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  رسول سعادت

  com.gmail@rasul.saadat  دانشگاه اصفهانرساني اطالعدانشجوي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و 

  15/9/1387: ؛ تاريخ پذيرش11/8/1387 :تاريخ دريافت

 

  چكيده
ان آموز دانشان است و چون اين نهاد بايد آموز دانشاساساً، رسالت آموزش و پرورش ارتقاي فكري و روحي  

را براي تفكر انتقادي آماده سازد، نقش كتابخانه مدرسه در اين راستا، با هدف آموزش سواد اطالعاتي مهمترين 
 كتابها نيستند و تبديل به مراكز ي آموزشگاهي ديگر فقط محلي براي نگهداريها كتابخانه. نقش است

دار  اي معني سازند با اطالعاتي متنوع و وسيع به گونه  ميان را قادرآموز دانش مدرسه شده اند كه اي رسانهچند
 كتابخانه اي رسانهاين مراكز با كارمنداني آموزش ديده كه آنها هم به نام متخصصان چند. سروكارداشته باشند

كنند بلكه   مي مدرسه حمايتاي رسانه استفاده از منابع اطالعاتي را نه تنها در مركز چندشوند،  ميمدرسه شناخته
از طرفي محققان در تحقيقات . كنند  ميبه ادغام اين منابع در كالسهاي درس و از طريق برنامه درسي نيز كمك

آموزشگاهي، موانعي در مقابل ي ها كتابخانهاند كه با وجود منابع اطالعاتي غني در  خود به اين نكته پي برده
ان وجود دارد كه بررسي اين موانع و ارائه راهكارها و الگوي عملي براي رفع آنها فوايد آموز دانش جويي اطالع

از اينرو، ابتدا جايگاه . هاي رفع آنهاست نوشته حاضر نيز در پي بررسي اين موانع و شيوه. قابل توجهي دربردارد
در عصرحاضرمورد بررسي قرارگرفته، آنگاه  ها كتابخانهو سپس جايگاه كتابداران اين ي آموزشگاهي ها كتابخانه

ان آموز دانش جويي اطالع، موانعي كه در مقابل جويي اطالعبا نگاهي اجمالي به مفهوم نياز اطالعاتي و رفتار 
 ارائه شده توسط در پايان نيز برخي از راهكارهاي .توسط تحقيقات گوناگون كشف شده است، بررسي ميگردد

   .گردد محققان جهت رفع اين موانع مطرح مي
  جويي اطالع، موانع جويي اطالع كتابدار، رفتار -ي آموزشگاهي، معلمها كتابخانه: ها كليدواژه
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  مقدمه

در اعصار گذشته، در كشورهاي گوناگون . ناپذير فرايند آموزش است  جداييجزءكتابخانه مدرسه 
آموز همانند   دانش و دانشي در اين شيوه، معلم مانند دهنده  بوده،ي محور-علم مي روش فراگير برپايه

در اين روش كه تكيه بر نوشتار مشخص و حافظه بوده است، ديگر از پرورش و . كرد  مي رفتار،گيرنده
چندان خبري نيست، و بنياد آن بر جزوه درسي مشخص ها  ها، و شايستگي شكوفايي استعدادها، خالقيت

ظ و تكرار درس معلم است، براين قرار نبايد انتظار پژوهش و توليد اطالعات و دانش جديد را و حف
  .داشته باشيم
هاي كنوني و در عصر آموزش و پرورش پيشرفته، بسياري از كشورها، روش يادگيري را نه  در دهه

يرو آن، كيفيت و گوناگوني پ. اند ، بلكه بر پايه منابع نهادهيمحورآموز دانش و يا ي معلم محوري بر پايه
ي تازه مانند رايانه و ديسكهاي فشرده و نيز وب ها فناوريدر محتوا، انواع گوناگون منابع و ورود 

اي كه امروزه، كتابخانه مدرسه  به گونه. ها، و وظايف را دگرگون كرده است ها، نقش جهانگستر، خواسته
ديده به نام متخصصان  شود وكارمنداني آموزش مي ختهشنا 1اي كتابخانه آموزشگاه به نام مركز چندرسانه

اين ). 1379جوكار و رحيميان، ( گيرند مي ، در رأس اين مركز قرار2اي كتابخانه آموزشگاه چندرسانه
كنند، بلكه به ادغام اين   مياي مدرسه حمايت متخصصان استفاده از منابع را نه تنها در مركز چندرسانه

، رئيس 3كنند؛ و به گفته فيتز سيمونز  مي توصيهاز طريق برنامه درسي نيزو هاي درس  منابع در كالس
ي آموزشگاهي اغلب به عنوان ها كتابخانهاياالت متحده،  4رساني كميسيون ملي علوم كتابداري و اطالع

ريزي و گسترش مراكز  از اينرو، پي. )2000  اس، آي ال سي ان (كنند  ميكالس درس دوم انجام وظيفه
ها، در راستاي دستيابي به اهداف آموزش و پرورش پيشرفته از راه فراگيري برپايه  اي آموزشگاه سانهچندر

  ).1379جوكار و رحيميان، ( منابع بوده است
از سوي ديگر تحقيقات نشان داده كه حتي درمواردي كه منابع بسيار متنوع با اطالعات غني وجود 

 ي آموزشگاهي وجود دارد و در حالي كه افرادها كتابخانهر  دجويي اطالع موانعي برسرراه باز دارد،

براي مثال، ( انديشند  مي دسترسي ملموسهاي جويي براساس محدوديت اطالعاغلب در مورد موانع 
 از سوي عوامل ديگر نيز جويي اطالع، )كمبود منابع اطالعاتي يا وسايل و امكاناتي جهت بازيابي آنها

 و جويي اطالعآيد كه محلي جهت   ميآموزشگاهي به اين منظور به وجودكتابخانه . گردد  ميتحديد
 انآموز دانشسازي براي  يادگيري فراهم نمايد كه اين امر نيز به نوبه خود باعث حل مشكالت و مفهوم

، هاي كتابخانه مدرسه در عصر جديد شود كه مأموريت برنامه  ميبه ويژه بر اين نكته تأكيد. گردد مي
ها  كنندگان مفيد و مؤثر اطالعات و ايده ان و كارمندان، استفادهآموز دانش اين نكته است كه ينمويد و مب

                                                 
1 School library media center 2 School library media specialist   3Fitzsimmons  
4 NCLIS: National Commission on Library and Information Science 
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به هرحال عوامل و نيروهاي محدودكننده در مقابل اين مأموريت و اين ديدگاه كه كتابخانه محل . هستند
و آن را از جهات آلي براي دسترسي به اطالعات و استفاده از آن است، موانعي به وجود آورده  ايده

بنابراين جهت نائل شدن هرچه سريعتر و بهتر به  .)2007، 1 ماتيو  ناثان، مايرز، (سازد  ميمختلف مخدوش
ي آموزشگاهي، شناسايي اين موانع و بررسي راهكارهاي آنها فوايد قابل توجهي ها كتابخانهمأموريت 
  .دربردارد

