
فاطمه حلمی
 معلم ادبیات و نگارش و مروج کتابخوانی 

نسیم گودرزیان
 عکاس 

گنـج
 پنهان مدرسه

خانم دکتر نسترن پورصالحی دارای مدرک دکترای علم اطالعات 
و دانش شناسی از دانشگاه تهران، دورة کارشناسی ارشد را در 
دانشگاه تربیت مدرس و دورة کارشناسی را در دانشگاه تهران 
گذرانده است و سال هاست در زمینه های مختلف مرتبط با سواد 
اطالعاتی و کتابخانه های آموزشگاهی فعالیت می کند. با ایشان 

گفت وگویی کرده ایم که آن را در ادامه می خوانید.

 خانم دکتر، لطفًا به ســبک متفاوت تری خود را به 
خوانندگان مجله معرفی کنید و بفرمایید که عالقه به 
کتابخانه های آموزشگاهی چگونه در شما شکل گرفته 

است.
 شــاید یک معلم یا یک کتابدار نداند که چطور می تواند بر 
آیندة یک دانش آموز اثر بگذارد. کتابخانه ای که ما در مدرســه 
داشتیم، بزرگ و پرنور بود و معلم پرورشی بسیار باذوقی برایمان 
در کالس شعر و قصه می خواند. نمایشگاه های کتاب خوبی در 
مدرســة ما برگزار می شــد و ما می توانستیم از کتابخانه کتاب 
امانت بگیریم. هنوز هم شعرها و قصه هایی را که معلممان سر 
کالس می گفــت، در خاطر دارم. چند تــا از کتاب هایی را هم 
که آن زمان از نمایشــگاه خریده ام، نگه داشــتم. در سال های 
بعد، عضو کانون پرورش فکری شــدم. در آنجا چند دانشجوی 
کتابداری و اطالع رسانی، به ما خدمات کتاب خوانی و برنامه های 
فرهنگی مختلف ارائه می دادند. اولین بار در آنجا آماده ســازی 
کتاب، رده بنــدی کتاب، نمایش عروســکی، پژوهش، معرفی 
نویسنده، و شــرکت در بحث کتاب را تجربه کردم. به تشویق 
پدرم، که عاشــق کتاب بود و کتابخانه را محیط امن و مناسبی 
برای ارتباط با مردم و توســعة دانش فردی می دانســت، پا به 

رشتة کتابداری گذاشــتم. در همان سال اول، مدیر مدرسه ای 
که مادرم در آن مشغول به کار بود، مرا برای سازماندهی منابع 
کتابخانه دعوت کرد و من با همکاری دو نفر از والدین بچه های 
کالس اولی، کتابخانه را سر و سامان دادیم. در آن زمان هر وقت 
فرصتی دست می داد، سر کالس ها می رفتم و برای بچه ها کتاب 
می خواندم و قصه می گفتم. در دوران کارشناســی دو تابستان 
مســئول تهیة کتاب برای کتابخانه های مناطق محروم بودم و 
تعداد زیادی کتاب از ناشــران مختلف را برای این کار بررسی 
کردم. این شد که دیگر نتوانستم از کتاب کودک و نوجوان دل 
بکنم. در تمام این ســال ها ارتباطم بــا مدارس و کتابخانه های 
مختلف قطع نشــده اســت و االن هم که در خدمتتان هستم، 
هنوز در مدرسه مشغول به کار داوطلبانه ام. یکی از انگیزه های 
اصلی من بــرای ادامة تحصیل، پر کردن خأل های تخصصی در 

حیطة کتابخانه های آموزشگاهی بوده است.

