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 درآمدپیش
های آموزشگاهی  کتابخانهبرای  2/یونسکو1رهنمودهای ایفال»این رهنمودها ویراست دوم 

 های تابخانهای کودههنمر نخست ویراستباشد. می(« 77-های تخصصی ایفال )گزارش
بخش »)که بعداً  «3های آموزشگاهی بخش کتابخانه»توسط  2002آموزشگاهی در سال 

برای کمک به رهنمودها این  گردید.تدوین نامیده شد(  4«ها و مراکز منابع آموزشگاهی کتابخانه
ان برای اطمینان از آن آموزشی در تالش سازان آموزشگاهی و تصمیم های کتابخانه مندان حرفه

که آموزشگاهی  ةها و خدمات اثربخش کتابخان آموزان و معلمان به برنامه دانش ةهمسترسی د
 د.گردیتدوین شوند،  توسط کارکنان ذیصالح کتابخانة آموزشگاهی ارائه می

از  فراوانیشده شامل بحث، مناظره، و مشاوره با افراد  رهنمودهای بازنگرینویس این  پیش
های  نشستهای ایفال و کنفرانسجریان در  شدهرگزای برها بسیاری کشورها در کارگاه

اثر، است. ویراستاران  برخطحضوری و  نگریو بازمداوم  نگارشاز طریق و نیز ، نیمساالنه
اجرایی  و هیئت« ایفالهای آموزشگاهی دائمی بخش کتابخانه ةکمیت»مرهون همکاری اعضای 

المللی  بینو نیز دیگر اعضای جامعة ، 5«ال( اس اِیی آالمللی کتابداری آموزشگاهی ) انجمن بین»
رسانی کردند.  خود را برای این پروژه هم ةکه تخصص و عالقهستند ی آموزشگاهی هاکتابخانه

در که به مناسبت، - 6«گروه تخصص موضوعی ایفال در امور بومی» ما از بازبینی و توضیحات
 کنیم. قدردانی می -ده شدهرهنمودها گنجاناین 

                                                 
1
 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 

2 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
3
 School Libraries Section  

4
 School Libraries and Resource Centres Section 

5
 International Association of School Librarianship (IASL) 

6
 IFLA Indigenous Matters SIG 
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که نام آنان در اینجا آمده « های آموزشگاهی ایفالکمیتة دائمی کتابخانه»ضا و متصدیان از اع
 :1کنیم تشکر می

Nancy Achebe (Nigeria), Tricia Adams (UK, Information Coordinator/Web Editor), 
Lisa Åström (Sweden), Lesley Farmer (USA, Blog/Newsletter Editor), Karen 
Gavigan (USA), Rei Iwasaki (Japan), Mireille Lamouroux (France), Randi Lundvall 
(Norway), Danielle Martinod (France), Luisa Marquardt (Italy), Dianne Oberg 
(Canada, Secretary), Barbara Schultz-Jones (USA, Chair), and Annike Selmer 
(Norway). Corresponding Members: Lourense Das (Netherlands), Patience Kersha 
(Nigeria), B. N. Singh (India), Diljit Singh (Malaysia). Officers and directors of IASL: 
Lourdes T. David (Philippines), Busi Diamini (South Africa), Nancy Everhart (USA), 
Elizabeth Greef (Australia, Vice-President), Madhu Bhargava (India), Kay Hones 
(USA, Vice-President), Geraldine Howell (New Zealand), Katy Manck (USA, 
Treasurer), Luisa Marquardt (Italy), Dianne Oberg (Canada), Diljit Singh (Malaysia, 
President), Ingrid Skirrow (Austria), Paulette Stewart (Jamaica), and Ayse Yuksel-
Durukan (Turkey). 

همکاران دیگری که مشارکت چشمگیری در مراحل گوناگون فرایند نگارش و بررسی داشتند 
 اند از: عبارت

Ingrid Bon (Netherlands), Foo Soo Chin (Singapore), Veronika Kámán (Hungary), 
Susan Tapulado (Philippines), Ross Todd (USA), and Gloria Trinidad (Philippines). 

 
 جونز، رییس-ارا شولتزبارب

 دایان اوبرگ، منشی
 های آموزشگاهی ایفالبخش کتابخانه

2015ژوئن   
 

  

                                                 
 ها به زبان فارسی خودداری گردید)مترجم(. متن، از آوانویسی نامبرای پرهیز از اطالة   1
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 اجرایی خالصة

های آموزشگاهی سراسر جهان هدف مشترکی کتابخانه .آموزشگاهی یهاکتابخانه ةبیانی

 ةخانکتاب»بیان شده است:  1999 1«آموزشگاهی ایفال/یونسکو های کتابخانه ةبیانی»دارند که در 

های آموزشگاهی از ارزش های . کارکنان کتابخانه«آموزشگاهی در آموزش و یادگیری برای همه

 3«حقوق کودکان در بارةملل متحد  ةنامپیمان»(، 1959) 2«حقوق کودکان ملل متحد ةیاعالم»

 محوریهای ارزش»و  ،(2007) 4«حقوق افراد بومی در بارةملل متحد  اعالمیة»(، 1989)

برای افزایش و  یبیانیه به عنوان نیرویدر های آموزشگاهی کنند. کتابخانه می پشتیبانی 5«ایفال

 آموزشگران و چه برای چه برای-آموزشگاهی ةتمام جامعدر بهبود آموزش و یادگیری 

 .اند ترسیم شده -آموزان دانش

رزو داریم آتلفیقی هستند از آنچه ما  رهنمودها ةهم .آموزشگاهی یهاکتابخانه رهنمودهای

. داشته باشیمدستیابی به آن را توانیم انتظار  میآنچه منطقاً و به آن دست یابیم، 

های در کتابخانهتبلوریافته  های ها و مأموریت در این سند از ارزش کنندگان رکتاشم

آموزشگاهی و  های کارکنان کتابخانهاذعان داشتند که آموزشگاهی الهام گرفتند، و 

ی منابع مناسب دارای ،آموزشگاهی  های کتابخانهکه  یحتی در کشورهای -زشسازان آمو تصمیم

 ةیادگیری کل جامع نیازهایبا  تباید برای مطابق -شوند میپشتیبانی  خوبی هستند و به

د، نماین در آن فعالیت میکه اطالعاتی به محیط متغیر  اندیشمندانه هید آموزشگاهی و پاسخ

 تالش کنند.

