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  مقدمه

ــه ــساني را  كتابخان ــاريخ تمــدن ان هــا، بخــشي از ت
داده، با تاريخ فكـري و بافـت سـازماني جامعـه             تشكيل

اهداف، نقـش، وظـايف و   . انساني ارتباطي نزديك دارند  
دارد كـه از    خدمات كتابخانه به نيازهاي افرادي بـستگي      

گيرنـد و درحقيقـت، فلـسفه وجـودي         ميكتابخانه بهره 
طور ست؛ اين نيازها به   كتابخانه، پاسخگويي به اين نيازها    

ها و در شرايط مختلـف      طبيعي، متغيرند چرا كه در دوره     
  ]. 1[اند وجودآمدهاجتماعي به

هــاي آموزشــگاهي از اوايــل قــرن بيــستم كتابخانــه
تـدريج در امـر   هـا و تغييرهـايي كـه بـه       متعاقب، تحول 

وجودآمـد  آموزش و پـرورش كـشورهاي پيـشرفته بـه         
ـ     گرفته شكل هـا  هـا و دبيرسـتان    ه دبـستان  اند و بيـشتر ب

دارند كه هدف اصلي آنها تشويق به خوانـدن         اختصاص
كتاب، ايجـاد عـادت مطالعـه و تقويـت قـوه تفكـر و               

كتابخانـه  . آموزان است برانگيختن حس كنجكاوي دانش   
. ســازد مدرســه را بــرآوردهكنــد تــا هــدفمــيتــالش

 :اند ازگفت اهداف كتابخانه آموزشگاهي عبارت توان مي

سـازي و در دسـترس قـراردادن        گردآوري، آماده ) لفا
  مدارك؛

آموزان از كتابخانه، به نحـوي      آموزش استفاده دانش  ) ب
  شوند؛كنندگان ماهر و متمايز تبديلكه به استفاده

  آموزان؛ايجاد عادت به مطالعه در دانش) ج
  ].2[ايفاي نقش مؤثر در برنامه مدرسه ) د

بخانـه بـراي آمـوزش،      توانند از كتا  آموزان مي دانش
كنند؛ همچنـين بـراي انجـام       اطالعات، سرگرمي استفاده  

تـوان از   مـي ...  تكاليف درسي، مطالعات غيردرسـي و       
كتابخانه آموزشـگاهي، عنـصري     . جستها بهره كتابخانه

مجرد از ساير عناصر آموزشي يـك آموزشـگاه نيـست،           
بلكه با هريـك از عناصـر و اجـزاي سـاختار آموزشـي           

پذيرد و بر آنهـا      تنگاتنگ دارد و از آنها تأثيرمي      ارتباطي
آمـوزان،  كتابخانـه آموزشـگاهي بـا دانـش     . گذاردمياثر

هاي آموزشـي   معلمان، كتابداران، مديران، والدين، برنامه    
  . داردهاي درسي، بسيار تعاملو حتي برنامه

يادگيري، ازاساس، ماهيتي علمـي و پژوهـشي دارد؛         

آموزان بايد مفـاهيم    كه دانش كالس درس، مكاني است     
آموزان براي كشف   دانش. كننداي علمي كشف  را به شيوه  

ــع  ــه جم ــوا ب ــي محت ــاهيم و بررس ــات مف آوري اطالع
كننـد،  مـي ها و نظريات خود را مطـرح پردازند، پاسخ  مي

پردازند و درنهايت، بهتـرين  ها ميسپس به ارزيابي پاسخ   
وري بـراي   اركـان اصـلي و ضـر      . گزينندپاسخ را برمي  

) الـف : انـد از  هاي مؤثر عبارت  گسترش و افزايش برنامه   
  .آموزش) مديريت و ج) منابع اطالعات؛ ب

منابع اطالعـاتي، جزئـي ضـروري بـراي انتخـاب،           
ها و اطالعات موجـود     كارگيري انديشه بخشي و به  سامان

منزلـه رابـط ميـان      آموزش بـه  . آيندشمارميدر جامعه به  
رس و گستره اطالعات مرتبط با      هاي د معلمان در كالس  

منظور تحقق رويكردهاي   به.  آموزان است نيازهاي دانش 
هـاي    محـور در نظـام    محور، فرايندمحور، مسئله  پژوهش

گيري معلمان از منابع اطالعات و آموزشي، ضرورت بهره  
  . شودوضوح آشكار ميها بهكتابخانه

ــه   ــدانيم كتابخان ــه ب ــت ك ــاره اس ــايان اش ــاي ش ه
كـردن نيازهـاي اطالعـاتي      رطـرف هي بـراي ب   آموزشگا

رسـاني  شوند و هدف آنها اطالع    ميآموزان تأسيس  دانش
كـرد كـه بقـا و       مناسب و شايسته است اما نبايدفراموش     

هـايي وابـسته    هاي مديران و تحـول    رشد آنها به سياست   
. دهنـد مياست كه در آموزش و پرورش يك جامعه رخ        

بنايي بـراي   ارس، سنگ هاي مد توجه امروزي به كتابخانه   
هـاي تحـصيلي    آمـوزان باسـوادتر در دوره     داشتن دانش 

گـذاري بـراي رسـيدن بـه       نوعي سرمايه باالتر است و به   
  ]. 3[اي از باسوادي اطالعاتي است درجه

ديگر، پرورش روحيه مطالعه، رشـد انديـشه،        ازطرف
پژوهشگري و نگـرش نقادانـه از نيازهـاي بـشر بـوده،             

هـاي بـشري    امـور نيـز جـزو تـالش       دستيابي بـه ايـن      
ها، بايد منابع   شود؛ براي دستيابي به اين ويژگي     مي قلمداد

هـاي شايـسته كـه افـرادي خـالق را           اطالعاتي و مكان  
ها مراكزي براي توليد،    كتابخانه. كرددهند، فراهم پرورش

روز جامعه اطالعـاتي امـروز   نشر، كسب دانش غني و به 
عنـوان  ي آموزشـگاهي، بـه    هاكتابخانه. شوندميمحسوب

تواننـد  آموزان همواره مي  دسترس براي دانش  مكاني قابل 
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  .رساندبه بارورسازي انديشه و تفكر آنها ياري
ازآنجاكه در عصر نوين، وظيفه آمـوزش و پـرورش          

رساندن برنامه درسي ساالنه نيـست و ديگـر         پايانتنها به 
توان كودك و نوجـوان را بـه چنـد كتـاب درسـي              نمي
آموز، كرد و به اين دليل كه ذهن جستجوگر دانش        دودمح

طلبد، نياز دسترسـي    شمار را مي  هايي بي پاسخ به پرسش  
-يافتـه هاي آموزشگاهي غني، بـسيار اهميـت      به كتابخانه 

ــي . اســت ــه م ــه مدرس ــاري كتابخان ــه ي ــا ب ــوان تنه ت
هاي آموزشي را شكست؛ پس بـراي بررسـي          محدوديت

گاهي و تعيين ميزان تعامل     هاي آموزش نقش مهم كتابخانه  
-هاي درسي به انجام ايـن پـژوهش اقـدام         آنها با برنامه  

  .  ايم كرده
هـاي آموزشـگاهي، گـسترش      امروزه نقش كتابخانـه   

آمـوزان بـراي    مفهوم آموزش و ايجاد انگيـزه در دانـش        
آمـوز  ازآنجاكه ذهن فعال دانـش    . مطالعه و تحقيق است   