، كه از جمله هاي عمومي كتابخانه است ارتباط  قبل از اينكه به بحث مذكور پرداخته شود، بهتر
ي آموزشگاهي ها كتابخانه با ،نمايند  مي ارائه خدمت همانآموز دانش نوجوانان و سساتي هستند كه بهؤم

رساني به قشر نوجوانان و  ي عمومي در جهت خدمتها كتابخانهسوال اساسي اين است كه . تبيين گردد
ي عمومي و آموزشگاهي از اين ها كتابخانه آيا و نمايند؟ مي افي را دنبال و اهدها ان چه برنامهآموز دانش

  كنند؟  مينظر در يك جهت حركت
اين آيا  ؟ي عمومي سردرگمي وجود داردها كتابخانهي آموزشگاهي و ها كتابخانه مأموريت آيا

 را انجامشود كه هر دو نوع كتابخانه خدمات يكساني   ميسردرگمي گاهي اوقات به اين فرض منجر
  ؟اني تركيب يا جايگزين يكديگر كردتوان اين دو نوع كتابخانه را به آس  ميدهند و بنابراين، مي

ي آموزشگاهي و عمومي ها كتابخانهبايد توجه داشت كه اگر چه برخي خدمات فراهم شده توسط 
ونوع كتابخانه كامال هاي اين د ها، و فعاليت ها، اهداف، مجموعه  حال، مأموريتهمپوشاني دارند، در عين

ان و كارمندان آموز دانشاي كتابخانه مدرسه اين است كه  متفاوتند؛ مأموريت برنامه چندرسانه
و  نمودن دسترسي فكري  اين مأموريت با فراهم. باشندها  كنندگان مؤثر و مفيد اطالعات و ايده استفاده

و ها   شكوفايي استعدادها و شايستگيهايي كه منجر به هاي مختلف، آموزش فيزيكي به منابع در شكل
گردد، و با كار كردن با  ها مي تحريك عاليق در خواندن، مرور كردن، و استفاده از اطالعات و ايده

  انجامان، بهآموز دانشديگر معلمان جهت طراحي راهكارهاي يادگيري جهت برآوردن نيازهاي فردي 
  مدرسه ارائه خدمتاي چندرسانه متخصصان ،دنيا ي آموزشگاهيها كتابخانهبسياري از در . رسد مي
پژوهشي و استفاده از فناوري، / هاي اطالعاتي  آموزش مهارتوندي همچموارنمايند و اين خدمات  مي

كند، گزينش،   ميحوزه هاي موضوعي مختلف را پشتيباني آموزش مفاهيمي كه يادگيري در
ريزي درسي و حمايت  برآورده سازد، و برنامه ن رااآموز دانشسازماندهي، و توصيه منابعي كه نيازهاي 

  .باشند  ميآموزشي از معلمان كالس درس
ي عمومي شامل برآوردن نيازهاي يادگيري، تفريحي و سرگرمي و نيازهاي ها كتابخانهمأموريت 

، محيط يادگيري آزادي را براي جامعه ها كتابخانهاين نوع . باشد  ميكنندگان اطالعاتي استفاده

                                                 
1 Meyers, Nathan, & Matthew 
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نمايند، كتابداراني با سابقه   ميانجام وظيفه ها كتابخانهافرادي كه در اين . سازند  مي مهياكننده فادهاست
خدمات پايه و اساسي كه در . اند هستند كه در حوزه كتابداري و مديريت اطالعات آموزش ديده

آوردن دسترسي  راهمگردد، عبارت است از امانت طيف وسيعي از منابع، ف  ميي عمومي ارائهها كتابخانه
  .به منابع ديجيتال و اينترنت، ارائه خدمات مرجع، و حمايت از پژوهش

تر موضوع، ابتدا  جويي و ارائه راهكارها، جهت فهم روشن ، قبل از پرداختن به موانع اطالعاكنون 
 حاضر و در عصر ها كتابخانهي آموزشگاهي و نيز جايگاه كتابداران اين ها كتابخانهموقعيت و جايگاه 

  .گيرد  مورد بررسي قرارميجويي اطالعسپس مفهوم نيازاطالعاتي و رفتار 

  

  ي آموزشگاهي در عصر حاضرها كتابخانهجايگاه 

 مانند انسان ، مانند انسان بدون دست، كتابخانه يا كتابداربدون مدارس ،)2002 (1به گفته آيزنبرگ
  .باشد  مياي شبيه قطع اعصاب مغز بدون مغز، و چنين مسأله

و بدون . ي آموزشگاهي پديده قرن بيستم هستندها كتابخانه ،ي ديگرها كتابخانهبرخالف 
ا ديگر وجود نخواهند داشت، يا اينكه چيزي بيشتر از مجموعه منابع هاي كتابخانه اين ،ي امروزيها فناوري

انه مدرسه به  كتابخاي چندرسانهرغم تغييراتي كه در نقش متخصصان  علي. كالس درس نخواهند بود
 مأموريت اصلي و اساسي اين موسسه بدون تغيير ، استدادهخاطر تغييرات سريع در فناوري رخ 

 اي چندرسانههاي  اي برنامهررهنمودهايي ب: اقتدار اطالعات" اين مأموريت درنشريه. است مانده
جمن ارتباطات و  و ان3كه از سوي انجمن كتابداران آموزشگاهي آمريكا "2ي آموزشگاهيها كتابخانه

مشاركت براي : اقتدار اطالعات" دقيقاً درنشريه ، منتشرگرديد1988 در سال 4تكنولوژي آموزشي
 تفاوتي با يكديگر كه تكرار شده است ، منتشرشد1998 كه از سوي همين دو موسسه در سال "5يادگيري
موثّر ومفيد  استفاده توسطين ي آموزشگاهي را تضمها كتابخانه مأموريت "اقتدار اطالعات"نشريه. ندارند
ان را براي آموز دانشچون آموزش و پرورش بايد . كند ان وكارمندان اطالعات تعريف ميآموز دانش

 مهمترين ، نقش كتابخانه مدرسه در اين راستا با هدف آموزش سواد اطالعاتي،تفكر انتقادي آماده سازد
  ).2000، 6شيرلي (نقش است

ان آموز دانش گسترش مفهوم آموزش و ايجاد انگيزه در ،آموزشگاهيي ها كتابخانهامروزه نقش 
 كه كتابهاي شود ان سواالتي مطرحآموز دانش فعال  برايبراي مطالعه و تحقيق است و از آنجا كه ذهن

                                                 
1 Eisenberg 2 Information Power: Guidelines for School Library Media Programs 
 

3 American Association of School Librarian (AASL) 
4 Association for Educational Communications and Technology (AECT) 
5 Information Power: Building Partnerships for Learning 
6 Shirley 
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ي آموزشگاهي غني يك ضرورت ها كتابخانه نياز به ، بنابراين،درسي قادر به پاسخگويي به آنها نيست
ي مدارس به عنوان مهمترين مراكز تقويت آموزش و ايجاد عادت مطالعه در ها انهكتابخ. اساسي است
 كتابخانه ،به عبارت ديگر.  نقشي اساسي در گسترش فرهنگ كتابخواني در سطح جامعه دارد،نسل جوان