باسواد  آموزان دانش تحققهای آموزشگاهی کتابخانه همةهدف . زشگاهیآمو کتابخانة هدف

آموزان  د. دانشندر جامعه باش یاخالقباپذیر و  مسئولیتکنندگان  مشارکتکه است اطالعاتی 

اطالعاتی خود  هایهستند که از نیاز راهنمایی-خود توانمند ویادگیرندگان  ،باسواد اطالعاتی

حل  خود در توانایی ی را که بهاعتمادن ناشوند. آ وارد می ها یای ایدهدر دنفعاالنه اند و  آگاه

یابی کنند. مکانرا ناسب دانند که چگونه اطالعات معتبر و م دهند و مینشان میدارند، مشکالت 

                                                 
1
 1999 IFLA/UNESCO School Library Manifesto 

2
 United Nations Declaration of the Rights of the Child (1959) 

3
 United Nations Convention on the Rights of the Child (1989) 

4
 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (2007) 

5
 Core Values of IFLA 
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 ،اندکه آموخته انتقال آنچهن قادرند ابزارهای فناوری را برای دسترسی به اطالعات و برای ناآ

 ،هایی که چندین پاسخ وجود دارد یا پاسخی وجود نداردن قادرند در موقعیتانمدیریت کنند. آ

و محصوالت  دکنن می رعایتاستانداردهای باالیی را خود،  کار در ننابه راحتی عمل کنند. آ

با تغییر، و  سازگاری، قادر به پذیر فانعطاسواد اطالعاتی آموزان با. دانشآورند پدید میباکیفیت 

 گروهی هستند.چه به صورت فردی و چه مل توانا در ع

از  یچارچوب درهای آموزشگاهی کتابخانه حضور. آموزشگاهی کتابخانة هایچارچوب

برای برای یادگیری و فرصت  یبرابر آوردنفراهم  در جهت ،و ملی ،ایمحلی، منطقه مرجعیت

به منظور حفظ یک  .استمحور  دانش ةمشارکت در جامع منظور بههای موردنیاز توانایی حققت

های کتابخانهالزم است ، آنو پاسخگویی مستمر به  تحولهمواره ممحیط فرهنگی و آموزشی 

 مالی پایدار پشتیبانی شوند. تأمینقانون و ا بآموزشگاهی 

های  دارند که حقوق و مسئولیتحضور چارچوبی اخالقی  درهای آموزشگاهی همچنین کتابخانه

ازجمله  -. هرکس دهد میمورد توجه قرار یادگیرنده را  ةجامع آموزان و دیگر اعضای دانش

رعایت استانداردهای اخالقی مسئول کند،  های آموزشگاهی کار میکه در کتابخانه -داوطلبان

ند حقوق وشک ن مینا. آاست آموزشگاهی ةی جامعاعضاة باال در رفتار با یکدیگر و با همتراز 

خدمات  ةدر ارائ سوگیریند و از ربدا مقدمآسودگی خود کاربران کتابخانه را بر راحتی و 

و  ،کودکان، جوانان ةن با همنا. آ، بپرهیزندها و عقاید شخصی خودنگرش ةبه واسط ای کتابخانه

در ان آن حقوقو کنند،  می رفتارن ة آناها و پیشیننظر از توانایی برابر و صرف پایةبزرگساالن بر 

 کنند. را رعایت می آناندانستن حق حریم خصوصی و 

های آموزشگاهی نقش کتابخانه ازآنجاکه .آموزشگاهی کتابخانة انسانی نیروی تأمین

های های کتابخانهاست، الزم است که خدمات و فعالیت و یادگیری آموزش درتسهیل 

سطح  هم ،سازی همتخصصی باشد که از نظر آموزش و آماد کارکنانآموزشگاهی تحت هدایت 

رود نقش رهبری در  درس باشند. ازآنجاکه از کتابداران آموزشگاهی انتظار می معلمان کالس

 مانند -سازی با دیگر رهبران آموزشگاهآموزش و آماده از نظرآموزشگاه ایفا کنند، الزم است که 

های آموزشگاهی کتابخانه عملیاتیهای سطح باشند. جنبههم -مدیران و متخصصان یادگیری

شود تا اطمینان حاصل  خوبی انجام می دیدة پشتیبانی اداری و فنی، به زشتوسط کارکنان آمو



11 

 

، مدیریت، در آموزشای نقش حرفهایفای زمان الزم برای شود که کتابداران آموزشگاهی، 

 همکاری، و رهبری را دارند.

 ةوسعقانون، تکه از محلی،  ارهای آموزشگاهی بسته به بافتالگوهای نیروی انسانی برای کتابخانه

سال پژوهش  50بیش از  مااست. ا فاوتمتپذیرد،  اثر میساختار آموزشی زیراقتصادی، و 

 درای موردنیاز تخصص حرفه ةکه کتابداران آموزشگاهی برای توسع گر آن استالمللی نشان بین

های آموزشگاهی، سواد، مدیریت کتابخانهخواندن و  حققآموزش، تپیچیدة های نقش ایفای

به آموزش رسمی در کتابداری  ،آموزشی ةبا جامع مشارکتو  ،کارکنان آموزشیهمکاری با 

 کالسی نیاز دارند. تدریسآموزشگاهی و 

هایی که مشی خط در تدوینران آموزشگاهی اکتابد .آموزشگاهی ةکتابخان منابعمجموعه

کار معلمان با مدیران و  ،دنکن را هدایت میکتابخانه مواد آموزشی  و نگهداری مجموعه ایجاد

ق ئخاص و عال نیازهایآموزشی و  ةمدیریت مجموعه باید براساس برنام مشی خطکنند. می

 مشی، این خط. دهد می بازتابرا  از آموزشگاه بیرون ةو گوناگونی جامعباشد آموزشگاهی  ةجامع

عنوان  مشترک است و اینکه معلمان به اقدامکند که ساختن مجموعه یک  مشخص می

نقش مهمی در کمک به  ،آموزانشان دانش نیازهای ةضوعی با دانش ارزشمند دربارمتخصصان مو

های آموزشگاهی ند. همچنین اطمینان از اینکه کتابخانهدارکتابخانه منابع  ساخت مجموعه

، ملیهای اند و ویژگیپدید آمدهالمللی که به هر دو صورت محلی و بینفراهم آورند منابعی را 

 ةاعضای جامعجمعیتی فرد  های منحصربهو دیگر هویتفطری، انی، قومی، فرهنگی، زب

 است. بسیار ضروریدهند، آموزشگاهی را بازتاب می

های کتابداران آموزشگاهی باید بر فعالیت: آموزشگاهی کتابخانة آموزشی هایبرنامه

 از قبیل: ؛آموزشی اصلی تمرکز کنند

 ؛و خواندن ترویج سواد 

 های تقابلیهای اطالعاتی، مهارت ،ای )مثل سواد اطالعاتیسواد اطالعاتی و رسانه
 (؛1سواد-ای، ترااطالعات، سواد رسانه تبحراطالعاتی، 

  ا، تفکر انتقادی(؛بنم)مثل یادگیری مسئله امبن پرسشیادگیری 

 تلفیق با فناوری؛ 

                                                 
1
transliteracy 
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 معلمان؛ وبرای ای حرفه ةوسعت 

 ادبیات و فرهنگ توجه به. 