درسي قـادر بـه     هاي  كند كه كتاب  ميهايي مطرح پرسش
هــاي پاســخگويي بــه آنهــا نيــستند، نيــاز بــه كتابخانــه

تفكـر خـالق    . آموزشگاهي غني، ضرورتي اساسي است    
. زاييده و محصول آموزش و پرورش خالق و پوياسـت         

كنـد و   ميانديشد، جستجو فرد متفكر، خالق و نوآور مي     
نوجوانـان و   «. يابـد مـي هاي تازه و بديع دسـت     به پديده 

بايد چگونه انديشيدن را بياموزند نـه انديـشه         جوانان ما   
هـاي تعلـيم و تربيـت، رشـد و       ؛ زيرا يكي از هدف    »را؟

نوجوانـان و جوانـان    شكوفايي اسـتعدادهاي كودكـان،  
كشور است كه از طريق كاوشـگري و تحقيـق و تفكـر             

اي كـه بتوانـد بـا       هر مدرسـه  . يابدتواند تحقق خالق مي 
به طريقـي   دت و درازمدتمهاي دقيق، كوتاهريزيبرنامه

پژوهان خود را به سـمت      آموزان يا دانش  مبتكرانه، دانش 
خودباوري و خودشناسي كه درنهايت، همان خداشناسي       

ــوق ــت س ــا را  اس ــاي آنه ــت و ابتكاره ــد و خالقي ده
و آنان را در قبال جامعه و مملكت خـود   برساند ظهور به

مـان  ه كـه (سـازد  ها بريپذيركرده، از انحرافمسئوليت
است بـه اهـداف     ، توانسته )اي پوياست دستيابي به جامعه  

اي، قـدرت تفكـر،     اصلي خـود برسـد؛ چنـين مدرسـه        
آمـوزان  گيـري را در دانـش    انديشيدن و توانايي تـصميم    

و به فنـاوري آموزشـي و توسـعه     كندميايجاد و تقويت
  ]. 4[دارد توجه طور ويژههاي علمي و انساني بهمهارت

هـا و منـابع     انـد از ميـان انبـوه نوشـته        اينكه فرد بتو  
طـور كامـل در   اطالعاتي، منبع مـورد نظـر خـود را بـه     

كمترين زمان پيداكند، وقـت مفيـد تحقيقـاتي خـود را            
آمـوزان را   چـه بـسيار دانـش     «. اسـت چندين برابركرده 

ايم كه با نحوه جـستجو و دسترسـي بـه اطالعـات              ديده
گـاهي و نـاتواني     ندارند و اين ناآ   مورد نياز خود آشنايي   

اسـت؛ بنـابراين    شدن نيرو و وقت آنها شـده      باعث تلف 
ــش ــاهي دان ــود در  آگ ــابع موج ــواد و من ــوزان از م آم

هاي آموزشگاهي و شيوه استفاده از آنهـا نقـش           كتابخانه
  ].5[» آفرين خواهدداشتبسيارحياتي و حركت

آموزان به اطالعاتي نيازمندند كه آنها را       امروزه دانش 
گيرنـد  وسـي كـه در آموزشـگاه فرامـي        درخصوص در 

هـايي كـه در     هاي درسي و يادداشـت    كتاب. دهند ياري
توانند شالوده و اساس بسيار خوبي      دارند مي كالس برمي 

اي آموز را به نوشـتن مقالـه      باشند ولي براي اينكه دانش    
هـاي گروهـي قادرسـازند، كـافي        خوب و انجام طـرح    

انــد؛ يگــري الزمرو، منــابع اطالعــاتي دنيــستند؛ ازايــن
نــين بــه كــسب اطالعــات دربــاره آمــوزان همچ دانــش

هــايي نيازدارنــد كــه در آموزشــگاه بــه آنهــا  موضــوع
  ].6[شود نمي تدريس

 برنامه درسي يك مدرسـه،   آيزنرديگر، از نظر    ازسوي
اي از  مجموعه«توان  يك درس يا يك كالس درس را مي       

سـتيابي  شده دانست كه به قصد د     بينيوقايع از پيش پيش   
 تربيتي، براي يـك يـا بـيش از يـك            -به نتايج آموزشي  

؛ بنـابراين بايـدگفت     ]7[»  اندشدهآموز درنظرگرفته دانش
كه چنين تعريفي از برنامـه درسـي بـراي دسـتيابي بـه              

هـاي آموزشـگاهي    مقاصد آموزشي و تربيتي به كتابخانه     
هـاي  روز نيازمنـد اسـت چراكـه كتابخانـه        متناسب و به  
توانند در دسـتيابي بـه مقاصـد آموزشـي و           مدارس مي 

  .  را ايفاكنندآموزان، نقشي ويژهتربيتي دانش
تـوان از طريـق     برنامه درسي مدارس متوسطه را مي     

آموزان به جستجوي اطالعات مورد نياز در       ترغيب دانش 
كـرد؛ بـدين ترتيـب      صورت فعاالنـه تنظـيم    كتابخانه به 
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قــشي فعــال تواننــد در يــادگيري، نآمــوزان مــي دانــش
ريزي براي باشند؛  اين امر به نقش معلمان در برنامه       داشته

كند و نيز موجـب گـسترش       تأكيدمي» دستيابي به دانش  «
  .شودآموز ميميزان دانش و افكار اكتسابي هر دانش

امروزه آموزش به شكل يك خط مستقيم كه در يـك       
ــم و ــشدر طــرف طــرف آن معل ــوز  ديگــر آن، دان آم

د معني ندارد؛ بلكه آموزش به شكل مثلثـي         باشقرارگرفته
آمـوز، معلـم و كتابخانـه       است كه رئـوس آن را دانـش       

دهند و براي بررسي درخصوص نحوه كار هر        ميتشكيل
هاي دو رأس ديگـر در      رأس الزم است فعاليت و روش     

  ]. 8[شود ارتباط تعاملي مطالعه
هاي آموزشگاهي به دليل موقعيـت      همچنين كتابخانه 

خود كه در دوران فعال نوجواني و  كنندگاناجعهسني مر
 صورت چـشمگير بـا  بايست بتوانند بهجواني هستند مي

هاي متنوع و جذاب خود، هر روز مشتريان بيشتري         برنامه
هاي آموزشگاهي،  يكي از وظايف كتابخانه   . كنندرا جلب 

آموزان به مطالعـه اسـت؛ ايـن عـادت          دادن دانش عادت
صـورت يـك خـصلت مانـدگار     ار بهبا تكر رفته ورفته

  .خواهدشدتبديل
كتابخانـه و درنهايـت، رفتـار     آشنايي با اسـتفاده از 

اصـطالح   دنبال پاسخ گشتن و بـه     يابي و چگونه به   اطالع
بايد از همـان دوران ابتـدايي       » آموزش سواد اطالعاتي  «

و تـا مراحـل    شـود دادهآموزان آموزشتدريج به دانش به
  ]. 9[اهداف اساسي آموزش قرارگيرد آخر دبيرستان جزو 

هاي مدارس در گسترش مفهوم      امروزه نقش كتابخانه  
اسـت و بـا     شدهكردن محتواي آن شناخته   آموزش و غني  

هاي آموزشي، تنها با كتـب درسـي        توجه به اينكه برنامه   
كرد تا  كامل نيستند بايد از مجموعه كتب مناسب استفاده       

آمـوزان  را بـراي دانـش    بتوانند فهم مفاهيم كتب درسي      
دهند و تحقق   آموزان را گسترش  سازند، دانش دانش  آسان