 كمبودهاي درسي خود ، هستندي كشور هرسازان ان كه آيندهآموز دانشمدرسه مكاني است كه در آنجا 
محيطي كه به . برند  و از آن بهره ميشناسند  مين كرده و كتابها و منابع مناسب خواندن رارا جبرا
هاي عظيم  آموزد كه چگونه از ميان توده  ميان پاسخ داده و به آنهاآموز دانشهاي علمي  پرسش

 مدنظر خود  اطالعات،و منابع اطالعاتيها  اطالعاتي كه هرروز در حال افزايش است و از ميان انبوه نوشته
  .را به بهترين شكل ممكن و به سرعت پيداكرده و به درستي مطالعه نمايند

ان آموز دانشهاي  توانايي افزايش  و، استعداد،درحقيقت كتابخانه آموزشگاهي مركزهدايت انديشه
ي  و اجتماع، شخصيتي، تربيتي، فرهنگي، براي ارتقاي سطح علمي،است و با امكاناتي كه در اختيار دارد

ان آموز دانش آماده ساختن ، از مهمترين وظايف آموزش و پرورش،بنابراين. كند  ميان تالشآموز دانش
ي ها كتابخانه. براي خودآموزي و حركت به سوي نوعي يادگيري خودانگيخته و نهايتاً خودسازي است

  سهيم هستند در نيمي از فعاليت هاي آموزشي،آموز دانشآموزشگاهي در نظام مبتني بر خودآموزي 
  ).1385 ،احمدي فصيح(

ي آموزشگاهي جهت ها كتابخانه تحقيقات انجام شده تأييد كننده اين نكته است كه ،در حال حاضر
ي خوب در مقايسه با ها كتابخانهان در مدارس با آموز دانش. ان حياتي هستندآموز دانش پيشرفت

هاي   و در آزمون،گيرند  ميهاي بهتري نمره ،آموزند  مي بهتر،نوعانشان در مدارس بدون كتابخانه هم
 دليل اين امر در اين نكته نهفته است كه در ؛)2000  اس، آي ال سي ان( آورند  مي امتياز بيشتري،استاندارد
  :به سه مهارت زير توجه نمايد ،ي آموزشگاهي خوبها كتابخانه

ندن و نوشتن و نيز تفكر انتقادي ي خواها مهارت يعني بهبود انواع: هاي متني و توانايي ها مهارت  .1
  ؛و متون ارتباط برقراركندها  كه در نتيجه آن كودك خواهد توانست با خواندني

ه و جستجوي انواع منابع يعني توان اجراي تحقيق در كتابخان: مهارت در كاوش و پژوهش .2
 ؛اطالعاتي

 .اطالعات و ارائه ، پردازش،يعني توانايي در به كاربردن: ي اطالعاتيها  مهارت .3

البته در تحقيقات صورت گرفته اين نكته روشن شده است كه فارغ التحصيالن كشور از اين ديدگاه 
 ،تر تحصيلي دهنده آن است كه در سطوح پايين  نشان،سوادي اطالعاتي اين بي. كاستيهاي فراوان دارند

ست و ها كتابخانه در اين نوع يجوي اطالعريزي وجود ندارد و اين خود يكي از موانع مهم در مقابل  برنامه
 درمدت ،گردد كه در صورت برطرف شدن آن  مي عمر و تالش مغزهاي متفكّر،باعث تلف شدن انرژي

 كه  بهتراست،بنابراين). 1385 ،احمدي فصيح( توان شاهد بالندگي و زايندگي آنها بود كوتاهي مي
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يادگيري   خود به عنوان محلي براييي توانمند و غني در درونها كتابخانهد ايجامدارس در مورد 
  : كهزيرا ،ان و شكوفايي افكار و استعدادهاي آنها جديت نشان دهندآموز دانش
ان هميشه غير از آموز دانش.  حياتي هستندآموز دانشي آموزشگاهي جهت پيشرفت ها كتابخانه .1

هاي آنها  سشكنند نياز به منابع اطالعاتي ديگري دارند كه به پر  ميهايي كه مطالعه درس
پاسخگو باشد و به اين ترتيب نيازهاي فكري آنها را رفع نموده و به تدريج باعث شكوفايي و 

  ).2000  اس، آي ال سي ان( پيشرفت آنها خواهدشد
ي ها كتابخانهكتابداران در. ي آموزشگاهي نقش مهمي درآموزش وتعليم دارندها كتابخانه  .2

ن آموزشي مهمي هستند كه در حمايت و توسعه برنامه  دستياران يا مشاورا،آموزشگاهي امروز
اين افراد با معلمان جهت تغيير آنچه در كالس درس . كنند  مي نقش فعالي ايفا،درسي موجود
 ، منابع كامپيوتري، تالش كرده و از فرصت هاي يادگيري مهيج با كتابها، اجرا شودممكن است

 ).2001، 1مك كراكن (كنند  ميو غيره حمايت

زماني كه . ان هستندآموز دانشي آموزشگاهي مشوق و القاكننده سواد در بين ها تابخانهك .3
 فرصت خواندن داستانها و كشف اطالعاتي كه در قالب مواد ،يادگيرندگان در تمامي سنين

  اشكال مختلفي از سواد و توانايي هاي مربوط به،داشته باشند ،شود اد داده ميهايدرسي به آن
 .)1998 ، 2كري (آيد مي  رياضي در آنها پديداتانجام محاسب

اين .نمايند  ميي آموزشگاهي راه را براي استفاده از فناوري در مدارس هموارها كتابخانه .4
 مدرسه با منابع كامپيوتري اي چندرسانه آنها به مراكز ،ديگر فقط ويژه كتابها نيستند ها كتابخانه

.  سازد با اطالعات متنوع و وسيعي سروكارداشته باشندان را قادرميآموز دانشتبديل شده اند كه 
 استفاده از منابع الكترونيكي را نه تنها در مركز ،اين مراكز با كارمنداني آموزش ديده

 اين منابع در كالس درس و از طريق ستفاده موثركنند بلكه به ا  مي مدرسه حمايتاي چندرسانه
 ).2000  اس، آي ال سي ان(كنند  ميبرنامه درسي نيز كمك

  

   ي آموزشگاهي در عصر حاضرها كتابخانهجايگاه كتابداران 

كنند كه تالش آنها در   مي فعاليترساني اطالع تربيت و علوم ومعلمان كتابدار در مقطعي از تعليم 
  ،3ديل النس (هاي آموزش و كتابداري است  و مسئوليت،ها ، نقشها مهارت جهت برقراري تعادل در