های مند برای آموزش مهارتیک چارچوب نظام وجود اهمیت بهکتابداران آموزشگاهی 

از طریق کار مشارکتی  ،آموزانهای دانش، و در افزایش مهارتاذعان دارندای اطالعاتی و رسانه

 کنند.با معلمان همکاری می

است.  مستمرمداوم بهبود  ةاز چرخ یمهم وجهارزیابی  .آموزشگاهی ةکتابخان ارزیابی

 ،کند. ارزیابی و خدمات کتابخانه با اهداف آموزشگاه کمک می ها برنامه ازیهمسارزیابی به 

به آموزان و معلمان، آموزشگاهی را به دانش ةو خدمات کتابخان ها برنامهاز  زایای حاصلم

شواهد موردنیاز برای  ،دهد. ارزیابیمی ناشتر ن گستردهآموزشی  ةکارکنان کتابخانه، و به جامع

-کمک میهم کاربران کتابخانه نیز به کارکنان و  آورد و را فراهم میو خدمات  هابهبود برنامه

ها و ارزیابی موفق به تجدید برنامه کنند. ارزشگذاریها و اهداف را درک و آن برنامه تاکند 

 .شود جدید منجر میها و خدمات برنامه دوینبه تنیز خدمات، و 

 امرتبط باقدامات  هدایتارزیابی برای  .گاهیآموزش ةکتابخان از حمایت به بخشیدن تداوم

آموزشگاهی در  یهاکه نقش کتابخانهازآنجاضروری است.  طرفداری همگانی،و عمومی روابط 

مالی  استمرار تأمینبرای تضمین الزم است آموزش و یادگیری همیشه به خوبی درک نشده، 

های ذینفع و حامیان  گروه اب روابط حمایتیبه برقراری ها، کتابخانه و دیگر انواع حمایت

 .کتابخانه اقدام گردد

که است های آموزشگاهی ای کتابخانهودهدوم از رهنم ، ویراستاین متن .مدرک این ةدربار

 ا برای کمک بهوده. این رهنمیافته انتشار «های آموزشگاهی ایفالبخش کتابخانه»توسط 

 ةرای تضمین دسترسی همهایی که ب شن آموزشی در تالسازاتصمیمو آموزشگاهی  مندان حرفه

کارکنان  طتوسکه -آموزشگاهی ةبخش کتابخانها و خدمات اثرآموزان و معلمان به برنامهدانش

 نویس پیش. ه استشد نویدتآورند،  به عمل می-گردد ارائه میآموزشگاهی  ةکتابخانذیصالح 

جریان ز بسیاری کشورها در ا فراوانیا شامل بحث، مناظره، و مشاوره با افراد ودهاین رهنم

ش و گاراز طریق نو نیز ، نیمساالنه یاه سجالاهای ایفال و ی کنفرانسدر ط ها کارگاهبرگزاری 

مرهون همکاری اثر، ویراستاران است.  برخط بودهبه صورت حضوری و ها  آنبازبینی مداوم 
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انجمن »یی اجرا و هیئت« ایفالهای آموزشگاهی بخش کتابخانه»کمیتة دائمی  اعضای

المللی  بینو نیز دیگر اعضای جامعة ، 1«ال( اس اِی یآالمللی کتابداری آموزشگاهی ) بین

 رسانی کردند.  خود را برای این پروژه هم ةی آموزشگاهی هستند که تخصص و عالقهاکتابخانه

 

 جونز، رییس-باربارا شولتز
 دایان اوبرگ، منشی

 ایفالهای آموزشگاهی بخش کتابخانه

 2015ن ژوئ
  

                                                 
1
 International Association of School Librarianship (IASL) 
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 هاتوصیه

ان سازتصمیمو آموزشگاهی مندان کتابخانة  حرفه ةآید برای استفادهایی که در ادامه میتوصیه

آموزان و معلمان به خدمات و دانش ةبرای تضمین دسترسی هم ی کهدر تالش، آموزشی

اهی آموزشگ ةکتابخانذیصالح کارکنان  طتوسکه  -آموزشگاهی ةبخش کتابخاناثر یها برنامه

ا ارائه ودهمتن رهنم همخوانی باها در . توصیهین گردیدودت ،آورند به عمل می -گردد ارائه می

 .اند همتن در پایان هر توصیه ذکر شد پشتیبانهای اند؛ بخششده

، یا ارزیابی ترویجریزی، توسعه، جهی از برنامهو مثابه ها بهکه مایل به استفاده از توصیه آنان

در ارتباط  ها توصیهیک از وضعیت هر  سنجشبخواهند برای  شایدگاهی هستند آموزش ةکتابخان

)مثل از یک مقیاس آموزشگاهی  ةکتابخانیک نظام ص یا صوخبآموزشگاهی  ةکتابخانیک با 

( یا مراجعه شود «ارزیابیبرای نمونه  سیاهة بازبینی»: «د»به پیوست )« بله، تاحدودی، خیر»

نگاه « )در دست ارتقا، شده تثبیت، در دست تکمیل، سازی دهدست پیا، در در دست بررسی»

عموم یادگیرندگان کتابخانة آموزشگاهی  تمرین برای هاییادگیری: استانداردهدایت »کنید به: 

 .استفاده کنند ( (9، ص2014، 1«در کانادا

بق با طنح در قالب کلماتی که موموزشگاهی باید به وضآة مأموریت و اهداف کتابخان. 1توصیه 

حقوق  ةاعالمی»شده در  های بیانو ارزش «ی آموزشگاهی ایفال/یونسکوهاکتابخانه ةبیانی»اصول 

 «ایفالمحوری های ارزش»، و «حقوق افراد بومی ملل متحد ةاعالمی»، «کودکان ملل متحد

 [«7-1»مقدمه، ] هستند اظهار شده باشد.