اين امر به وجود منابع كامل در يـك كتابخانـه، نيازمنـد      
  ].10[است 

ديگر، نقش معلمان و مـديران آموزشـگاه در         ازسويي
تحقق اهداف آموزشـي و پرورشـي مـدارس در قالـب            

يكـي از   . هاي درسي و اجرايـي آنـان هويداسـت        برنامه

هـاي درسـي، روش تـدريس و        عناصر مهـم در برنامـه     
. اي معلمـان در كـالس درس اسـت        هاي حرفـه  فعاليت

تـر  معلماني كه تفكر آزادتـر و روش تـدريس پيـشرفته          
ــشتر و به ــب بي ــد اغل ــگاه دارن ــه آموزش ــر از كتابخان ت

كنند؛ اين معلمـان ممكـن اسـت از كتابخانـه           مي استفاده
-تـوان بگيرند؛ لـذا مـي    بهرهعنوان يك مكان آموزشي      به

ادعاكرد موفقيت كتابخانه آموزشگاهي تا انـدازه زيـادي      
  ]. 11[دارد به ميزان همكاري معلمان مدرسه بستگي

آموزان در فراينـد يـادگيري و       كردن دانش براي فعال 
تواننـد  هاي يادگيري مـستقل معلمـان مـي       بهبود مهارت 

عاتي از  هايي مختلف ازجمله افزايش سواد اطال     همكاري
آمـوزان و   در دانـش  » روحيه جـستجوگري  «طريق ايجاد   

تشويق آنان به استفاده موشكافانه و خالق از اطالعـات،          
-آموزان، برنامه هاي تحقيقي و تكاليف دانش    تدوين طرح 

  ]. 12[باشند خواني را داشتههاي ترويج كتاب
بدين ترتيب، مديران آموزشگاه نيز بايـد فـضايي را          

ا همه معلمان در ايجاد كتابخانه و همكـاري         كنند ت فراهم
مـدير در مقـام رهبـر       . با كتابدار، نقشي مهم را ايفاكنند     

آموزشي مدرسه و مؤثرترين فرد در ايجاد چـارچوب و          
هاي آموزشي، بايد بـه     فضاي مناسب براي اجراي برنامه    

اي واقف باشد و معلمان را بـه        خدمات مناسب كتابخانه  
هـاي  تواند زمينـه  كند؛ همچنين مي  قاستفاده از آنها تشوي   

-همكاري و تعامل ميان معلمـان و كتابـداران را فـراهم           

ريزي كرده، امكان مشاركت كتابداران در آموزش، برنامه      
هـا و  هاي ضمن خدمت، ارزيابي برنامـه     دروس، آموزش 

  ].11[كند آموزان را تأمينسنجش ميزان يادگيري دانش
راكـز يـادگيري،    منظور تحقق اهـداف آموزشـي م      به

هاي هاي كتابخانه آموزشگاهي و برنامه    تعامل ميان برنامه  
آموزان چراكه براي رساندن دانش   . درسي، ضروري است  

به سطح پيشرفت و يادگيري مستقل و مناسب با نيازهاي          
جامعــه امــروز، ايجــاد پيونــد و برقــراي تعامــل ميــان 

هـاي كتابخانـه، ضـرورتي      هاي درسـي و برنامـه      برنامه
عنـوان عناصـر    معلمـان بـه   . شـود نكارناپذير قلمدادمي ا

هاي آموزشـي مـدارس، بـراي       آموزشي كليدي در نظام   
هـايي مختلـف را     تواننـد فعاليـت   تحقق اين پيونـد مـي     
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...آموزشگاهي و اثر هاي  دولتي منطقه پنج شهر تهران درباره كتابخانههاي دخترانه بررسي ديدگاه دبيران و مديران دبيرستان  

  . دهند انجام
آمــوزان، تكــاليف و تواننــد بــه دانــشمعلمــان مــي

ز كتابخانـه   كننـد كـه الزم باشـد ا       هـايي ارائـه    پژوهش
هـاي نقـد    آموزان را با شيوه   نين دانش كنند؛ همچ  استفاده

هـاي  كنند، آنهـا را بـه اسـتفاده از كتابخانـه          كتاب آشنا 
هـاي عمـومي و كتابخانـه       مدارس همجـوار، كتابخانـه    

نويسي، مطالعه و   كنند، مسابقات مقاله  تشويق... مساجد و   
دهنـد؛  تحقيق، اجراي نمايش، بحـث و منـاظره ترتيـب         

ــدا  ــا كتاب ــين ب ــاهمچن ــاهنگيران و محقق ــرده، ن هم ك
آموزان را به آنهـا بـسپارند تـا نحـوه اسـتفاده از               دانش

كتابخانه را به آنهـا ياددهنـد و خـود نيـز در كتابخانـه               
اگر معلمان، تكاليف درسي را با كـار        . باشدحضورداشته

آمـوزان را بـه   كتابخانه آموزشگاه تطبيق دهنـد و دانـش     
مـدارس از   كننـد، كتابخانـه     استفاده از كتابخانه تـشويق    

  ].13[آيد بودن درميشكل انبار كتاب
هاي آموزشگاهي  درراستاي توجه به اهميت كتابخانه    

اي بـا  توان به مطالعهبر وضعيت برنامه درسي مدارس مي  
هاي آموزشگاهي مقطـع    بررسي وضعيت كتابخانه  «عنوان  

كرد اشاره» 1387متوسطه استان لرستان در سال تحصيلي 
هـاي  دهند كه مجموعه كتابخانه   ميشانهاي آن، ن  كه يافته 

نبـودن  آمـدن آموزشگاهي استان از كمبـود كتـاب، روز       
بودن بودجه، كمبود نيروي متخصص و      مجموعه، ناكافي 

  ]. 14[برند ميبودن زمان استفاده از كتابخانه رنجنامناسب
طـوركلي در دنيـا   ساختار نظام آموزشـي امـروز بـه    

هاي متفـاوت از     با ذهنيت  آموزاناست و دانش  كرده تغيير
هـايي  گذارنـد پـس تحـول     نسل گذشته به مدرسه پامي    

هاي آموزشي به ارائه آنها قـادر       ضروري هستند كه نظام   
هــا، هــاي ايجــاد ايــن تحــولنيــستند؛ امــا يكــي از راه

اند كه  شدههايي است كه به مركز يادگيري تبديل       كتابخانه
ر به ياددهي و    در آنجا شاگرد و معلم در تعامل با يكديگ        

آموز، فرايند حل مـسئله در      پردازند و دانش  يادگيري مي 
  ]. 15[آموزد زمان حال و آينده را مي

 5/12داشـت كـه فقـط       اذعـان تـوان ديگر مي ازسوي
هـاي كـشور، كتابخانـه دارنـد كـه          درصد از دبيرسـتان   

 درصـد  5/43 درصد كل مدارس اسـت و        77/2ميانگين  

تابخانـه يـا داراي وضـعيتي       هاي كشور، فاقد ك   دبيرستان
  ].  16[اند  نامطلوب

بررسي وضـعيت كيفـي     «در پژوهشي ديگر با عنوان      
شـد كـه    دادهنـشان » هاي دبيرستان شهر اصفهان   كتابخانه
هـاي مـورد مطالعـه از نظـر فـضا، مـساحت،             دبيرستان

ــب    ــعيتي مناس ــصص در وض ــدار متخ ــه، كتاب مجموع
ــود      ــوت خ ــه ق ــان ب ــشكالت همچن ــته، م قرارنداش

اند؛ همچنين به دليل وجود روش آموزش تـك     مانده باقي
متني در نظام آموزشي كشور كه معلمان را به آموزش از           