هايي دوگانه باشند، به اين  كتابدار هستند بايد داراي صالحيت -كتابداران كه در اصل معلماين . )2003
 و از وده و تجارب در زمينه آموزش و تعليم ب،ها مهارت ،ها آنها از يك سو بايد داراي صالحيتمعني كه 

 جهت اي سانهچندر، و تجارب در زمينه مديريت مجموعه منابع ها مهارت ها، سوي ديگر داراي صالحيت

                                                 
1 Mc Cracken 2 Carey  3 Lonsdale 
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تواند   ميفرد اين تركيب منحصربه. برآوردن نيازهاي اطالعاتي جامعه يادگيرندگان خاص خود باشند
اي اغلب از سوي مديران مدرسه كه   اما چنين سرمايه،اي باشد اي عظيم و ارزشمند براي هر مدرسه سرمايه

  ،1لنس (شود ي م ناديده گرفته،كنند  مياي براي آموزشگاه نگاه در نگاه اول كتابخانه را به عنوان هزينه
2002.(  

هاي جديد  كنند به دليل فلسفه و رويه  بافتي كه معلمان كتابداردرآن كارمي،عالوه بر اين تنش
معلمان . )2003 ديل، النس (اطالعات قابل دسترس ازطريق وب درحال تغييراست آن آموزشي و نيزانفجار

 خواهد گرفت رورتاً تحت تأثير تغييرات سازماني و آموزشي قراركنند كه ض  ميكتابدار در محيطي كار
ي جديد مانند رايانه و ديسك ها فناوريامروزه به دليل گستردگي و تنوع منابع و ورود . )2001 ، 2هرتزل(

 ،شود  مي كسي كه به عنوان كتابدار كتابخانه آموزشگاهي برگزيده،هاي اطالعاتي فشرده و ساير رسانه
 تحقيقات فراوان نشان. دار شده است  كتابخانه مدرسه را عهدهاي چندرسانه متخصص درواقع نقش

هاي  هاي آموزشي چالش نظام  و، آموزش سواد اطالعاتي،ي اطالعاتي و ارتباطيها فناوريدهند كه  مي
هاي  در واقع پيشرفت. )2005،  3مور ( قرارداده استاي چندرسانهجديدي را پيش روي اين متخصصان 

 كتابخانه مدرسه را افزايش داده اي چندرسانه سرگرداني در مورد نقش متخصصان ،ع در فناوريسري
 مدارس در اي چندرسانه كاركردن با افراد جوان در مراكز "كند كه  ميبيان) 1998 (4وندرگريفت. است

 رفتن  و فناوري مانند تالش براي حفظ تعادل درحال راه، آموزشي،زمان تغييرات چشمگير اجتماعي
كند كه چنانچه متخصصان   ميبيان) 1997 (5يتس. "باشد  ميدبادتن در مركز يك برروي طناب

،  در كتابخانه مدرسه نقش رهبري در زمينه استفاده از فناوري را براي خود تعريف نكننداي چندرسانه
در مقابل  مدرسه بايد سعي كنند اي چندرسانهبنابراين متخصصان . ممكن است ازمدارس حذف گردند

  :برخي از اين چالشها عبارت است از. چالشهاي فراروي خود به نحو موثّري پاسخگوباشند
براي گروهي گوناگون كه  ها ايده به اطالعات و  فيزيكيپديدآوردن دسترسي فكري و .1

   رو به دگرگوني است؛سرعتنيازهايشان به 
 ، فرهنگي،ن موانع اجتماعيبدو ها ايدهتضمين بي طرفي و آزادي در دسترسي به اطالعات و  .2

 هاي فناوري؛  و محدوديت، جغرافيايي،اقتصادي

باالبردن ميزان سواد و لذت بردن جوانان از خواندن، ديدن، و شنيدن در همه سنين و مراحل  .3
 پيشرفت؛

 ي اطالعاتي و آموزشي؛ وها فناوريگيري از  رهبري و تخصص در بهره .4

                                                 
1 Lance  2 Hartzell  3 Moore 
4Vandergrift 5 Yates 
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جوكار و ( بخشند  ميبيرون از مدرسه را شتابهايي كه دسترسي به منابع  شركت در شبكه .5
 ).1379رحيميان، 

ي ها كتابخانه اي چندرسانهي ها برنامهرهنمودهايي براي : نشريه اقتدار اطالعات"از سوي ديگر 
هاي  ، نقش)1998 ("مشاركت براي يادگيري: اقتدار اطالعات"، و نيز نشريه )1988 ("آموزشگاهي
 ، مشاور آموزشي،رساني اطالعه مدرسه را به صورت معلم، متخصص  كتابخاناي چندرسانهمتخصصان 

 اي چندرسانهآموزشي، و مدير برنامه تعريف كردند؛ حال، چنانچه متخصصان ) شريك(دستيار
را درك كرده و در عمل موفق به اجراي چنين  ها ي آموزشگاهي اهميت اجراي اين نقشها كتابخانه

ان و نيز پي بردن معلمان و آموز دانشجايگاه بااليي در پيشرفت استانداردهايي شوند، اين حرفه از 
 متخصصان ،بنابراين .)2001كراكن،  مك (مديران به اهميت نقش اين متخصصان خواهد داشت

 كتابخانه آموزشگاه اي چندرسانهي ها برنامه سه حوزه حياتي خدمات را در ، موفقاي چندرسانه
  :ارت است ازاين سه حوزه عب. مدنظرقرارمي دهند

 كتابخانه اي چندرسانه نخستين حوزه خدماتي متخصصان ، كهدسترسي به اطالعات و تحويل آن .�
 ي آموزشگاهي منابعي را براي مدرسه گردآوريها كتابخانه ،به لحاظ تاريخي. آموزشگاه است

همگان ، اما هنگامي كه رويكردهاي يادگيري مبتني بر منابع و يادگيري سازنده در نزد اند كرده
متخصص .  نياز براي دسترسي فكري و فيزيكي به اطالعات جنبه حياتي پيداكرد،پذيرفته شد
 داراي تخصص ، در ارزيابي اطالعات دارد دانش و تجربه وسيعي مدرسه كه اساساي چندرسانه

 ،باشد  ميو به آزادي فكري متعهد، مينه فناوري جهت سازماندهي و بازيابي اطالعات استزدر 
 .به ايجاد يك محيط يادگيري غني از اطالعات در مدرسه استقادر 

برنامه . باشد  ميهاي خدمات كتابداري در مدرسه آموزش و يادگيري، دومين جنبه از جنبه .�
يابي   در كتابخانه آموزشگاه، ابتدا بر نقش مشاوره و راهنمايي در مكاناي چندرسانهمتخصص 

شود كه در اين نقش   مياحساس) شريك(قش دستيار نياز به ن، در حال حاضرتأكيد داشت، اما
  و معلم كالس درس با يكديگر در طول فرايند آموزشي همكارياي چندرسانهمتخصص 