 ضرورت رشتة کتابداری به طور کلی چیست و چرا 
الزم است کتابخانه های آموزشگاهی از متخصصان این 

حوزه استفاده کنند؟
 رشــتة علم اطالعات و دانش شناسی، در پاسخ به نیازهای 
اطالعاتی انسان ها شکل گرفته است. در این رشته ما می آموزیم 
که چطور مخاطبان و نیازهای آن ها را بشناسیم، بهترین منابع را 
برای رفع نیازهای مخاطبان فراهم آوریم و این منابع را به بهترین 
شــیوه ها در اختیار آن ها قرار دهیم. درواقع  مجموعه ســازی، 
سازماندهی و اشاعة اطالعات موضوع اصلی این حوزه است و در 
سال های اخیر رشته ها و گرایش های مختلفی در دانشگاه داشته 
است؛ از جمله کتابخانه های عمومی، کتابخانه های دانشگاهی، 

قابلیت های کتابخانه های آموزشگاهی در گفت وگو با
خانم دکتر نسترن پورصالحی، مدرس دانشگاه تهران
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کتابخانه های آموزشــگاهی، کتابخانه های دیجیتال، مطالعات 
آرشــیوی، علم ســنجی، مدیریت اطالعات و دانش، و بازیابی 

اطالعات.
در محیط های آموزشی اهمیت کتابخانه و کتابدار دو چندان 
اســت؛ زیرا تأمین منابع آموزشی مورد نیاز معلم، دانش آموز و 
گاهی خانواده ها، اهمیت زیادی در ارتقای کیفیت آموزش دارد. 
به ویژه، وقتی صحبت از رویکردهای نوین یادگیری می شــود، 
بدون پشتیبانی کتابخانه و کتابدار بسیاری از اهداف مستتر در 

برنامة درسی در زمینة یادگیری کندوکاومحور 
و مســئله محور محقق نخواهد شــد. کتابخانة 
آموزشــگاهی در برنامة درســی بایــد جایگاه 
مشــخصی داشته باشد. در ایران عمدتًا این نوع 
کتابخانــه را برای پر کردن اوقات فراغت و ذیل 
معاونت پرورشــی تعریف کرده اند اما کتابخانة 
آموزشــگاهی عالوه بر نقش تربیتی و پرورشی، 
کــه آن را باید با کتاب خوان کردن دانش آموزان 
ایفا نماید، نقش آموزشی نیز دارد. درواقع، برای 
نیل به اهداف آموزشــی تعیین شــده، معلم و 
کتابدار با یکدیگر طرح درس های مشــترکی را 
برنامه ریزی و اجرا می کنند. کتابدار بازوی فکری 
معلم اســت و منابع اطالعاتی مورد نیاز معلم، 
اعــم از کتاب، فیلم، انیمیشــن، 
سازمان ها و افراد مختلف را 

فراهم می آورد.

 اگر امــکان دارد کمی 
دربارة رسالة دکتری توضیح 
را  دســتاوردهایی  و  دهید 
که برای حــوزة کتابخانه های 
بیان  است،  داشته  آموزشگاهی 

کنید.
 دغدغــة اصلی که باعث شــد 
پایان نامة ارشــد و دکترای من 
باشد،  اطالعاتی  سواد  دربارة 
ضعف در قــدرت تحلیل 
و تفکــر در دانشــگاه 