كنـد و بـه قطـع ارتبـاط         هاي واحد وادارمـي   طريق متن 
شود، پيـشبرد   ها و ساير منابع منجرمي    يادگيرنده با كتاب  

هــاي ســويه شــده، نيــازي بــه كتابخانــهآمــوزش، يــك
شـود؛ درنتيجـه، نقـش و اهميـت         مينآموزشگاهي ديده 

ايـن پـژوهش،    . شـود رنگ مـي  هاي مدارس كم  كتابخانه
تعريف پـست سـازماني كتابـدار در چـارت سـازماني            

  ].9[كند مدارس را نيز پيشنهادمي
بررسـي وضـعيت    «همچنين در پژوهشي بـا عنـوان        

هاي مدارس كرمانشاه و ارائه راهبردهـاي بـراي     كتابخانه
ـ   » بهبود آنهـا   د كـه كتابـداران و مـسئوالن        مـشخص ش
ــه ــورد بررســي، مهــمكتابخان ــرين مــشكالت هــاي م ت
نبـود كتابـدار    «ترتيـب   هاي آموزشگاهي را بـه     كتابخانه

متخصص، عدم توجه مـسئوالن بـه كتابخانـه، نداشـتن           
  ]. 17[شناسند مي» بودجه كافي و منابع جديد

هــاي اي كــه دربــاره وضــعيت كتابخانــهدر مطالعـه 
اسـت،  شدهان كهكيلويه و بويراحمد انجام    دبيرستاني است 

 درصـد از    3است كه فقط    پژوهشگر به اين نتيجه رسيده    
 درصد از   5ها نيروي متخصص دارند و تنها       اين كتابخانه 
اي  اند و هيچ برنامه   ها سيصد جلد كتاب داشته    اين كتابخانه 

  ].18[است براي ايجاد يا گسترش آنها وجودنداشته
 تعليم، يعني از شيوه انتقال دانش        تغيير روش در امر   

و معلومات توسط معلمان به مخاطبان به شـيوه آمـوزش    
-از طريق خودآموزي، همواره نتـايجي مطلـوب درپـي         

هاي مدارس در اين امـر، اهميتـي        است و كتابخانه  داشته
گيـري از   هـاي بهـره   آموزان بايد شيوه  دانش. ويژه دارند 

راگيرنـد و باعـث     كتابخانه و شيوه صـحيح مطالعـه را ف        
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تقويت روحيه تفكر و پـژوهش و شـكوفايي شخـصيت           
خود شوند تا در هنگام ورود به دانـشگاه بـا مـشكالتي             

  ].8[مواجه نشوند 
همچنين در پژوهشي ديگر، مشخص شد كه بـيش از        

 درصد مدارس، فاقد مكاني مـستقل بـراي كتابخانـه           90
 درصد آنها برعهـده مربيـان پرورشـي    77هستند و اداره   

  ].19[است كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم هستند 
نگرش  «توان به پژوهشي با عنوان       در همين راستا مي   

هاي شهر تهران درباره كتابخانه   مديران و دبيران دبيرستان   
 -1: كنـد مـي كرد كه نتـايج آن بيـان      اشاره» آموزشگاهي

ــك    ــب كم ــع و كت ــابع مرج ــود من ــكمب ي در آموزش
اي شـهر تهـران از ديـد دبيـران          ههاي دبيرستان  كتابخانه

هاي دبيرستاني شهر تهران بـه       كتابخانه -2مشهود است؛   
اند و مكان   نظر دبيران از لحاظ وضعيت فيزيكي نامناسب      

  بـا  -3آموزان نيـست؛  كتابخانه در دسترسي كامل دانش   
طـور مـستقل    توجه به نگرش دبيران، سـالن مطالعـه بـه         

بـازبودن  ( كتـاب  وجودندارد و همچنين امر دستيابي بـه   
هـاي   كتابخانـه  -4شـود؛   نمـي آسـاني انجـام   بـه ) قفسه

هاي شهر تهران مـشترك مجـالت آموزشـي و          دبيرستان
 بـه   -5تربيتي هفتگي و ماهانه و نشريات روزانه نيستند؛         

هـاي مزبـور بـا كمبـود        نظر مديران و دبيران، كتابخانـه     
 بـه اعتقـاد دبيـران،       -6كتابدار متخصص روبرو هستند؛     

طـور  آمـوزان بـه   يگاه كتاب و كتابخانه در ميان دانش      جا
 با توجه بـه نظـر دبيـران،       -7شده نيست و    كامل شناخته 

ها اغلب بـدون توجـه بـه نيـاز و نظـر دبيـران و                كتاب
  ]. 20[اند شدهآموزان تهيه دانش

ــا عنــوان  در مطالعــه ــه«اي ب هــاي بررســي كتابخان
بـودن  موفق، پژوهشگر به بيان علل نـا      »آموزشگاهي كرج 

هـاي آموزشـگاهي در جريـان رشـد علمـي و            كتابخانه
كند كـه   ميپردازد؛ همچنين بيان  آموزان مي آموزش دانش 

منـدي از    كشور با وجود دارابودن فرهنگ كهـن و بهـره         
تعاليم ارزنده دين مبين اسالم همچنان درزمينه آموزش و         

در وضــعيتي مناســب  اســتفاده از منــابع آموزشــي   
هاي آموزشـي در    نيازهاي اساسي كتابخانه  .  دبر نمي سر به

نيروي انساني متخصص، بودجـه، فـضا و سـاختاربندي          

-ايـن پـژوهش نـشان     . اندشدهمناسب اطالعات خالصه  

هـاي  آموزان نبايد تنها به مطالب كتـاب      دهد كه دانش   مي
بلكه اختصاص  . هاي معلمان اكتفاكنند  درسي و يادداشت  

تواند فرصـتي بيـشتر را      خواني مي ساعات معين به كتاب   
  ].21[كند آموزان فراهمبراي دانش
اسـت كـه   اي مـشخص شـده   ديگر در مطالعه  ازسوي

ها بايد به نقش و خدمات خود در قبـال جامعـه     كتابخانه
صورت كلي و جـامع     كنند و به  كننده بسيار توجه  استفاده

شـود  ميهمه ابعاد آن را مدنظر قراردهند و در ادامه بيان         
ها به ارزيابي خود و رونـد تأثيرگـذاري بـه           بخانهكه كتا 

 ]. 22[جامعه خود نيازدارند 

، »پيش به سـوي اسـتانداردها     «در پژوهشي با عنوان     
هـاي فناورانـه در   پژوهشگران به بررسي نـرخ پيـشرفت     

هاي مدارس پرداختند؛ با بيـان ايـن نكتـه كـه            كتابخانه
تواننـد  يهاي مدارس م  شده در كتابخانه  هاي تدوين برنامه

در روند آمـوزش در مـدارس تأثيرگـذار باشـند؛ ايـن             
كردنـد كـه در صـورت تـدوين و اجـراي            محققان بيان 

توانـد بـسيار    ها، رونـد آمـوزش مـي      صحيح اين برنامه  
در اين پژوهش كـه درخـصوص       . متفاوت از پيش باشد   

شد، بهبود كـاركرد    هاي مدارس پنسيلوانيا انجام   كتابخانه
 در گـرو عـواملي ماننـد بهبـود          هـاي مـدارس   كتابخانه
هـاي  دهي كاركنان كتابخانه، استفاده از فنـاوري      خدمات