طبق با نباید در قالب واژگانی که م ی آموزشگاهیهامأموریت و اهداف کتابخانه. 2توصیه 

 های آموزشی برنامهنیز برآیندهای و  ،و محلی ،ایملی، منطقهآموزشی  مقاماتانتظارات 

 [«8-1»تا  «1-1»مقدمه، ] تعریف شوند. ،آموزشگاه باشد

باید  ،آموزشگاهی ةموفقیت یک کتابخانبرای سه ویژگی ضروری  تحققمنظور  به. 3توصیه 

 مدرسه ة آموزشیی که برنامبعامن مجموعه ؛کتابدار آموزشگاهی ماهریک : قر کردای مست برنامه

                                                 
1
 Leading Learning: Standards of Practice for School Library Learning Commons in Canada, 

2014, p. 9 
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تا « 1-1»]آموزشگاهی.  ةکتابخانمداوم  ةبرای رشد و توسع یروشن ةو برنام ؛کندپشتیبانی را 

«1-8»] 

کار کارکنان و نیز  -آموزشگاهی ةهای کتابخانو ارزیابی خدمات و برنامه پایش. 4توصیه 

 ةجامع متغیر تأمین نیازهایاطمینان از  منظور و بهمنظم  باید به صورت -درسهم ةکتابخان

 [«4-6»تا  «1-6»، «9-1»]. مدرسه، انجام گیرد ةکتابخانمدرسه توسط 

انجام گیرد  باید در سطح یا سطوح دولتی مناسب آموزشگاهی ةقانونگذاری کتابخان. 5توصیه 

مداوم  بهبود، و پشتیبانینی برای تأسیس، های قانوکه مسئولیتحاصل شود اطمینان  تا

-2»]اند. تعریف شده روشنیبه  ،آموزاندانش ةپذیر برای همهای آموزشگاهی دسترسکتابخانه

 [«7-2»تا « 4-2»، «2-2»تا  «1

انجام گیرد  آموزشگاهی باید در سطح یا سطوح دولتی مناسب ةقانونگذاری کتابخان .6توصیه 

ی حقوق ازجمله -مدرسه ةاعضای جامع ةهای اخالقی هممسئولیت کهحاصل شود اطمینان  تا

، و حق دارایی فکریو  نشردسترسی، آزادی اطالعات و محرمانگی، حق  عدالت در همچون

 [«8-3»تا  «6-3» ،«3-2»]. اندتعریف شده روشنیبه  -کودکان برای دانستن

کتابدار آموزشگاهی هدایت یک آموزشگاهی باید تحت  ةهای کتابخانبرنامهو  . خدمات7توصیه 

 [«4-3»تا  «1-3»]باشد.  یکالس تدریسبا تحصیالت رسمی کتابداری آموزشگاهی و  ای حرفه

آموزش به روشنی تعریف شوند تا باید  ای حرفهکتابدار آموزشگاهی یک های نقش. 8توصیه 

خانه، رهبری و وجو محور و مبتنی بر منابع(، مدیریت کتاب سواد و خواندن، پرس ترویج)مثل 

-3»] .ندرا شامل شو خدمات کتابخانه یتعامل اجتماعی، و ارتقادر گسترة مدرسه،  مشارکت

5» ،«3-5-4»] 

باید  -انو داوطلب مندان،حرفه، پیرامندان حرفه -آموزشگاهی ةتمام کارکنان کتابخان .9توصیه 

های  مشی جمله خطانه، ازهای کتابخمشی خطهایشان را برای کار مطابق با و مسئولیت ها نقش

کتابخانه را به کاربران  ةدسترسی، حق محرمانگی، و حق دانستن برای هم مربوط به عدالت

 [«7-3» ،«6-3» ،«2-3»، «1-3»] درک کنند.روشنی 
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فیزیکی و منابع های مجموعه حققآموزشگاهی باید برای ت ةکارکنان کتابخانهمة  .10توصیه 

 ةو فرهنگی اعضای جامع ،ملی، قومیبا هویت و  مدرسهتحصیلی  ةدیجیتالی سازگار با برنام

هایی همچنین باید برای افزایش دسترسی به منابع از طریق فعالیت نانتالش کنند؛ آمدرسه 

-3-4»، «3-4»، «3-2-4»]. و اشتراک منابع تالش کنندتصدی کتابخانه، نویسی، مثل فهرست

 [«4-3-4«تا  «1

 نیازهایآموزشگاهی باید از  ةها، و خدمات کتابخانات، مجموعهامکانات، تجهیز .11توصیه 

ها، و کنند؛ این امکانات، تجهیزات، مجموعه پشتیبانیآموزان و معلمان آموزش و یادگیری دانش

 [«4-3»تا « 1-4»]ند. شو ، متحولآموزش و یادگیریدر نیازهای یر یتغهمراه با خدمات باید 

های های عمومی و کتابخانههای آموزشگاهی و کتابخانهخانهکتاب میانارتباطات  .12توصیه 

موجب پیشبرد و را تقویت کنند دسترسی به منابع و خدمات  تا توسعه یابندباید  آکادمیک

-5»تا « 2-4»] .گردند اعضای جامعه ةالعمر همیادگیری مادام در ها مشترک آنهای مسئولیت

4»] 

سواد و  ترویج: باشد برتمرکز متابدار آموزشگاهی باید کاصلی های آموزشی فعالیت .13توصیه 

 ةتوسعو فناوری؛ تلفیق جو؛ و؛ آموزش مبتنی بر پرسو اطالعاتی ایآموزش سواد رسانه ؛خواندن

 [«7-5»تا « 2-5»] ای معلمان.حرفه

 با تشریک مساعیآموزشگاهی باید  ةکتابخان از طریقشده  ارائههای خدمات و برنامه .14توصیه 

با  در هماهنگی با مدیر مدرسه، کهتوسعه یابد  ای حرفهر آموزشگاهی اکتابدیک  ةوسیل بهو 

اعضای و با ای، های کتابخانهبا اعضای دیگر گروه ،ی، با همکاران آموزشیة آموزشبرنام رهبران

 کند تا به تحقق کار می های منحصر به فردو دیگر جمعیت ،فرهنگی، زبانی، بومیهای  جمعیت

-5»تا « 1-5»، «4-5-3»، «5-3»] .یاری رساند مدرسهو اجتماعی  ،، فرهنگیآکادمیکهداف ا

8»] 

آموزشگاهی را  ةهای کتابخانمبتنی بر شواهد باید خدمات و برنامه هایفعالیت .15توصیه 

که  ی و برای اطمینان از اینا های حرفه های موردنیاز برای بهبود فعالیتهدایت کند و داده

بر  مدرسهآموزش و یادگیری در  در یمثبت اثر ،آموزشگاهی ةکتابخانیک  های برنامهو خدمات 

 [«2-5»، «1-5»] ، فراهم آورد.گذارد میجای 
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 وسیلة بهآموزشگاهی باید  ةکتابخانیک های از خدمات و برنامهپشتیبانی استفاده و  .16توصیه 

آموزشگاهی و با  ةکتابخان -ةو بالقو کنونی -مند با کاربرانریزی شده و نظامارتباط برنامه

 [«5-6»، «4-6»] .کتابخانه تقویت گرددان گیرندگو تصمیم ذینفعان
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 مقدمه