بود. ســواد اطالعاتی در محیط های آموزشــی با تقویت قدرت 
تفکر ســطح باالتر و تفکر انتقادی می تواند بسیاری از مشکالت 
تربیتی و آموزشــی را حل کند. پس از آنکه کارگاه های ســواد 
اطالعاتی را در دانشــگاه برگزار کردم، متوجه شدم که بسیاری 
از آموزش ها باید پیش از دانشــگاه در اختیــار افراد قرار گیرد. 
به همین ســبب، در دورة کارشناسی ارشد به این پرداختم که 
اگر قرار باشد سواد اطالعاتی در دورة دبیرستان به دانش آموزان 
آموزش داده شــود، چه کسی باید مســئول آن باشد؟ معلم یا 
کتابدار؟ درنهایت، به این نتیجه رســیدم که نه 
معلــم به تنهایی می تواند موفــق عمل نماید نه 
کتابدار؛ چرا که کتابدار در مدیریت کالس درس 
و فنون تدریس ضعف هایی دارد که مانع تدریس 
مطلوب می شود و معلم نیز اطالعات کافی دربارة 
محتوای ســواد اطالعاتی و نحوة پرداخت به آن 
ندارد1. بر این اساس، حدوداً سه سال زمان صرف 
شد و به کمک همکاران یک مدرسه، کوشیدیم 
که استاندارد سواد اطالعاتی برای مدارس انجمن 
کتابداری آمریکا را در ایران بومی کنیم و به طور 
آزمایشی به اجرا درآوریم. نتیجة اجرای دوسالة 
این استاندارد توسط معلمان در مدرسه نشان داد 
که این استانداردها باید متناسب با شرایط کشور 
ما تهیه شوند تا معلمان امکان استفادة مطلوب از 
آن ها را داشته باشند2. در عین حال، کمبود زمان 
به طور جدی مانع ارائة آموزش ها می شد. درواقع، 
مدارس به ســختی زمانی را برای ارائة آموزش های عمومی سواد 
اطالعاتــی در اختیار می دادند. بر این اســاس، در دورة دکتری 
تالش کردم دربارة شــیوه های ادغام ســواد اطالعاتی در برنامة 
درســی پژوهش کنم. درواقع، روش های مورد استفادة معلمان 
برای آموزش فارســی و علوم در پایه های چهارم تا ششــم، که 
مقوم سواد اطالعاتی بودند، انتخاب شدند و الگویی برای آموزش 
ســواد اطالعاتی در درس فارســی و علوم به معلمان، والدین، 
طراحان کتاب درسی، کتابداران و مدیران مدارس ارائه گردید. 
بر این اســاس، الزم نبود معلمان برای  آموزش مطلوب دروس 
فوق و تأمین اهداف سواد اطالعاتی فعالیت های جداگانه ای انجام 
دهند. این کار بسیار حجیم و مشکل است و در کشورهای دیگر، 
گروه ها و معاونت های عریض و طویل آن را به انجام می رسانند 
امــا به لطف خدا، ما با امکانات محدود آن را انجام دادیم. هنگام 
مصاحبه با معلمان و دانش آموزان متوجه گنجینة پنهان موجود 
در مــدارس شــدم و دریافتم که معلمان بســیاری روش های 
خوبــی برای آموزش دارند اما به ســبب درگیری های روزمره و 
حجــم کاری زیاد فرصت انعکاس آن هــا را ندارند. کتابداران و 
کتابخانه های مدارس می توانند برای ثبت و ســازماندهی دانش 
معلمان نیز اقدام کنند و از این راه، آموزش باکیفیت و اثربخش 

را در آموزش وپرورش و حتی دانشگاه ها توسعه دهند.

نیل به اهداف آموزشــی تعیین شــده، معلم و 
کتابدار با یکدیگر طرح درس های مشــترکی را 
برنامه ریزی و اجرا می کنند. کتابدار بازوی فکری 
معلم اســت و منابع اطالعاتی مورد نیاز معلم، 
اعــم از کتاب، فیلم، انیمیشــن، 
سازمان ها و افراد مختلف را 

فراهم می آورد.

 اگر امــکان دارد کمی  اگر امــکان دارد کمی 
دربارة رسالة دکتری توضیح دربارة رسالة دکتری توضیح 
را  دســتاوردهایی  و  را دهید  دســتاوردهایی  و  دهید 
که برای حــوزة کتابخانه های که برای حــوزة کتابخانه های 
بیان  است،  داشته  بیان آموزشگاهی  است،  داشته  آموزشگاهی 

کنید.
 دغدغــة اصلی که باعث شــد  دغدغــة اصلی که باعث شــد 
پایان نامة ارشــد و دکترای من پایان نامة ارشــد و دکترای من 
باشد،  اطالعاتی  سواد  باشد، دربارة  اطالعاتی  سواد  دربارة 
ضعف در قــدرت تحلیل ضعف در قــدرت تحلیل 
و تفکــر در دانشــگاه و تفکــر در دانشــگاه 