هـا بـا جريـان       جديد و ارتباط مؤثر و پيوسته كتابخانـه       
آموزش در مدارس مطرح شد؛ درباره عامـل اول يعنـي           

دهي ، باالرفتن تعداد ساعات سرويس    »كاركنان كتابخانه «
ت اضـافه سـاعاتي     و پرداخت اضافه كار به كاركنان باب      

انـد مـؤثر    رساني مشغول بوده  كه در كتابخانه به خدمات    
» هـاي جديـد   شد؛ درخصوص استفاده از فناوري    شناخته

هـاي مـدارس بايـد بـه     شد كه كتابخانهسه پيشنهاد ارائه  
هاي معتبر علمي   پايگاه) پايگاه محلي پنسيلوانيا؛ ب   ) الف
-رسـي به شبكه جهاني وب از طريق اينترنـت دست        ) و ج 

ارتباط «؛ درخصوص قسمت سوم يعني      ]23[باشند  داشته
كه بـا عنـوان     » مؤثر و پيوسته كتابخانه با جريان آموزش      

شـد كـه    شد، بدين نكتـه اشـاره     آموز آگاه بررسي  دانش
كند و  داند چگونه از اطالعات استفاده    آموز آگاه مي  دانش
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مـده بـه نحـوي مـؤثر        آدسـت هـاي بـه   چگونه از طرح  
ترين شاخصه اين پژوهش آن اسـت       مهم. كندبرداري بهره

كه براي اينكه كتابخانه مدرسه بتواند به عاملي تأثيرگذار         
شود بايدبتواند  و موفق براي مدرسه و نظام آموزشي بدل       

عنوان بخشي پيوسته از نظام آموزش مدرسه در كنـار           به
حـال بـراي    كند و درعـين   آموزان و دبيران فعاليت   دانش

ــتان   ــه اس ــيدن ب ــهرس ــدارس و داردهاي كتابخان اي م
 .صورت توأمان بكوشداستانداردهاي آموزشي به

يافتــه هــاي انجــامبنــابراين بــا توجــه بــه پــژوهش
هـاي آموزشـگاهي بـراي      كرد كـه كتابخانـه    بيان توان مي

توانند مفيـد واقـع شـوند و        هاي درسي مي  تسهيل برنامه 
داشـت كـه تعامـل ايـن دو بـه           بايد به اين امـر توجـه      

هـاي مـديران و مـسئوالن       هاي معلمـان و اقـدام       اليتفع
بـا توجـه بـه يكـي از اهـداف           . آموزشي، وابسته است  

اسـت از  هاي آموزشـگاهي كـه عبـارت    اساسي كتابخانه 
-ايجاد عادت مطالعه و خواندن، براي اجراي بهتر برنامـه     

بـراين،  گرفـت؛ عـالوه   هاي درسي بايد از مطالعه كمك     
- در برنامه درسـي گنجانـده      درس روش مطالعه نيز بايد    

شود زيرا ايـن مـاده درسـي در خـدمت تمـام دروس              
  ]. 2[خواهدبود 

هـايي كـه بـه      با توجه به محدودبودن تعداد پژوهش     
هـاي  بررسي ديدگاه دبيران و مـديران دربـاره كتابخانـه         

هاي درسي دوره متوسـطه  آموزشگاهي و اثر آن بر برنامه   
العات پيـشين، در ايـن      هاي مط اند و نظر به يافته    پرداخته

پژوهش، محور اصلي، بررسـي نظـر دبيـران و مـديران            
هـاي  هاي منطقه پنج شهر تهران درباره كتابخانه      دبيرستان

هاي درسي دوره متوسـطه  آموزشگاهي و اثر آن بر برنامه   
  .است

  سوال هاي پژوهش

انـد  هاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارت      پرسش
  :خترانه منطقه پنج شهر تهرانهاي داز اينكه در دبيرستان

به نظر دبيران، كتابخانه آموزشگاه تا چـه انـدازه بـر             .  1
  هاي درسي تأثير مثبت دارد؟  روند پيشرفت برنامه

هاي هاي درسي خود را چقدر به برنامه      دبيران، برنامه .  2

 دهند؟  مياي ارجاعكتابخانه

درسـي در  غيراز كتاب  دبيران از چه نوع اطالعاتي به     .  3
 برند؟هاي درسي خود سودميبرنامه

هـايي  از نظر دبيـران و مـديران، قـراردادن سـاعت          .  4
مشخص در برنامه درسي براي اسـتفاده از كتابخانـه          

  تا چه حد ضروري است؟ 
از نظر دبيران، عوامل و موانع مـؤثر در ارائـه نقـش             .  5

 هاي آموزشگاهي چيست؟ كتابخانه

هـاي  فاده از كتابخانـه در برنامـه      مديران، جايگاه است  .  6
 دانند؟آموزان را چگونه ميدرسي روزمره دانش

منظـور تجهيـز كتابخانـه      هاي عملي مديران بـه    اقدام.  7
  آموزشگاه و تشويق دبيران به استفاده از آن چيست؟

  روش پژوهش

. روش پژوهش توصيفي با رويكرد پيمايـشي اسـت        
و مـديران   جامعه آماري ايـن پـژوهش تمـامي دبيـران           

هاي دخترانـه دولتـي منطقـه پـنج آمـوزش و            دبيرستان
 1388-1389پرورش شـهر تهـران در سـال تحـصيلي           

براسـاس نظريـه    .  نفـر اسـت    190هستند كه تعداد آنها     
 از طريق مراجعه بـه جـدول آمـاري    مورگان و همكاران  
-عنوان نمونه درنظرگرفتـه    نفر به  127حجم نمونه، تعداد    

 100 نفر شـامل     110صادفي ساده،   اند كه به روش ت    شده
نامه را  ، پرسش دادهها پاسخ نامه مدير به پرسش   10دبير و   

ها در ايـن پـژوهش،      آوري داده ابزار جمع . اندبازگردانده
نامـه اول،   ساخته است كـه پرسـش     نامه محقق دو پرسش 

-هفده پرسش بـسته   (ويژه دبيران و حاوي نوزده پرسش       

نامـه دوم، ويـژه     پرسـش و  ) پاسخ و دو پرسش بازپاسخ    
پاسخ يازده پرسش بسته (مديران و حاوي چهارده پرسش      

كاررفتـه در   مقيـاس بـه   . استبوده)  پرسش بازپاسخ  2و  
بسيار زياد،  (نامه، مقياس ليكرت داراي پنج سطح       پرسش

اسـت؛  شـده درنظرگرفتـه ) زياد، متوسط، كم، خيلي كـم     
زمـون  همچنين براي ميزان پايايي ابزارهاي پـژوهش از آ        

نامـه  اسـت و پايـايي پرسـش      شدهآلفاي كرانباخ استفاده  
ــران  ــش=a 0 /87دبي ــديران    و پرس ــه م  =85/0aنام

نامه با اسـتفاده    شد؛ همچنين روايي هر دو پرسش      محاسبه
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نظـران و متخصـصان     از نظرهاي چنـد تـن از صـاحب        
رسـاني و مطالعـات برنامـه       هاي كتابداري و اطالع    رشته

هـاي  در اين مطالعه، داده   . رارگرفتدرسي، مورد تأييد ق   
 14 نسخه   SPSSافزار آماري   شده از طريق نرم   آوريجمع

هـاي  ها از جدول  وتحليل داده شدند و براي تجزيه   تحليل
اي فراوانــي، درصــد وآزمــون خــي دو و آزمــون رتبــه