: تقویت های آموزشگاهی سراسر جهان، در اشکال مختلفشان، هدف مشترکی دارندکتابخانه

بری فرصت از برا یآموزشگاه ةکتابخان کارکنان ل،یدل نیا به«. آموزش و یادگیری برای همه»

مندرج در های های آموزشگاهی از ارزشارکنان کتابخانه. ککنندبرای همه طرفداری می

« ملل متحد دربارة حقوق کودکانکنوانسیون »، 1(1959« )اعالمیة حقوق کودکان ملل متحد»

های محوری ارزش»، و 3(2007« )اعالمیة ملل متحد دربارة حقوق افراد بومی»، 2(1989)

 کنند:پشتیبانی میشرح زیر، به « ایفال

 ةتخیلی و آزادی بیان که در ماد آثارها و ید اصول آزادی دسترسی به اطالعات، ایدهأیت 

 تبلور یافته است. «اعالمیة جهانی حقوق بشر» 19

 به اطالعات،  همگانیها به دسترسی برابر و که مردم، جوامع، و سازمان اعتقاد به این

، و اقتصادی تیکی رفاه اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، دموکراتخیلی برا آثارها و ایده

 خود نیاز دارند.

 این تضمین به اطالعاتی، و ایکتابخانه باکیفیت خدمات ارائة که این به عقیده 

 .کندمی کمک دسترسی

 ایفال و هایفعالیتمشارکت در فدراسیون برای  اعضای ةهمسازی التزام به توانمند 

شهروندی، معلولیت، خاستگاه قومی، وابستگی  توجه بهبدون ا هآنسود بردن از 

  4.سیاسی، نژاد، یا مذهب ةجنسیت، موقعیت جغرافیایی، زبان، فلسف

بیانیة »که در هستند های آموزشگاهی توسعة کتابخانه ایهبر اصول پایمبتنی این رهنمودها 

شگاهی در آموزش و یادگیری برای های آموزهای آموزشگاهی ایفال/یونسکو: کتابخانهکتابخانه

که نخستین بار « های آموزشگاهیبیانیة کتابخانه» ند.اشده انیبرا ببینید(  الف)پیوست  5«همه

توسط طرفداران  ها ترجمه شده، و مستمراً، به بسیاری از زبانمنتشر گردید 1999در سال 

در یا  ة آنانآموزشگاهی در مدرسهای کتابخانه ارتقای سطح منظوربه ،های آموزشگاهیکتابخانه

                                                 
1
 United Nations Declaration of the Rights of the Child (1959) 

2
 United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC, 1989) 

3
 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (2007) 

4
 www.ifla.org/about/more 

5
 School Library Manifesto: The school library in teaching and learning for all 
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 گیرد.مورد استفاده قرار می ی که در آن سکونت دارند،مناطق یا کشورهای

 منظورهب در کشور خود،مسئول آموزش  از طریق وزارت ،هادولت: »آمده است بیانیهاین در 

ترغیب  جامدبیناصول این بیانیه سازی به پیادههایی که ها، و برنامه، سیاستهابردراه تدوین

گیرندگان در سطح ملی و این سند برای آگاه کردن تصمیممندرج در رهنمودهای «. شوندمی

ای تدوین شده است. این کتابخانه ةو راهنمایی جامعپشتیبانی سراسر دنیا، و برای در محلی 

نوشته  «بیانیه»در  مندرجراهنمودها برای کمک به رهبران آموزشگاهی برای اجرای اصول 

های آموزشگاهی از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت اند. ازآنجاکه مدارس و کتابخانههشد

 کار گرفته شوند.محلی خوانده و به ارها باید با آگاهی و حساسیت به بافتودرهنم، هستند

-فراوان مشارکت. همکاران انگیزبخش باشد و هم اشتیاقکه هم الهامآن است  سنداین هدف از 

های آموزشگاهی الهام گرفتند، و های کتابخانهو ارزش مأموریتاین سند از تدوین  کننده در

گیرندگان آموزشی، حتی در آموزشگاهی و تصمیم ةن اذعان کردند که کارکنان کتابخانناآ

 باید بکوشند تا، ی برخوردارندمنابع و حمایت مناسب ازهای آموزشگاهی کتابخانه ی کهکشورهای

 ی که در آنو به محیط اطالعاتی متغیرهماهنگ باشند مدرسه  ةیری کل جامعبا نیازهای یادگ

 .، اندیشمندانه پاسخ دهندکنندکار می

 و آنچه منطقاً محقق گرددآنچه آرزو داریم از هستند  تلفیقیکنندة بازنماییهمة رهنمودها 

هایی که ودنماست که استانداردها و رهالزم آن را داشته باشیم.  تحققتوانیم انتظار می

در ها را آنو  دهندقرار میاستفاده مورد  های خودکارابی در کتابداران آموزشگاهی برای راهی

، در گیرندبه کار میآموزشگاهی  ةهای کتابخان در خدمات و برنامه تیآ هایبهسازی ازطرفداری 

افرادی که  توسط باشند. استانداردها و رهنمودها باید یت کاربرد داشتهقابلنیز موقعیت محلی 

و  بودجهافزایش  ی کهشوند. هنگام «تقویت» ،شناسندآن موقعیت محلی را به بهترین شکل می

 نقش اینشود، شواهد مرتبط با پیشنهاد می تأسیسات هایی درنوسازیانجام یا  انسانینیروی 

با تحقق  مرتبط های استداللآموز و موفقیت معلم، در مقایسه با یادگیری دانش درتغییرات 

  آورند.را فراهم میتری کنندهقانعدالیل  ، ای از استانداردهامجموعه

 ،و تسهیالت ،، کارکنانمنابع ، فناوری، مجموعهمربوط به تأمین مالیرعایت تمام استانداردهای 

نحوة  ،تر از آن. مهمنیستبهترین محیط آموزشی و یادگیری  کنندة حصولتضمین لزوماً

در کردن های آموزشگاهی دارند: کار مدرسه دربارة کتابخانه ةعضای جامعتفکری است که ا



20 

 

ایجاد یک تفاوت در زندگی  به عبارت دیگر،های آموزشگاهی )ف معنوی کتابخانهاهدا جهت

)به عبارت دیگر، بهبود در آموزش  های آموزشگاهیف آموزشی کتابخانهاهدا جهتو در  ن(ناجوا

ابزارهایی برای  فقط، کارکنان، و فناوری منابع مجموعه ،ت. تسهیالو یادگیری برای همه(

 ف هستند.اهداآن دستیابی به 

یک پرسش مهم را در  بایدآموزشگاهی،  ةکارکنان کتابخان ازجملهمدیران و دیگر ذینفعان، 

از دسترسی داشتن به  ایبالفعل و بالقوه چه سودآموزان و معلمان دانش :ذهن داشته باشند

گذشته نشان داده  ةبرند؟ پژوهش در چهار دهآموزشگاهی می ةهای کتابخانبرنامهخدمات و 

توانند ند، میشاب بع شدهاتأمین نیرو و من درستیبه  اگرهای آموزشگاهی، کتابخانهکه است 

کتابخانة یک ترین منبع آموزان داشته باشند. حیاتیبر موفقیت دانش چشمگیریثیر أت

ی هاهاست که برای خلق بهترین تجرب و توانمندی ایزشگاهی حرفهکتابدار آمو ،آموزشگاهی

-همکاری میبا دیگر معلمان  ،آموزانساز برای دانشاساز و معنیادگیری دانشدر عرصة ممکن 

 کند.