مدارس به ســختی زمانی را برای ارائة آموزش های عمومی سواد 
اطالعاتــی در اختیار می دادند. بر این اســاس، در دورة دکتری 
تالش کردم دربارة شــیوه های ادغام ســواد اطالعاتی در برنامة 
درســی پژوهش کنم. درواقع، روش های مورد استفادة معلمان 
برای آموزش فارســی و علوم در پایه های چهارم تا ششــم، که 
مقوم سواد اطالعاتی بودند، انتخاب شدند و الگویی برای آموزش 
ســواد اطالعاتی در درس فارســی و علوم به معلمان، والدین، 
طراحان کتاب درسی، کتابداران و مدیران مدارس ارائه گردید. 
بر این اســاس، الزم نبود معلمان برای  آموزش مطلوب دروس 
فوق و تأمین اهداف سواد اطالعاتی فعالیت های جداگانه ای انجام 
دهند. این کار بسیار حجیم و مشکل است و در کشورهای دیگر، 
گروه ها و معاونت های عریض و طویل آن را به انجام می رسانند 
امــا به لطف خدا، ما با امکانات محدود آن را انجام دادیم. هنگام 
مصاحبه با معلمان و دانش آموزان متوجه گنجینة پنهان موجود 
در مــدارس شــدم و دریافتم که معلمان بســیاری روش های 
خوبــی برای آموزش دارند اما به ســبب درگیری های روزمره و 
حجــم کاری زیاد فرصت انعکاس آن هــا را ندارند. کتابداران و 
کتابخانه های مدارس می توانند برای ثبت و ســازماندهی دانش 
معلمان نیز اقدام کنند و از این راه، آموزش باکیفیت و اثربخش 

را در آموزش وپرورش و حتی دانشگاه ها توسعه دهند.

در محیط های 
آموزشی اهمیت 

کتابخانه و کتابدار 
دو چندان است؛ 
زیرا تأمین منابع 

آموزشی مورد نیاز 
معلم، دانش آموز و 
گاهی خانواده ها، 
اهمیت زیادی در 
ارتقای کیفیت 

آموزش دارد
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 شنیده ام که چند سال قبل در کتابخانة آموزشگاهی 
سمت کتابدار فرهنگی داشــته اید. این سمت و دلیل 

ایجاد آن را لطفًا توضیح دهید.
 شاید استفاده از کتابدار فرهنگی واژة درستی نباشد. درواقع، 
کتابدار شاغل در بخش فرهنگی یا روابط عمومی مورد نظرم بوده 
اســت، اما در آن سال ها با کتابدارانی رو به رو می شدم که عمدتًا 
کار کتابخانه را به امانت دادن و ســازماندهی محدود می کردند 
و به محیط اطراف خود و مخاطبانشان توجه چندانی نداشتند. 
درواقع، من تالش کردم توجه آن ها را به ارائة خدمات عمومی 
مطلوب تر در کتابخانه جلب کنم. یک کتابدار آموزشگاهی باید 
عمدة توجه خود را صرف خدمات عمومی و تعامل با مخاطبان 
کند و سازماندهی و ... را وسیله ای برای ارائة خدمات مطلوب تر 
به مخاطبان و نه هدف غایی خود و کتابخانه بداند. برای تغییر 
این ذهنیت، تالش کردم افــرادی را که به ترویج کتاب خوانی 
عالقه مند بودند، برای طراحی فعالیت های متنوع جهت جذب 

دانش آموزان به کار گیرم. استفادة دو سه ساله از 
چنین نیروهایی در کنار کتابداران باعث آن شد 
که کتابداران این نقش و انتظار جدید را بپذیرند 
و اکنــون در همان مدارس، آن ها هر دو وظیفة 
ســازماندهی و ارائة خدمات عمومی مطلوب را 

به خوبی انجام می دهند. 