فردي جهت همكاري آموزشي  انداز منحصربه  مدرسه چشماي چندرسانهمتخصص . كنند مي
بوط به برنامه درسي را هاي مر ان و همه حوزهآموز دانشاي همه   زيرا چنين برنامه،كند  ميفراهم

ان با آموز دانشتحقيقات انجام شده گوياي اين نكته است كه پيشرفت . سازد  ميغني و توانمند
 بايد به اي چندرسانهبنابراين، متخصص . يابد  ميريزي و آموزش مبتني بر همكاري افزايش برنامه
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/ اي ال اي( اتخاذ نقش رهبري در برنامه درسي و توسعه آموزشي تمايل نشان دهد
 ).2003 ،1ال اس اي اي

دهد، و آن عبارت است از توانايي براي   ميمديريت برنامه، سومين حوزه از اين مقوله را تشكيل .�
كه اين خدمات در جهت نائل راي اين ب، و كارمندان،ي مركز منابع، خدماتها برنامهمديريت 

ابخانه مدرسه بايد درك  كتاي چندرسانه متخصص ،شدن به اهداف آموزشي مدرسه كمك كند
پذيري   او بايد قادر به برقراري ارتباط بوده و جهت ريسك،درستي از مديريت و تغيير داشته باشد

 حمايت و پشتيباني كرده و محيطي جهت آموز دانش  كتابدار بايستي از،عالوه براين. آماده باشد
 ، آموزشگاه به پيشرفت آموزشي كتابخانهاي چندرسانهي مفيد ها برنامه. پيشرفت او فراهم آورد

در جهت توسعه و  ها برنامهاين . كند  مي و يك فرهنگ مدرسه اي پيشرفته كمك،بهبود خواندن
 العمر با فراهم سازي دسترسي به منابع در داخل و بيرون مدرسه كمك رشد عادت يادگيري مادام

 .)2008  ،2هريس (كنند مي

اي آموزش ديده و  ي آموزشگاهي به صورت حرفهها نهكتابخا زماني كه كارمندان ،به طور كلي
ان با اطالعاتي كه در دنياي واقعي اهميت زيادي آموز دانشجهت همكاري با معلمان و درگيركردن 

شوند كه   مي تبديل21ي آموزشگاهي به محيط هاي يادگيري قرن ها كتابخانهدارند، آماده شوند، 
 اقتصادي يا -ان بدون درنظر گرفتن سطوح اجتماعيآموز دانشهاي برابري براي پيشرفت همه  فرصت

 ، عشق ورزيدن به خواندن و مطالعهبرايان را به آموز دانشآنها . آورند  ميسطوح آموزشي جامعه فراهم
فعاليت  (دهند  ميالعمر سوق  و اشتياق جهت يادگيري مادام،جستجو و تفحص براي دانشعالقه به 
  .)2008، 3هاي آموزشگاهي كتابخانه

  

  5جويي اطالعو رفتار  4نياز اطالعاتي
  نياز اطالعاتي

 1962 در سال ،6 روبرت تيلور،رساني اطالعمفهوم نياز اطالعاتي توسط دانشمند آمريكايي در علوم 
 ،ناپذيري بين اطالعات و نياز وجود دارد نياز اطالعاتي موقعيتي است كه در آن ارتباط جدايي. پديد آمد

  .شود  ميآيد و توليد  مي به خاطر نياز و عالقه است كه به وجود اطالعاتوالًو اص
 كتابداران بايد ،اما به منظور به حداكثر رساندن تأثير خدمات كتابخانه و حداكثر استفاده از منابع آن 

 كنندگان از كتابخانه و اطالعات را به درستي بشناسند تا اينكه بتوانند خدمات اطالعاتي متناسب با استفاده
 ويژگيهاي كاربر عنصر ،در اينجا. كنندگان را به آنها ارائه دهند استفاده نياز اطالعاتي پديد آمده در

                                                 
1 ALA/AASL 2 Harris   3 School libraries work 
4 Information need 5 Information seeking behavior 6Robert Taylore 
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ويژگيهاي كاربران .  خود باشندمراجعاند در خدمت خواه مي مهمي براي نظامهاي ارتباطي است كه
  .شوند ي مبندي هاي مختلف دسته بسيار متنوع و زياد هستند و به طرق گوناگون و در گروه

 ايـن نكتــه را گوشـزد كردنــد كــه   ،2ولــك و و 1، روزنبلــومرسـاني  اطــالع در ميـان پيــشگامان علـوم   
اي بـه   گيـري حرفـه    و فعاليت و جهـت ، سطح آموزش، ارشديت، مانند تجربه،كنندگان ويژگيهاي استفاده 

3الين. طور بالقوه اي با نياز اطالعاتي مرتبط است
ي كـه بـا اسـتفاده از    هاي فـرد  كند كه مشخصه ادعا مي 

هـاي تحقيقـاتي يـا        تجربه در فعاليت   ، شامل مواردي مانند سن    ،اطالعات و نيازهاي اطالعاتي مرتبط است     
 ،سماجت: جنبه هاي روانشناختي ويژگيهاي فردي عبارت است از. شود  مي ارشديت و غيره، سابقه ،شغلي
  ).2006، سينق و ساتيجا (فايت اطالعات و درك كاربر از ك، نحوه زندگي، استقالل، انگيزه، نظم،دقت

   
  جويي اطالعرفتار 

در . است عبارت از جستجوي هدفمند اطالعات به منظور ارضاي هدفي خاص جويي رفتار اطالع
يا نظامهاي ) مانند روزنامه يا كتابخانه(   دستيرساني اطالعجريان جستجو فرد ممكن است با نظامهاي 

اين رفتار از ). 122: 1385،نوكاريزي و داورپناه: در( در تعامل باشد) روب جهانگست(  مبتني بر رايانه
 را به يك كننده استفاده گردد؛ و  ميدرك كننده استفادهشود كه توسط   ميشناخت برخي نيازها ناشي

 تا اينكه نياز اطالعاتي به ،سازد مي نيازمند  يا يك شخص،رساني اطالع رسمي مانند كتابخانه و مراكز نظام
 يابي اجزاي دانش پراكنده و جدا از هم مربوط  اساساً به مكانجويي اطالعرفتار . وجود آمده رفع گردد

. يابد  مي ارتباطنظام و ، اطالعات،افراد: شود؛ و اين امر به استفاده تعاملي از سه منبع اساسي يعني مي
كند وتالش   ميتجربه  راجويي اطالع  جهت رفع نياز اطالعاتي، فعاالنه فرايندكننده استفاده ،عالوه براين

 شود ناشي مي  ازشناخت برخي نيازهاي درك شده توسط او، دركسب اطالعات موردنيازكننده استفاده
  )2006، سينق و ساتيجا(

  : اصل را درنظرگرفتند6 جويي اطالع در رابطه با رفتار 4هريس وديودني
  .رداطالعاتي بستگي به موقعيت و شرايط جوينده دا نياز .�
تصميم براي درخواست كمك يا عدم درخواست كمك توسط عوامل زيادي تحت  .�

 .گيرد تأثيرقرارمي

 .پذير است افراد تمايل به جستجوي اطالعاتي دارند كه دسترس .�

 درخواست كمك و كسب ،افراد تمايل دارند ابتدا به ويژه از مردمي كه دوست آنها هستند .�
 .آگاهي نمايند

                                                 
1 Rosenbloom 2 Wolek  3Line  4 herris & dewdney 
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 .ردارند كه مورد حمايت عاطفي قرارگيرندجويندگان اطالعات انتظا .�

هريس و ديودني،  (عادت دارند كه به آنها كنند  دنبال ميجويي اطالع در الگوهايي را افراد .�
1994.( 

. شود  نوجوانان يك فرايند چندبعدي است كه پيچيدگي آن اغلب ناديده گرفته ميجويي اطالعاما  
يي كه در سراسر ها مهارت مرحله جهت ايجاد عادات و در اين جويي اطالعراهنمايي و آموزش براي 
كسب فهمي دقيق از اينكه چطور معلمان . باشد  مي اساسي و ضروري،شوند  ميزندگي مورداستفاده واقع

 توانايي آنها را جهت آموزش و تعليم ،كنند كتابدار نقششان را در كتابخانه آموزشگاهي درك و اجرا مي
هاي منحصربه فردي كه  شناسايي محدوديت. ان تقويت خواهدكردآموز نشدا به جويي اطالعمهارتهاي 

 جهت توانمندسازي معلمان كتابدار براي تقويت نقش آنها به عنوان واسطه ،در بافت مدرسه وجود دارد
تواند موانع   مي، نقشي كه معلمان كتابدار در اين زمينه ايفا ميكنند،بنابراين. و راهنما حياتي است

  ).2005  ،1تد و كولثاو ( را به حداقل برساند يا اينكه برعكس اين موانع را تقويت كنديجوي اطالع
  

  ي آموزشگاهيها كتابخانه در جويي اطالعموانع 

ي نسبتاً ها كتابخانهدهند كه امروزه حتي در مدارسي كه  المللي نشان مي تحقيقات در سطح بين
كنندگان وجود دارد؛ و اگرچه گاهي مسائلي مانند  اده استفجويي اطالع در مقابل موانعي ،مجهزي دارند

ي ها كتابخانه در جويي اطالع اما عوامل ايجادكننده موانع ،خورد مي -كمبود منابع نيز در اين ميان به چشم
چنين عواملي ممكن است شامل شيوه . آموزشگاهي بسي فراتر از كمبود منابع اطالعاتي است

 و معلمان كتابدار به ، معلمان كالس درس،بط مبتني بر اقتدار را بين مديراناي باشد كه روا اقتدارگرايانه
در . كند  ميان را در مدرسه محدودآموز دانشآورد و يا شامل انتظاراتي باشد كه خودمختاري   ميوجود

و ها  شوند تا نقش هاي خود را به عنوان واسطه  مياين ميان معلمان كتابدار به چالش طلبيده
 آن دسته از موانع. )2007  مايرز و ديگران،( ي تعريف كنندآموز دانشندگان جامعه ده آموزش
  :ي آنها آشكار شده به قرار زير استها كتابخانه كه در تحقيقات برروي مدارس و جويي اطالع
 .مديران و معلمان اغلب داراي برداشتي غلط و محدود از نقش و عملكرد معلمان كتابدار هستند .1

تواند باعث به حاشيه راندن برنامه خدمات كتابخانه از سوي مديران و   ميهاي نادرست برداشت اين
 در )2007 (2هارتزل .ان را فراهم آوردآموز دانش جويي اطالعمسئوالن مدرسه شود و در نهايت موانع 

م پژوهشي به اين نكته دست يافت كه عامل اصلي بازدارنده در مقابل نقش معلمان كتابدار جهت انجا
.  برداشت غيردقيق مديران و معلمان نسبت به اهميت كار كتابداران در مدرسه است،هاي خود نقش

                                                 
1 Todd& Kuhlthau  2 Hartzell  
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 كه درمورد فرايند ارزيابي كتابداران مدرسه از سوي مديران در )1998 (2 و جنكينز1همچنين نيلور
وشني از  به اين نتيجه رسيدند كه مديران مدرسه فهم ر،كاروليناي شمالي پژوهشي به عمل آوردند

از جمله در . اين مسأله در تحقيقات ديگر نيز آشكارگرديده است. نقش كتابداران مدرسه نداشتند
در مدارس ) 1995 (5 و الوسون4و نيز در پژوهش دورل )2001كراكن،  نقل از مك (3پژوهش اروين

ان مدرسه هستند تري نسبت به نقش كتابدار  كه نشان داد مديران داراي ديدگاه سنّتي،6متوسطه ميسوري
به نقش تعليم و آموزش و براي آنها  و ،دهند  ميو بيشترين اهميت را به گزينش و گردآوري منابع

  .داردنچندان اهميتي مشاوره كتابداران 
 .انآموز دانشعدم خودمختاري   .2

 ،انجام گرفت) 2007(در تحقيقي كه برروي دبيرستانهاي اياالت متحده توسط ناثان، مايرز، وساكستون
 به كتابخانه و منابع آن از  آنهاان و دسترسيآموز دانشمشخص شد كه محدودكردن خودمختاري 

كاهد؛ و   مييابي منابع دهنده اطالعات و متخصص مكان  كتابدار به عنوان سازمان-ارزش و اهميت معلم
 توجهي جويي اطالع به مهارتهاي ،كنند  مي كتابدار رجوع-ان كمتر به معلمآموز دانش از آنجايي كه

  .دهند  اهميت نميبه آننكرده و
 .انآموز دانشكم اهميتي مشاركت بين فردي در   .3

 كتابدار براي ارج نهادن بر ترجيح -در تحقيق مذكور همچنين اين نكته آشكارگرديد كه ناكامي معلم
ان در طول فرايند آموز دانش  ان جهت مشاركت بين فردي و شناسايي وضعيت متغيرآموز دانش

  .شود  ميانآموز دانش كتابدار از سوي - منجر به عدم پذيرش توصيه و آموزش معلم،جويي طالعا
ان هنگام آموز دانشدهي به تجارب قبلي  كمبود حمايت موثّر و ناكامي در اعتباربخشي و ارزش .4

 . آنانجويي اطالعتالش براي تغيير عادات 

 علت يا توضيح  بدونجويي اطالع را در زمينه وزآم دانش كتابدار دانش يا تجربه قبلي -زماني كه معلم
 گشته و آموز دانش باعث ايجاد نوعي عدم اعتماد به نفس در ،دهد  مياهميت جلوه ناديده گرفته و بي

  ).2007 مايرز و ديگران،(دارد  مستقل در مراحل بعد درپيجويي اطالعيأس و سرخوردگي او را جهت 
 .فناوري و مسائل مربوط به آن .5