توسعه و بهبود  پشتیبانی ازتواند برای می «های آموزشگاهی ایفالرهنمودهای کتابخانه»

د. قرار گیراستفاده مورد گوناگون  مناطقهای متفاوت در روشبا  ،های آموزشگاهیکتابخانه

های آموزشگاهی در کشورهای در حال توسعه و کتابخانه احتماالت ممکن برای شاید مشاهدة

را های آموزشگاهی ف آموزشی کتابخانهاهداو  اخالقیف اهدااما  ؛برانگیز باشدچالش ،نوظهور

آوری ، گاهی از طریق فراهمهای مختلف و خالقانهراهی متفاوت، از هاتوان در این محیطمی

دارند( مورد توجه قرار آموزشگاهی کتابخانة  ةتوسعنقش اساسی در که )سواد  ایعناصر پایه

منتشر ایفال  اً با پشتیبانیاخیر ی کهتوان در کتابمیرا سواد ابتکاری های هایی از پروژه. مثالداد

 1«اقداماتها و های آموزشگاهی، پروژهکتابخانهبه نی اندازهای جهاچشم»گردید، یعنی 

، و سازیپیادهبرای توسعه،  یابتکار ی از اقداماتهای( یافت. مثال2011برگ، ت و اُر)مارکوا

 دیگری که اخیراً با پشتیبانیتوان در کتابمیرا های آموزشگاهی رهنمودهای کتابخانه یارتقا

 -)شولتز 2«ی آموزشگاهیهاای کتابخانهودهرهنم پایةانی بر جه کنش»یعنی ، یافتهانتشار  ایفال

 .دید (2015جونز و ابرگ، 

                                                 
1
 Global Perspectives on School Libraries: Projects and Practices (Marquardt & Oberg, 2011) 

2
 Global Action on School Library Guidelines (Schultz-Jones & Oberg, 2015) 
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های آموزشگاهی توسعة کتابخانه ایهاصول پای «های آموزشگاهی ایفال/یونسکوکتابخانه ةبیانی»

 ایعملی آن اصول پایه سازیپیادهمسیر  «رهنمودهای کتابخانة آموزشگاهی»و کند؛ می بیانرا 

 اقداماتی کهدر کشد تا  میچالش به ما را  «رهنمودهای کتابخانة آموزشگاهی»دهد. رائه میرا ا

ری یآموزش و یادگ» پشتیبانی ازی آموزشگاهی در هاکتابخانهدر بهترین خدمات  ةبرای ارائ

 کنیم.و محلی عمل بیندیشیم جهانی بندیم، به کار می «برای همه

 اندیشیدن جهانی

ها، و فرصتبرابری ، برخورداریدنیایی از  ،های آموزشگاهیکتابخانهرای بحاضر  رهنمودهای

خواهند شد  سازیپیاده 21قرن  اردر بافت این رهنمودها. کشندبه تصویر میعدالت اجتماعی را 

مختلف خواهند های سطوح و بخش در عرصةپیوستگی هم، و بهتحرکتغییر، ها مشخصة آنو 

 ،شدنجهانی هایی همچوناز جهتگیریثر متأ، زندگی مردم امروز . در گسترة جهانبود

پایداری یا و  ،موبایلی و دیجیتالیمتکامل های فناوری ،ناپایداری و تغییر اقتصادی و اجتماعی

 .باشدزیست میمحیط « کردنسبز»

)مثل  هشدیتوقت هایفناوریو از طریق آموزشی ی هادر برنامهآمده عملبهتغییرات  به تبع

در بسیاری از کند. تغییر مینیز آموزش ( 1به1 رایانشهای هوشمند، ابری، بازی، گوشی انشرای

 ،کنندعمومی در مدارس و دانشگاهها تأکید می کردهزینهها و کشورهایی که بر کاهش هزینه

-دانش. تعداد ندمالی و قانونی مورد نیاز ارآموزش در بافت جدیدی برای تأمین مالیهای مدل

 آموختگان دانشگاهیدانشاما تعداد  ،جهان در حال افزایش است تمامدبیرستانی در  انآموختگ

دادن است. تغییرات اقتصادی و اجتماعی در حال افزایش  پایینهنوز در بسیاری از کشورها 

فراگیر ها هستند. حضور خارجی و یادگیرندگان زبان دوم در مدارس و دانشگاه آموزندگانتعداد 

با دیگران را تغییر داده است  آنان یادگیرندگان به اطالعات و تعاملدسترسی  روش، فناوری

(OECD, 2014). 

، «باز»دسترسی  هایداده همچون هاییجهتگیریو  یکار دیجیتالها تحت تأثیر دستور کتابخانه

 به تدوینها یادگیری، و همگرایی هستند. در بسیاری از نقاط دنیا، دولت ی درابتکاراقدامات 

، بنا شده پایة زیرهفت اروپا که بر  ةاتحادی 1«دستور کار دیجیتالی» مشابه با ،ریزیبرنامه اسناد

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en
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 :اندپرداخته

مرزهای  میان برخطموانع جریان آزاد خدمات و محتوای که  -بازار دیجیتالیتک (1

 ؛ریزد را فرو می کشورها

، فناوری اطالعات رهایبرای ابزا جدیداستانداردهای  -و استانداردها پذیریمیانکنش (2

در هر جایی را  انقطاعبیای، و خدماتی که تعامل های کاربردی، مخازن دادهبرنامه

 ؛کنند، درست مانند اینترنتتضمین می

های های شخصی و پاسخداده امنیت شده در موردتقویتقوانین  -امنیتاعتماد و  (3

 ؛هک سایبری هب شده هماهنگ

برای فراهم کردن دسترسی و  افزودهگذاری سرمایه -سریع اینترنت سریع و فوق (4

 ؛تربارگیری سریع

منظور به فناوری ارتباطات و اطالعاتدر  افزودهگذاری سرمایه -پژوهش و نوآوری (5

 ؛هانوآوری سازیتجاری

به ن داختپرآموزش و پرورش برای  -دیجیتالی برخورداریو  ،هاسواد، مهارتتقویت  (6

 ؛اقشار نابرخورداری برا بویژهشکاف دیجیتالی، 

تسهیل در انرژی،  مصرفبرای کاهش  -مزایای ناشی از فناوری ارتباطات و اطالعات (7

 .خدمات عمومی، و فراهم کردن دسترسی به میراث فرهنگی

های تقویت مهارتتوسعه و  هآموزشگاهی ب ةکارکنان کتابخان ، نیازدیجیتالی کاردستور 

 تقویتتوسعه و  جهتدر  ة مدرسهبا دیگران در جامع کار برایرا  گی آناندیجیتالی و آماد

جهان، خدمات و تمام دهد. در افزایش می ،آموزان و معلمان انشد های دیجیتالیمهارتدانش و 