بـدين  .  اسـت شدهاستفاده) zداراي توزيع   (ويلكاكسون  
اي ويلكاكسون كه   رتبهمعنا كه در اين پژوهش از آزمون        

اي ميانگين براي جامعه غيرنرمال اسـت       آزمون يك نمونه  
 اسـت  Zآماره اين آزمون داراي توزيع   . استشدهاستفاده

گيـري و ارائـه حكـم بـراي     و درنتيجه در براي تـصميم   
شود؛ يعنـي بـراي     مي استفاده Zآزمون ميانگين از جدول     

هش، هـاي اول، دوم و چهـارم پـژو        پاسخ بـه  پرسـش     
) پنج سطحي براساس مقياس ليكـرت     (هاي  ميانگين گويه 

 كه مقدار متوسط    3ها را با عدد      اين پرسش  دهندهتشكيل
هـا  پرسش كنيم؛ يعني اگر ميانگين   ميطيف است، مقايسه  

 باشد تأثير، مثبت است و اگر كمتر يا مساوي          3بيشتر از   
   و مقابل بـه ايـن       0فرض  .  باشد، خالف آن خواهدبود    3

  

  :استشدهرت نوشتهصو
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اي ويلكاكـسون،   بنابراين اگر براساس آزمـون رتبـه      
تأييدشود به معنـي ايـن اسـت كـه           ) 1H(فرض مقابل   

 . استپرسش پژوهشي تأييدشده

  ها  يافته

ـ هاي حاصـل از پرسـش     با توجه به بررسي داده     ه نام
 درصد  57 ،     1طبق نمودار   . آمددستپژوهش نتايجي به  

هاي علـوم   كننده در اين پژوهش در رشته     دبيران شركت 
هــاي علــوم پايــه  درصــد آنهــا در رشــته43انــساني و 

  . اند كردهتحصيل
هــاي كتابخانــه«منظــور تعيــين اينكــه همچنــين بــه

، مطـابق بـا     »شود؟ها توسط چه كسي اداره مي       دبيرستان
شـود كـه كمتـرين درصـد اداره      مـي داده نشان 2ار  نمود

هاي آموزشگاهي برعهده كتابـداران متخـصص       كتابخانه
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            
،  نظـر    1طبـق جـدول     : پاسخ پرسش اول پـژوهش      �

دبيران درباره تـأثير كتابخانـه آموزشـگاه بـر رونـد            
 با  86/2هاي درسي  براساس ميانگين      پيشرفت  برنامه  

  است و با توجه به مقدار آمـاره        55/0 معيار   انحراف

 997/0داري آن يعني      و  احتمال معني     -76/2آن كه   
 شود؛ يعنـي   تأييد مي  0شود كه فرض    مياست، نتيجه 

به نظر دبيران، كتابخانه آموزشگاه بر  روند پيـشرفت          
  .داري نداردهاي درسي، تأثير مثبت معني برنامه

            

كننده در پژوهش به  درصد دبيران شركت.1نمودار 
 تفكيك رشته تحصيلي

 هاي آموزشگاهيه كتابخانه نحوه ادار.2نمودار 

         علوم انساني  پايه                           علوم  آموزان       مربي             دبيران        دانش كتابدار
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دار  هاي درسي از نظر دبيران براساس آزمون رتبه عالمت هاي آموزشگاهي بر بهبود برنامه  از كتابخانه استفادهتأثير .1جدول
  ويلكاكسن

 نتيجه مقدار-Z pآماره  انحراف معيار ميانگين 

  سوال پژوهشيتأييدعدم  99/0 -76/2 55/0 86/2 پيشرفت تحصيلي

                    
، 2براســاس جــدول : پاســخ پرســش دوم پــژوهش  �

 با انحـراف    85/2شود ميانگين اين پرسش     ميمشاهده
 آن كـه   است و با توجه به مقـدار آمـاره      78/0معيار  

، 99/0داري آن، يعني     است و نيز احتمال معني     -4/2

شود؛ بدين معنا كه     تأييدمي 0شود كه فرض    مينتيجه
هاي درسي خـود را در حـد كمتـر از           دبيران، برنامه 

  .دهندمياي ارجاعبخانههاي كتامتوسط به برنامه

            
  هاي آموزشگاهي دار ويلكاكسن براي ارجاع به كتابخانه  آزمون رتبه عالمت.2جدول

 نتيجه مقدار-Z pآماره  انحراف معيار ميانگين 

  سوال پژوهشيتأييدعدم  99/0 -4/2 78/0 85/2 ارجاع به كتابخانه

                  
پرسـش  بـراي بررسـي     : پاسخ پرسش سوم پژوهش     �

بر ميـزان و نـوع منـابع آموزشـي          سوم پژوهش مبني  
هاي درسـي بـه دليـل       مورد استفاده دبيران در برنامه    

ــي  ــش كيف ــه پرس ــمي(اينك ــون ) اس ــت از آزم اس
اسـت  شدهاستفاده) Chi-Square(دو  ناپارامتري خي 

ها يكسان است   سهم همه گزينه  «تا مشخص شود كه     

ره خـي دو     كه مقـدار آمـا     3؛ با توجه جدول     »يا نه؟ 
 اسـت  0داري آن كـه   اسـت و سـطح معنـي   96/60

طـور يكـسان از منـابع اطالعـاتي         شـود بـه   مينتيجه
هاي درسي  شود و بيشترين سهم به  كتاب      نمياستفاده

  .اختصاص يافته است
  

          
   آزمون خي دو براي تعيين منابع آموزشي توسط دبيران .3جدول

 آماره  خي دو 96/60

3  

 اداريسطح معن 00/0

 
در اين پژوهش، نظـر     : پاسخ پرسش چهارم پژوهش     �

هـايي  دبيران و مديران را دربـاره قـراردادن سـاعت         
مشخص در برنامه درسي براي اسـتفاده از كتابخانـه          
آموزشگاه مورد توجه قـرارداديم تـا بـه ايـن نيـاز             

 كه ميـانگين ايـن      4طبق جدول   . كنيمآموزشي تأكيد 
 است و بـا توجـه     92/0  با انحراف معيار   2/4پرسش  

اسـت و نيـز احتمـال      + 86/7 آن كـه     به مقدار آماره  
شود كـه فـرض     مي، نتيجه 00/0داري آن، يعني    معني

كرد كه از نظر    توان اذعان شود يعني مي  مقابل تأييدمي 
، قـراردادن   )دبيـران و مـديران    (هر دو گروه نمونـه      

هايي مشخص در برنامه درسي براي اسـتفاده        ساعت
  .خانه در حد زيادي ضروري استاز كتاب
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  دار ويلكاكسن  تعيين ساعت درسي مشخص براي كتابخانه براساس آزمون رتبه عالمت.4جدول

 نتيجه مقدار-Z pآماره  انحراف معيار ميانگين 

 پژوهشي پرسش تأييد 00/0 +86/7 92/0 2/4 پيشرفت تحصيلي
                      
 با طـرح يـك      همچنين: پاسخ پرسش پنجم پژوهش     �

شد كه موانع ارائـه     پرسش بازپاسخ از دبيران خواسته    
مطلوب نقش كتابخانه آموزشگاهي در روند آموزش       

كنند كه بـه مـواردي مختلـف بـه          و يادگيري را بيان   

شايان توضيح است كه    . اندكرده اشاره 5شرح جدول   
 نفر به ايـن     90 نفر نمونه اين پژوهش،      100از تعداد   