ي اطالعاتي و ها فناوري تحقيقات انجام شده حكايت از اين نكته دارد كه ،ور كه قبالً بيان شدهمانط
هاي جديدي را پيش روي معلمان  هاي آموزشي چالش نظام و ، آموزش سواد اطالعاتي،ارتباطي

با انجام تحقيقي برروي ) 2001 (7مك كراكن. )2005مور  (كتابدار در سراسر جهان قرارداده است

                                                 
1naylore  2Jenkinz  3 Ervin  4 Dorrell  5 Lawson  
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 ، در مدارس مجهز به اينترنت بودنداي چندرسانهدرصد از مراكز 90واع مدارس متوجه شد كه با اينكه ان
ان و نيز كمبود دانش آموز دانشمعلمان كتابدار از كمبود منابع فناوري جهت رفع نيازهاي اطالعاتي 

به . كنند  مي يادوييج اطالعاستفاده از فناوري و كمبود حمايت فني به عنوان يكي از مهمترين موانع 
 آموزش مهارتهاي سواد اطالعاتي از كارايي چنداني ،ي مربوطهها فناوريويژه اينكه با كمبود 

 سرگرداني ،هاي سريع در فناوري  همانطور كه قبالً بيان شد پيشرفت،از سوي ديگر. برخوردار نيست
 داده است و كساني مانند ي مدارس را افزايشها كتابخانه در اي چندرسانهدرمورد نقش متخصصان 

ي ها فناوري كه چنانچه كتابداران آموزشگاهي نقش خود را در ارتباط با اند كرده بيان )1997(يتس
  .ممكن است از مدارس حذف شوند، اطالعاتي تشخيص ندهند

 .باشند  ميبه لحاظ فيزيكي از همكاراني كه با آنها داراي اشتراكات شغلي  كتابدارجدايي معلمان .6

به اين نكته پي برد كه جدايي كتابدار از همكاراني كه با آنها داراي ) 2007( با انجام پژوهشي1زماير
ها، پاسخ به  باشند، توانايي اين كتابداران را جهت تشخيص نگرانيها و تنش  مياشتراكات شغلي

 جويي اطالعو مدلهاي جديد كنترل و هدايت، و طراحي مدلهاي جديد جهت تسهيل ها  اولويت
  .كند  ميكنندگان، محدود استفاده

 .هاي ثابت براي كتابخانه آموزشگاه استفاده از طرح .7

اي كه انجام دادند، نوع   هريك در تحقيقات جداگانه)كراكن نقل از مك (3 و جانز)1996 (2   پوتنام
ي آموزشگاهي را عامل بسيار مهمي در موفقيت يا عدم موفقيت ها كتابخانهطرح استفاده شده در 

آنها در اين تحقيقات به اين نكته اعتراف . كنندگان در دستيابي به اطالعات قلمداد كردند ستفادها
نه آموزشگاه مانع اجراي پذير براي كتابخا كردند كه استفاده از يك طرح ثابت به جاي طرحي انعطاف

  .سازد  ميان را محدودآموز دانشهاي كتابداران شده و آزادي عمل آنها و  كامل نقش
 .نقش كتابخانه و نقش خود در مدرسهعدم آگاهي معلمان كتابدار از  .8

ي آموزشگاهي اياالت متحده، اذعان داشت كه معلمان ها كتابخانه با پژوهش برروي) 2007(مايرز
ان سهيم باشد، آموز دانشتواند در يادگيري   ميسازي اين كه چگونه كتابخانه كتابدار اغلب در شفاف
كردند و هيچ كدام از  انديشيدند و عمل نمي ؛ كتابداران به صورت راهبردي نميبا مشكل مواجه بودند

  .و تسهيالت خود نداشتند ها برنامهآنها اهداف بلندمدت يا كوتاه مدتي جهت 
 . فرهنگي-هاي مختلف اجتماعي محدوديت .9

ات معلم مانند انتظار(  فرهنگي را-هاي مختلف اجتماعي محدوديت) 1995 (5 وماركلس4استريت فيلد
كار معلمان كتابدار را ها  شناسايي كردند كه اين محدوديت) انآموز دانشكالس درس و انتظارات 
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ان، آموز دانش جويي اطالعريزي مؤثر آنها براي اداره كتابخانه و تسهيل  تحت تأثير قرارداده و در برنامه
  .كنند  ميدخالت

 .عدم همكاري معلمان كالس درس با معلمان كتابدار .10

اني كه بين معلمان كالس درس و معلمان كتابدار همفكري و همكاري در زمينه منابع تكميل كننده زم
شود كه معلم كتابدار به   ميان وجودنداشته باشد، مانع از اينآموز دانشدروس و اطالعات مورد نياز 

  ).2004  كولثاو،(ان در زمينه منابع اطالعاتي پي ببردآموز دانشنيازهاي واقعي 
 ، راهكارهايي كـه   اشاره شد ي آموزشگاهي   ها  كتابخانه در   جويي  اطالع از موانع    بعضينون كه به    اك 

  .گردد  ميتواند جهت رفع اين موانع مفيد باشد ارائه مي
  

  ي آموزشگاهيها كتابخانه در جويي اطالعارائه برخي راهكارها جهت رفع موانع 
توان دريافت كه گام اول در راه سروسامان   مي تاكنون مورد بحث قرارگرفتكهبا توجه به آنچه  
محلي جهت يادگيري، پرورش تفكر  ها كتابخانهي آموزشگاهي و براي اينكه اين ها كتابخانه گرفتن

انتقادي، و نيز كسب مهارتهاي سواد اطالعاتي قرارگيرند، اين است كه آموزش و پرورش هر كشور به 
بايد با به كارگرفتن خط مشي اصولي  نهاد آموزش و پرورش. اهميت اين امر پي برده و به آن توجه كند

توان  مي  است كه با پيروي از خط مشي اصولي زيرا؛در مدارس بكوشد ها كتابخانهو كاربردي در ترويج 
 و به مودهان تبديل نآموز دانش جويي اطالعبرنامه و  هاي فوق كتابخانه مدرسه را به مركز اصلي فعاليت

  .كرد كشف استعدادها كمك
 با انجام ي آموزشگاهي، برخي را بر آن داشته تاها كتابخانه موجود در جويي اطالعآگاهي به موانع 

جهت رفع اين موانع بپردازند، كه در ذيل مورد بررسي  به ارائه راهكارها و مدلهايي تحقيقاتي
  .گيرند قرارمي

  :برخي از راهكارهاي كشف شده در تحقيقات گوناگون .الف
اي كتابخانه و معلمان در طراحي و تحويل دستورالعمل  ين متخصصان چندرسانههمكاري ب .1

  .آموزشي
 كتابخانه آموزشگاه به عنوان رهبران مدرسه، اي رسانهمديران و معلمان به متخصصان چندنگاه  .2

، 1 راسل، و رادني  كوري، كيث(طراحان برنامه درسي، همكار مديران، و همكار معلمان 
2007.( 

