگــي از 
كتاب هــاي گوناگون در زمینه هاي 
مختلف را از طریق ناشــران براي 

مخاطبان گردآوري مي كند تا بتوانند آن ها را با قیمت مناسب 
تهیه و در هر زمان و مكان مطالعه كنند.

فرادانایي »فضاي اماني كتاب هاي الكترونیكي« را ایجاد كرده 
است و كتاب ها را با قیمت پایین و مشخص براي تعداد روزهاي 

معیني به كاربران امانت مي دهد.
مخاطبان در این استارت آپ مي توانند هم زمان با دو دستگاه وارد 
حساب كاربري خود شوند و از امكانات كتابخانه شان استفاده كنند. 
كتاب هاي خریداري شده نیز همیشه در كارتابل آن ها در دسترس 
خواهد بود. در صورتي كه مراجع كتاب را پاك كند، با رجوع به تابلو 
كتابخانه در سایت و از بخش سطل بازیافت مي تواند آن را برگرداند.

 استارت  آپ كتابراه
 https://www.ketabrah.ir 

كتابراه اقدام به ایجاد بستري براي 
انتشار الكترونیكي كتاب الكترونیك 

و صوتي، مجله و ... كرده است.
اهداف كتابراه:

ایجاد و توسعة بستري مناسب جهت گسترش نشر الكترونیك؛
ارائة نرم افزار کتابخوان تحت سطح فكر مختلف؛
گسترش فرهنگ مطالعة كتاب هاي الكترونیكي؛
گسترش تعداد مخاطبان، چه ناشر و چه كاربر؛

كاهش هزینة كتاب الكترونیكي از طریق كاهش هزینه هاي 
انتشار؛

جلوگیري از قطع درختان؛
ویژگي هاي كتابراه:

حفاظت از حق چاپ آثار )هر مخاطب، یك نسخه(؛
تهیه و آماده سازي آسان و سریع اثر؛

انتشار سریع و بدون هزینه؛
ایجاد وبگاهي براي انتشار آثار.
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گشت و گـذاری در بوستـان کتـاب
ایــــن شمـــاره

کتــاب و کتابخوانــی

قال امیر المومنین )علی علیه السالم(:
الکتب بساتین العلماء

کتاب ها بوستان های دانشمندان است.
)غرر الحکم صفحه 245(



IS
SN
:1
73
5-
49
19

دورة  شانزدهـــــم
1 3 9 8 دى 
شمارة پى درپى 122
48 صفحـــــــــــــه
26000 ريـــــــال

ماهـنامـة آموزشــى، تحليلـى و اطالع  رســانى براى معلمان و 
دانشجومعلمان و كـارشنـاســان وزارت آمــوزش و پــرورش
w w w . r o s h d m a g . i r

كتابخانه بستر 
انديشه ورزى

كالِس درس
در كتابخانه

كتابخانه مدرسه به مثابه
منبع ياددهي- يادگيري

كتابخـــانه جاى 
وحشتناكى است!؟

فاطمه دوایياكرم عينيدکتر محسن حاجی زین العابدینیدكتر محمد زره ساز

با كتاب
ديده مى شويم


