
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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