 ؛ز كاركنان تمام وقتاستفاده ا .3

 ؛پذير براي كتابخانه مدرسه استفاده از يك طرح انعطاف .4

                                                 
1 Keith Curry, Rodney,& Russell 
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 ؛ آموزشي جهت ارتقاي مجموعه موجود و دسترسي وسيع به منابع آنالين فناورياستفاده از  .5

 ؛ي بزرگتر فراهم آوري مجموعه .6

اختصاص بودجه كافي به كتابخانه جهت حفظ مجموعه سنتي و نيز گسترش و توسعه غناي  .7
 ؛ آموزشي فناوريود بيرون از كتابخانه از طريق خ

 آموزش ديده و حرفه اي به عالوه كارمند اي رسانهاستفاده از حداقل يك متخصص چند .8
 ؛همكار

كامپيوترهايي كه دسترسي به منابع كتابخانه را هم در كتابخانه و هم در جاهاي آوري  فراهم .9
 ؛انآموز دانش رفع نياز جهت تسهيل در ديگر مدرسه 

  كتابخانه در نقش معلمان و معلمان همكاراي رسانهان با متخصصان چندآموز دانشتماس  .10
 )2005 1پنل- و هميلتن رادني، كيث كوري،(

  
 و پيشرفت تحصيلي با تأكيـد بـر سـه جنبـه برنامـه كتابخانـه،         جويي  اطالع در   آموز  دانشموفقيت  .ب

   كتابخانه، و محيط كتابخانهاي رسانهمتخصص چند

آموزان و پيشرفت در  جويي موفق دانش شود، جهت اطالع  نيز مشاهده مي1طور كه در شكلهمان 
  :امور تحصيلي آنان بر سه جنبه تأكيد شده است

 

   
 

  
  
  
 

  

   كتابخانه، و محيط كتابخانهاي رسانه با تأكيد بر سه جنبه برنامه كتابخانه، متخصص چندآموز دانش پيشرفت تحصيلي. 1شكل 

  )2008ريس  ه:اقتباس از(

  كتابخانه مدرسه، اين متخصص زماني به فرايند يادگيري و آموزش غنااي رسانهمتخصص چند .1
  :بخشد كه مي

ان جهت يادگيري و پيشرفت نيازدارند، به آنها آموزش آموز دانش مهارتها و راهكارهايي را كه  •
  .دهد

                                                 
1 Hamilton-pennell 
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نحو ثمربخشي استفاده كنند، به و اطالعات به  آزاءزدارند تا از ان نياآموز دانش مهارتهايي را كه  •
  .اد دهندهايآن

منابع و ابزارهاي الكترونيكي را مورد جستجو، گزينش، ارزيابي، و استفاده قرار داده و به معلمان  •
 .ان نحوه استفاده از آنها را ياد دهندآموز دانشو 

  :دهد كه رميان راتحت تأثيرقراآموز دانش زماني پيشرفت تحصيلي نامهبراين  برنامه كتابخانه، .2
 مدرسه را با معلمان كالس درس جهت آموزش و ادغام اي رسانهامكان همكاري متخصص چند •

  .كند متون و مهارتهاي اطالعاتي دربرنامه درسي فراهم
ان آموز دانشهايي كه به  امكان همكاري اين متخصص را با معلم كالس درس درمورد پروژه •

هاي خود را ارائه  ده كنند، پژوهش انجام دهند، و يافتهكند تا انواعي از منابع را استفا  ميكمك
  .كند دهند، فراهم

از لحاظ نحوه تنظيم و از لحاظ مالي از سوي جامعه آموزش و پرورش جهت اعتالي اهداف  •
  .مدرسه حمايت شود

ها  ي آموزشگاهي زماني مكانهاي مناسبي جهت استفاده از فرصتها كتابخانهمحيط كتابخانه،  .3
  :هستند كه

  .ان در آنجا بتوانند جهت موفقيت تالش كرده و به پيشرفت دست يابندآموز دانشهمه  •
 كه در راستاي برنامه درسي بوده و طيف الكترونيكيمجموعه منابع با كيفيت در قالب چاپي و  •

  .اي از نيازهاي يادگيري را مدنظر دارد، فراهم آورد گسترده
ها   يا در قالب گروهي روي تحقيقات و پروژهبتوانند به صورت فرديدر آنجا ان آموز دانش •

 ).2008هريس،  (كاركنند
  

  گيري نتيجه

ي آموزشگاهي در مدارس و در سيستم آموزش و پرورش ها كتابخانه امروزهبا توجه به نقشي كه 
يي قادرند تا زمينه هاي يادگيري، تفكر انتقادي، و مهارتهاي ها كتابخانهدارند و با توجه به اينكه چنين 

شايسته است كه سيستم آموزش و پرورش در كشورها  ان فراهم كنند،آموز دانشسواد اطالعاتي را در 
را به منابع  ها كتابخانهاز جمله اينكه اين . توجه زيادي را به امر كتابخانه در مدارس معطوف دارد

 در عين حال .ي روز مجهز كرده و در آنها كتابداران متخصص را بكار گيردها فناورياطالعاتي و 
ها و  باشند كه مسئوليتي آموزشگاهي بايد متوجه ها كتابخانهمديران و معلمان مدارس و كتابداران 

اي  اين افراد همچنين بايد كه برخورداري از كتابخانه.هاي زيادي در اين خصوص متوجه آنهاست نقش
 اما اين به است طي الزمان و پرورش و شكوفايي استعدادهاي آنها شرآموز دانشمجهز جهت يادگيري 
ان آموز دانش  زيادي در مقابلجويي اطالع حتي با وجود امكانات فراوان، موانع زيراتنهايي كافي نيست؛ 
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اين مسأله و سازد،   ميهايي روبرو  اطالعات با محدوديتجويي آنها را از آيد كه يادگيري و بهره  ميپديد
درواقع، هريك از اين افراد . لمان، و كتابداران استمسئوالن مدارس، مع نيازمند توجه دقيق و جدي

بايستي نقش و مسئوليت خود را در اين رابطه به روشني و صراحت تشخيص داده و به آن عمل كند تا 
البته .  رفع گرددبيش از پيشدارد،  ي آموزشگاهي وجودها كتابخانه كه امروزه در جويي اطالعموانع 
ريشه در مسائل مختلفي دارند كه برخي از آنها توسط تحقيقات  ها خانهكتاب در اين جويي اطالعموانع 

مختلف آشكار گرديده و راهكارهايي نيز براي آنها درنظرگرفته شده كه توجه به آنها و سعي در 
  .تواند از بسياري موانع بكاهد بكارگيري آنها مي

  

  مĤخذ
موزشگاهي و نقش كتابخانه مدرسه در ايجاد عادت مطالعه در ي آها كتابخانهايجاد و گسترش ، )1385( احمدي فصيح، صديقه

 .چاپار:  تهران.انآموز دانش

ي ها كتابخانه اي رسانهي چندها برنامهرهنمودهايي براي : اقتدار اطالعات، )1379( انجمن كتابداران آموزشگاهي آمريكا
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