 اولین تجربه های حضور شما به عنوان 
به  آموزشگاهی  کتابخانه های  در  کتابدار 
چه زمانی برمی گــردد؟ در آن زمان چه 
فعالیت هایی داشــتید و آن ها را چطور 

ادامه داده اید؟
 اولین تجربة حضورم در کتابخانة مدرسه، 
کار در یک مدرسه پسرانه با 700 نفر جمعیت 
بود. در مدت حضورم در مدرســه، تالش کردم 

کــه اعضای کتابخانــه را افزایش دهم. درواقــع، برای هر پایة 
تحصیلی توانستم شیوة جذب مخاطب به کتابخانه را بیابم؛ مثاًل 
بــرای پایة اول و دوم، طرح پر پرواز را که 15 دقیقه کتابخوانی 
روزانه بود، به کمــک معلمان و حمایت خانواده ها پی گرفتیم. 
در جلســات اولیا لزوم توجه به خواندن و شــیوه های آن بیان 
می شــد و خانواده های عالقه مند به تأمیــن منابع اطالعاتی از 
کتابخانة کالســی، کتابخانة مدرسه یا کتابخانة کانون پرورش 
فکری نزدیک مدرسه اقدام می کردند. آن ها هر روز در برگه هایی 
که در اختیار قرار می گرفت، عنوان کتاب و مشــخصات آن را 
می نوشتند و هر هفته یک نشانه دریافت می کردند که در پایان 
هفت هفته به تقدیرنامه می انجامیــد. برای پایه های دیگر هم 
برنامه های مختلفی داشــتیم. سرانجام، خالصة فعالیت ها را در 
قالب پوستر به همایش بین المللی ایفال ارسال کردم و پذیرفته 
شد. سال های بعد پیشــنهاد همکاری با یک کتابخانة مجهز با 

کتابداران متخصص را پذیرفتم؛ به این امید که بتوانم برنامه های 
مدونی برای توســعة کتابخانه های مــدارس تهیه کنم. در این 
ســال ها تالش من بر این بوده اســت که اگر بتوان به تأسیس 
کتابخانه در مدارس اقدام کرد و کتابخانه هایی مجهز را تدارک 
دید، کتابدار چطور می تواند به مخاطبان خدماتی مطلوب ارائه 
دهد. این برنامه هــا را در کتابی گرد هم آورده ایم که در انتظار 
چاپ اســت. تک تک تجربه ها را هم تا حدی که امکان داشته 
اســت، تالش کرده ام به صورت علمی تدوین کنم و در نشریات 

عمومی و تخصصی یا همایش ها ارائه دهم.

 آیا آموزه های دانشگاهی را برای کار در کتابخانه های 
مدارس کافی می دانید؟

 آموزش دانشگاهی تقریبًا در بسیاری از رشته ها پاسخگوی 
بازار کار نیســت. در رشتة ما بازنگری های خوبی صورت گرفته 
است اما حداقل در زمینة کتابخانه های آموزشگاهی هنوز فاصلة 
زیادی با نیازهای بازار کار وجود دارد. باید افراد 
عالقه مند به فعالیت در کتابخانه های آموزشگاهی 
توانمندی هــای خود را با شــرکت در دوره های 
خارج از دانشــگاه و تجربه هــای کار با مدارس 
افزایش دهند. در نشســتی که ســال گذشته با 
کتابداران مدارس داشتیم، از آ ن ها خواستیم که 
مهارت های مورد نیاز برای کار در کتابخانه های 
مدارس را بیان کنند و آن ها مهارت های ارتباطی 
را مطرح کردند؛ مهارت های ارتباط کالمی: مثل 
قصه گویی و بلندخوانی، ارتباط بین فردی، ارتباط 
سازمانی، ارتباط با مخاطب از طریق فضاسازی و 
خلق محیط های غنی در کتابخانه3. الزم اســت 
کتابداران و دانشــگاهیان به مقولة کتابخانه های 
آموزشــگاهی و قابلیت های کتابــدار حرفه ای و 
متخصص، که در مدرسه به کار گرفته می شود، 
پی ببرند و بیش از پیش برای توســعة ســواد خواندن، توسعة 
فرهنگ مطالعة مفید، ارتقای پژوهش، توسعة مدرسة یادگیرنده 
با اســتفاده از مرکز یادگیری و بهره گیری از شیوه های مختلف 

مدیریت دانش در مدارس تالش کنند.
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