-ارائـه ) نسبت(اند؛ بنابراين درصد    دادهپرسش پاسخ 

  .استشده نفر گرفته90شده در اين پرسش برمبناي 
                   

  از نظر دبيران هاي آموزشگاهي در فرايند آموزش موانع ارائه مطلوب نقش كتابخانه.5جدول 

 درصد فراواني فراواني موانع

 93 87 ابخانهنيافتن زمان مشخص در برنامه هفتگي به استفاده از كتاختصاص

 39 34 هاي موجودنبودن موضوعي كتابمتنوع

 32 29 نبود راهنما و متخصص كتابداري

 19 17 فضاي فيزيكي نامناسب كتابخانه

 17 15 آموزانعدم عالقه و انگيزه دانش

 10 9 هابودن سطح فرهنگ مطالعه در خانوادهپايين
                      
ركه در جـدول  طوهمان: پاسخ پرسش ششم پژوهش   �

شود، از نظر مديران، جايگاه اسـتفاده از        مي مشاهده 6
آمـوزان،  هاي درسي روزمره دانش   كتابخانه در برنامه  

موجـب  )  درصـد  80(در حد زيـاد و بـسيار زيـاد          

شـود؛  آمـوزان مـي   بارورسازي انديشه و تفكر دانش    
ـ    د پيـشرفت تحـصيلي آنهـا بـسيار         همچنين بر رون

   .دارد تأثير

              
  آموزان از نظر مديرانانديشه و تفكر دانش يارتقاهاي آموزشگاهي در  ميزان استفاده از كتابخانه.6ول جد

 درصد فراواني فراواني آماره

 30 3 خيلي زياد

 50 5 زياد

 20 2 متوسط

 0 0 كم

 0 0 خيلي كم

 100 10 جمع

 
منظور در اين پژوهش به   : پاسخ پرسش هفتم پژوهش     �

منظـور  هاي عملي مـديران بـه     ين اقدام بررسي و تعي  
-هاي آموزشگاهي، يك پرسـش بـاز      تجهيز كتابخانه 

هـاي مـديران    پاسـخ . شدنامه تنظيم پاسخ در پرسش  
صورت جـدول   هايي مختلف بود كه به    شامل فعاليت 

   ).7جدول (شود ميفراواني مشاهده
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  هاي آموزشگاهيتابخانهتجهيز ك منظوربه عملي مديران هاي ميزان و انوع اقدام.7جدول 

 درصد فراواني فراواني آماره

 40 4 هاي جديدتهيه كتاب

 20 2 تصفيه كتب آموزشي تغييريافته از كتابخانه

 30 3 كننده به كتابخانهآموزان مراجعهتشويق دانش

 10 1 زيباسازي فضاي كتابخانه

    
همچنين در يك پرسـش بازپاسـخ، اقـدام مـديران             �

هاي درسي خود،   يق دبيراني كه در برنامه    درباره تشو 
داده، يــا بــه  كتابخانــه ارجــاعآمــوزان را بــه دانــش
كننـد مـورد   مـي هاي ديگر از كتابخانه اسـتفاده    شكل

شـده كـه   داده نشان2طبق نمودار . پرسش قرارگرفت 
 درصد از مديران بدين منظـور، بـا تقديرنامـه از            85

  .كنندميطرف دبيرستان، از دبيران قدرداني

  
                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي درسيهاي آموزشگاهي در برنامه اقدام مديران درباره تشويق دبيران به استفاده از كتابخانه.3نمودار 
  

  گيري بحث و نتيجه

بندي و بحـث دربـاره نتـايج ايـن مطالعـه            در جمع 
پژوهش حاضر، بررسي نظرهـاي     گفت كه هدف    توان  مي

هاي دخترانه منطقه پـنج شـهر       دبيران و مديران دبيرستان   
هاي آموزشـگاهي و اثـر آنهـا بـر          تهران درباره كتابخانه  

است تا   شدهاست و درنهايت تالش   هاي درسي بوده  برنامه
هاي آموزشـگاهي از    موانع و مشكالت احتمالي كتابخانه    
ـ نظر دبيـران و مـديران شناسـايي        روش پـژوهش   . ودش

جامعه آماري، تمـامي معلمـان و       . حاضر، توصيفي است  
هـاي دخترانـه منطقـه پـنج آمـوزش و             مديران دبيرستان 

 شامل 1388-1389پرورش شهر تهران در سال تحصيلي   
عنوان نمونـه آمـاري      نفر به  127 نفر است كه تعداد      190

 نفـر   100 نفر شامل    110شد و از اين تعداد،      درنظرگرفته
روش . انـد دادهها پاسخ نامه نفر مدير به پرسش    10 و   دبير

. گيري تصادفي سـاده اسـت     صورت نمونه گيري به نمونه
ساخته بـراي  نامه محققها، دو پرسش  ابزار گردآوري داده  

دو گروه نمونه آماري است كه روايي و پايـايي هـر دو             
 . استشده و مورد تأييد قرارگرفتهنامه نيز تعيينپرسش

هـاي   درصد معلمـان در رشـته      57 پژوهش،   در اين 
هـاي علـوم پايـه       درصـد  در رشـته      43علوم انساني و    

 درصـد از    3«اند؛ همچنين مدرك تحصيلي     كردهتحصيل
 درصـد   21 درصد كارشناسـي و      76معلمان فوق ديپلم،    

 13سابقه تدريس   . استبوده» كارشناسي ارشد و دكتري   
صد از آنهـا     در 42كم سه سال و     درصد از دبيران، دست   

      تقديرنامه هديه غيرنقدي                نقدي      هديه  

 مديرانقدام ا
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است؛ همچنـين نتـايج     حداكثر شانزده سال و باالتر بوده     
هـاي  طور تقريبي در كل دبيرستان    داد كه به  پژوهش نشان 

امـا اداره  )  درصد 98(تحت بررسي، كتابخانه وجوددارد     
 درصـد   31ها توسط دبيـران،      درصد از اين كتابخانه    45

 5 درصـد توسـط دفتـردار،        18توسط مربي پرورشـي،     
 درصـد توسـط     1آمـوزان و فقـط        توسط دانـش  درصد  

آمـوزان در طـول     دانـش . شدميكتابدار متخصص انجام  
كننـد؛  مـي  ساعت از كتابخانـه اسـتفاده      6 تا   4هفته بين   

هاي آموزشگاهي مورد   همچنين مساحت تقريبي كتابخانه   
شد كه بودجه آن     متر مربع گزارش   20 تا   11مطالعه، بين   

شود؛ ايـن يافتـه     ميا تأمين هنيز از طريق خود آموزشگاه    
عنوان يـك   كه كمبود بودجه را به    ] 3 [بيرانوندبا پژوهش   

هاي آموزشگاهي  مسئله مهم در بررسي وضعيت كتابخانه     
  .  دارداست، همخوانيكردهمطرح

شـد درصـد    دادهكه در اين پژوهش نـشان     گونههمان
تنها توسط كتابدار   هاي آموزشگاهي نه  بااليي از كتابخانه  

شود بلكه توسط ساير افراد كه هـيچ        نميتخصص اداره م
گونه دانش يا اطالعات تخصصي درزمينـه كتابـداري و          

شوند؛ اين يافته بـا مطالعـه       ميرساني ندارند، اداره  اطالع
شرافتي ،  ]17[احمدي  ،  ]9 [صمدي علي نيا  ،    ]3 [بيرانوند

كـه كمبـود نيـروي      ] 20[زنگنـه   و  ] 19[داور پناه   ،  ]18[
هـاي   كتابدار متخـصص در اداره كتابخانـه       متخصص و 