آموزشگاهی تحت تأثیر تغییرات فناوری دیجیتالی و موبایلی قرار گرفته یا  ةهای کتابخانبرنامه

-دیجیتالی را افزایش می شهروندیبه آموزش اصول  نیاز گیرد، و این تغییراتزودی قرار میبه

 دهند.

 کردن عمل محلی

 سازیتعدیل و پیادهای آن است که به گونه« آموزشگاهی هایکتابخانهرهنمودهای »هدف از 

بر ن حاکم یانو. قة آموزشی تناسب یابندقانونی و برنام اربافت بویژهمحلی،  ربافتاشوند که با 

ای، کتابخانه قانونیا  یآموزش قانونیک  در ضمنی آموزشگاهی ممکن است اهکتابخانه ةتوسع
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ممکن است به صورت  مدارس آموزشیی هابرنامه اسناد. ، ذکر شده باشندکدامدو، یا هیچ هریا 

مأموریت، نقش، و به تعریف  مشخصاًممکن است  اسناد؛ این تدوین شده باشندملی یا محلی 

 این موضوعات کامالُ سکوت کنند. در بارة، یا بپردازند آموزشگاهی ةاهداف کتابخان

ا، هخانههای کتابها، انجمنراهنمایی دولت« های آموزشگاهیرهنمودهای کتابخانه»هدف 

های آموزشگاهی با کتابخانهسازی همخوانو جوامع محلی در فرآیند  رهبران مدارس،، مدارس

، قومیعاد اجتماعی، بآموزشگاهی، با ا ةجامع های آموزش محلی، با نیازهای اطالعاتیبرونداد

مدرسه و فراتر از مدرسه فرد جامعه در بهو دیگر ابعاد جمعیتی منحصربومی، فرهنگی، زبانی، 

 د.باشمی

شامل قانونگذاران دولتی و )گیرندگان آموزشی تصمیم« های آموزشگاهیرهنمودهای کتابخانه»

های کتابخانه کیفیپژوهشی که سهم خدمات  درنظرگرفتن شواهد به ( رامدارسمدیران 

ا ودهرهنماین . خواندفرامیدهد، موفقیت آموزشی جوانان را نمایش می در آموزشگاهی

ن ناآموردنیاز های یمندتوان تقویتتوسعه و  را بهآموزشگاهی  هایهمچنین کارکنان کتابخانه

و  ،تغییرتبدیل شدن به عوامل برای و  ،با تغییرات مداوم در آموزش و اجتماع همراهیبرای 

 .خواندفرا میندگان تغییر کنهیلست
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   1 فصل

 آموزشگاهی ةکتابخان اهداف و مأموریت
 

 ةدر جامع آمیزیتهایی را که برای عمل موفقآموزشگاهی اطالعات و ایده ةکتابخان»

آموزشگاهی  ةکند. کتابخانفراهم می نقش بنیادین دارند ،محور امروزاطالعاتی و دانش

قادر  را نناآ ،تخیلرورش پو العمر های یادگیری ماداممهارت هبآموزان  دانش یزجهتبا 

 « پذیر زندگی کنند.شهروندان مسئولیت مثابهسازد بهمی

 ی آموزشگاهیهاکتابخانه ةبیانی

 مقدمه .1-1

 ةبیانی» درکه  به صورتیآموزشگاهی،  ةاین فصل شرح عمومی مأموریت  و اهداف یک کتابخان

 ةکتابخان «بیانیه»باشد. در این یم ،( بیان شده1999)« ی آموزشگاهی ایفال/یونسکوهاکتابخانه

 ةو بهبود آموزش و یادگیری در سراسر جامع قویتبرای ت نیرویی مثابهآموزشگاهی به

 اصلی. موضوعات شوددر نظر گرفته می -آموزاندانش برای برای معلمان و -آموزشگاهی

 ند.اداده شده شرحتری با جزئیات بیش یهای بعددر فصل «بیانیه»شده در تعریف

 بافتار .1-2

 مکانهای یادگیری که محیطنوعی از های آموزشگاهی در سراسر جهان به عنوان کتابخانه

تشویق  منظوررا بهها و خدمات )فیزیکی و دیجیتالی(، دسترسی به منابع، و دسترسی به فعالیت

های کتابخانه دارند. رشد حضورکنند یادگیرنده فراهم می ةآموز، معلم، و جامعدانش پشتیبانیو 

در دانش الزم برای عمل  هبآموزان دانشدر پی تجهیز که  هاییآموزشگاهی با رشد آموزش

تسهیالت و  طیفجاکه موازی است. ازآنباشد، مشارکت در این عرصه میو ود جامعه عرصة بهب

در های آموزشگاهی ی آموزشگاهی در سراسر جهان متنوع است، کتابخانههاکتابخانه یاتعمل

با  ،کنند. یک کتابخانهآموزان تمرکز مییادگیری دانشدر و پیشرفت  پشتیبانیجا بر همه

های تفرصاز  طیفی ،فرهنگی و اجتماعی ة، سواد اطالعاتی، و توسعفکریتمرکز بر محتوای 

 گراآورد. تمرکز یادگیرندهفراهم میهای بزرگ های کوچک، و گروهبرای افراد، گروهرا یادگیری 
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درسی یک مدرسه  ةبرنامسازی فردی، و گسترشموجب پشتیبانی، آموزشگاهی  ةکتابخان در

 .است

 :مثال

را برای یتیمان و دیگر مرتبط منابع فرهنگی و تجارب آموزشی  1«لوبوتو ةکتابخان ةپروژ»

 کند.پذیر در زامبیا فراهم میکودکان و جوانان آسیب

 آموزشگاهی ةتعریف کتابخان .1-3

-پرسخواندن، در آن یادگیری فیزیکی و دیجیتالی است که  مکانآموزشگاهی یک  ةکتابخان

رشد در اطالعات به دانش و از آموزان دانشسفر  ، در، پژوهش، تفکر، تخیل، و خالقیتوجو

د. این مکان فیزیکی و دیجیتالی با ، نقش محوری دارننآنا و فرهنگی ،شخصی، اجتماعی

، 3، مرکز اسناد و اطالعات2درسهای مد )مثل مرکز رسانهشواصطالحات متفاوتی شناخته می

اصطالحی  «آموزشگاهی ةکتابخان»اما ؛ (5مبانییادگیری  برای ، کتابخانه4ایمرکز منابع کتابخانه