هاي خـود   عنوان يكي از نتايج پژوهش    آموزشگاهي را به  
  .  دارداند، همخوانيكردهمطرح

انـد كـه از     نتايج حاصل از پژوهش، بيانگر اين نكته      
ــه   ــتفاده از كتابخان ــران، اس ــديران و دبي ــر م ــاي نظ ه

-هاي درسـي دانـش  آموزشگاهي بر روند پيشرفت برنامه 

داري ندارد؛ همچنـين معتقدنـد      موزان، تأثير مثبت معني   آ
-كه اين امر، موجب بارورسازي تفكر و انديـشه دانـش          

] 8 [مرتـضوي شود كه اين يافتـه بـا مطالعـه          آموزان مي 
  .  هماهنگ است

دادند كه مديران و دبيـران، تعيـين يـك         ها نشان   يافته
منظور استفاده از   هاي درسي به  ساعت مشخص در برنامه   

-هاي آموزشگاهي را امري ضروري و مهم تلقي       كتابخانه

كنند؛ حتـي ايجـاد يـك واحـد درسـي را در دوره              مي

دانند؛ اين يافته بـا     خواني مناسب مي  متوسطه براي كتاب  
  . هماهنگ است] 21 [نيارياحينتايج پژوهش 

هـاي  منظـور تجهيـز كتابخانـه     همچنين مـديران بـه    
هـاي جديـد    كتـاب آموزشگاهي بيشتر به تهيه و خريـد        

اما شايان اشـاره اسـت كـه تنهـا تجهيـز و             . اندپرداخته
هـا، دليـل اسـتفاده از آنهـا را          كردن تعداد كتـاب   اضافه

  . كندايجادنمي
ترين مـانع   داد كه دبيران، مهم   هاي پژوهش نشان    يافته

ارائــه مطلــوب نقــش كتابخانــه آموزشــگاهي در رونــد 
صت و زمـان    نداشتن فر آموزش و يادگيري را اختصاص    

هاي متنـوع   كافي براي استفاده از كتابخانه، كمبود كتاب      
هـاي كنكـور،    ها فقط بـه كتـاب     و محدودشدن كتابخانه  

، ]3 [بيرانونـد اند كه ايـن نتيجـه بـا مطالعـات           كردهبيان
  . داردهمخواني] 20 [زنگنهو ] 18 [شرافتي

-منظور يـاري  هاي پژوهش حاضر به   با توجه به يافته   

هاي آموزشـگاهي بـا     بهبود وضعيت كتابخانه  رساندن به   
توان پيـشنهادهايي   هاي درسي مدارس مي   تأكيد بر برنامه  

داد تا براساس اين موارد بتوان بـه دسـتاورهايي          را ارائه 
هاي آموزشگاهي بر   كارگيري كتابخانه  درزمينه به  شايسته

شد؛ اين پيشنهادها   روند برنامه درسي دوره متوسطه نائل     
  : اندبدين شرح

عنوان يك نيـروي      نياز به حضور كتابدار متخصص به       �
ها، ازجمله عوامـل بـديهي و       ارزشمند در آموزشگاه  

جزء الينفـك در موفقيـت و بروزشـدن يـك نظـام             
ترديدي نيست كه وجـود     . شودميآموزشي محسوب 

تواند بسياري از موانـع     اي مي افراد خبره در هر زمينه    
-كرده، بر برنامـه   ا رفع در پيشبرد هر نظام آموزشي ر     

باشـد؛ بنـابراين    هاي درسي نيز تأثيري بـسزا داشـته       
وزارت آموزش و پرورش بايد به نوآوري و اقـدامي         

بزنـد و كتابـداران     تازه امـا بـسيار ضـروري دسـت        
آموزان و  رساندن به دانش  منظور ياري متخصص را به  

  .كندحتي دبيران و مديران، استخدام
آموزان خود به استفاد از     جاع دانش منظور ار   دبيران به   �

كتابخانه آموزشگاه اقدامي ويژه يا تكـاليفي مختلـف      
اي را بـدين    كنند و بنابراين هيچ برنامـه     نميرا تدوين 
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-انتظـار تـوان چگونه مي «اند، پس   ندادهامر اختصاص 

هاي آموزشي يا تكاليف درسي  داشت كه بدون برنامه   
كننـد  نه مراجعـه  آموزان به كتابخا  مناسب، همه دانش  

بـه ايـن ترتيـب      » بدون اينكه از آنها انتظاري باشد؟     
كرد كه بيشتر دبيران به اين اعتقاد و نظر خود          بيانبايد

توانند بـه پيـشرفت     هاي آموزشگاهي مي  كه كتابخانه 
-آمـوزان يـاري   هاي درسي و رشد تفكر دانش     برنامه

  . رسانند، بهايي نداده، درصدد دستيابي به آن نيستند
خواني پيش از     نياز به ايجاد و تدوين يك واحد كتاب         �

توانـد  ورود به دانشگاه و مراكز آمـوزش عـالي مـي        
التحصيالن دوره متوسطه را    بسياري از مشكالت فارغ   

كند؛ بنـابراين ارائـه و      در بدو ورود به آن مراكز حل      
خـواني در دوره متوسـطه      تدوين واحد درسي كتاب   

 . مناسب است

آمـوزان  منظور تقدير از دبيراني كـه دانـش       ه  مديران ب   �
خود را به استفاده از كتابخانـه، پـژوهش و مطالعـة            

دهند، تنها به تقديرنامه اكتفانكنند و به       ميبيشتر سوق 
هـايي  هـا و پـاداش    كننـده هاي مختلف تقويت  شكل

دهند تا ايـن رويـه از طـرف دبيـران           مناسب را ارائه  
سـازان  لمـي آينـده   يابد و به رشـد و توسـعه ع        ادامه

  .  مملكت منجرشود
آموزان، جايگـاهي بـراي     هاي هفتگي دانش    در برنامه   �

  . شوداستفاده از كتابخانة آموزشگاه تعيين
آمـوزان،  هاي مختلف و مورد عالقـه دانـش         در زمينه   �

محـدودكردن  . شـوند هايي تهيـه و خريـداري     كتاب
 هـاي مختلـف   هاي كنكور و آزمون   كتابخانه به كتاب  

به عدم بروز تفكر خالقانه و انديـشمندانه نوجوانـان          
  . كشور ما منجرخواهدشد

هـاي آموزشـگاهي بـر      منظور بيان تـأثير كتابخانـه       به  �
هاي درسي بايـدگفت كـه ايـن تـأثير، بـسيار            برنامه

بود، اگـر شـرايط اسـتفاده، فـضاي مناسـب،           خواهد
هاي جديد و مورد عالقه، فرصت كـافي بـراي     كتاب

ــه، ــرايط   مطالع ــصص در ش ــساني متخ ــروي ان  ني
   .شوندآموزشگاهي فراهم

  نابعم
1. Kummar, Krishan. 1991. Library organiza-

tion. New Delhi: vikas publishing House 
PVTLTD 

كتابخانـه آموزشـگاهي و     ؛  )1383(ميرهادي، تـوران    . 2
نـشر  : ؛ تهـران نقش آن در ايجاد عـادت بـه مطالعـه      

  .  كتابدار

هـاي  اي از كتابخانه  تاريخچه«؛  )1387(وند، علي   بيران. 3
-مدارس و نقـش آن در پيـشرفت تحـصيلي دانـش           

 پژوهـشگاه اطالعـات و      ، مجله الكترونيكـي   »آموزان
 . 2؛ دوره نهم، ش )نما(مدارك علمي ايران 
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