 رود.کار میو عملکردها به موارداین همة و برای  را دارداستفاده  تریناست که متداول

عنوان وجه  بههای زیر ویژگیبه تعیین  6المللیش بینسال پژوه 50 افزون بررفته، همروی

 :منجر شده استهای آموزشگاهی  تمایز کتابخانه

 رشتة کتابدار آموزشگاهی ذیصالح با آموزش رسمی در دارای یک آموزشگاهی  ةکتابخان

-موردنیاز برای نقش ایکالسی است که تخصص حرفه تدریسکتابداری آموزشگاهی و 

 ةسواد و خواندن، مدیریت کتابخان ةآموزش، توسعون ای همچپیچیدههای 

را در وی آموزشی ة جامع مشارکت درآموزشگاهی، همکاری با کارکنان آموزشی، و 

 .آوردفراهم می

                                                 
1. 

Lubuto Library Project  
2
 school media centre 

3
 centre for documentation and information 

4
 library resource centre 

5
 library learning commons 

6
: مثل    

Haycock, 1992, in LRS (2015) School Libraries Impact Studies in the USA www.lrs.org/data-

tools/school-libraries/impact-studies/ 

Williams, Wavell, C., and Morrison (2013) in the United Kingdom 

www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Librarie

s_2013.pdf 

http://www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies/
http://www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies/
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 ای، با کیفیت باال )چاپی، چندرسانهو متنوع  یهایآموزشگاهی مجموعه ةکتابخان

رسمی و غیررسمی  آموزش ةبرنامهدف و پشتیبان که کند را فراهم میدیجیتالی( 

 .هستند -شخصی ةهای فردی و توسعشامل پروژه -مدرسه

 مداوم دارد. ةبرای رشد و توسع روشن ةمشی و برنامآموزشگاهی یک خط ةکتابخان 

-رشد و توسعه را طی می مراحلآموزشی،  نظامه ودیگر وج ، همچونآموزشگاهیهای کتابخانه

 ةف کتابخاناهدامأموریت و  تحقق منظورهآموزشگاهی ب ةکتابخانبرای این سه ویژگی  اماکنند. 

آمورشگاهی برای  ةدهند که پتانسیل کتابخانها نشان میآموزشگاهی ضروری هستند. پژوهش

 .دارد گیبستمدرسه ها در یک این ویژگی میزان حضوربه  ،آموز تاُثیر داشتن در یادگیری دانش

 :باشدمیکردهای زیر عملدارای آموزشگاهی  ةکتابخان

  پذیر باز و دسترس ،که برای همه مدرسهفضای فیزیکی و دیجیتالی اختصاصی در یک

 است؛

  در باکیفیت به منابع اطالعاتی  آزادنه و عادالآورندة دسترسی فراهمکه فضای اطالعاتی

-می برگزیدههای دیجیتالی ای، و مجموعهای شامل چاپی، چندرسانهانواع رسانه ةهم

 ؛باشد

 مورد  ،کنجکاوی فردی، خالقیت، و جهتگیری به سوی یادگیریدر آن منی که ا فضای

توانند موضوعات گوناگون، آموزان میدانش در آن،گیرد و قرار می پشتیبانیتشویق و 

 ؛، مورد بررسی قرار دهندبرانگیز را به صورت محرمانه و امن حتی موضوعات بحث

  با اطالعات و  کاربرای  ترتیبات الزمو  هاقابلیتآموزان دانشدر آن، فضای آموزشی که

 ؛آموزندمیخلق دانش را 

 برای خلق، فناوری ، و تخصص هاافزارمتنوعی از ابزارها، نرم گسترةای که فضای فناورانه

 آورد؛فراهم میرا بازنمایی، و همرسانی دانش 

  مام تدر خویش سواد و خواندن  ةتوسعبه  مدرسه ةجامعدر آن، مرکز سواد که یک

 د؛دازپر اشکال آن می

 امن و اخالقی، مناسب، ةاستفاد یادگیرنده ةجامعدر آن،  که دیجیتالی شهروندی مرکز 

 شخصی اطالعات و هویت از حفاظت هایدربراه و گیردمی یاد را دیجیتالی ابزارهای از

 آموزد؛می را
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 و ها فناوری به منابع، منصفانهاز طریق دسترسی  محیط اطالعاتی برای همه در جامعه ،

 و نیستند؛ در دسترسهای اطالعاتی که همیشه در خانه  مهارت ةتوسع

  ای، و آموزشی )مثل مسابقات، فرهنگی، حرفه رخدادهایفضای اجتماعی باز برای

 .عموم جامعهها، منابع( برای  جلسات، نمایشگاه

 آموزشگاهی در مدرسه ةنقش کتابخان .1-4

کند که یک در مدرسه عمل می یادگیریک مرکز آموزش و مثابه یآموزشگاهی به ةکتابخان

 دهد:با تأکید بر موارد زیر ارائه می را درسی ةبا محتوای برنامشده تلفیقو آموزشی فعال  ةبرنام

 و  ،یرس، دستجستجومرتبط با  ترتیباتها و توانایی -مبتنی بر منابعهای یتقابل

عنوان منبع. این مصنوعات فرهنگی بهد و نیز افراها، شامل قالب انواعارزیابی منابع در 

ی، و رسها همچنین استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات برای جستجو، دستیتقابل

 د.وشمیشامل را چاپی و دیجیتالی  توسعة سوادارزیابی این منابع، و 

 ها وبا دادهکنش واقعی که بر  ترتیباتیها و توانایی -های مبتنی بر تفکریتقابل 

، و تحلیل ردة باالتفکر  های، فرآیندوجوپرسپژوهش و  هایفرآینداطالعات از طریق 

نمایانگر که گردد میمنجر  محصوالتی /بازنمودهاکه به خلق کند تمرکز میانتقادی 

 .هستندو درک عمیق ژرف دانش 

 خلقکه بر وجو و پرسپژوهش  ترتیباتها و توانایی -های مبتنی بر دانشیتقابل ،

دانش و نمایانگر  وتمرکز دارند  یدانشمحصوالت از  مشترک ة، و استفاددهی ختسا

 .هستنددرک عمیق 

 برای مرتبط با لذت خواندن، خواندن  اتترتیبها و توانایی -های خواندن و سوادیتقابل

، و نتقالای چندگانه، و تغییر شکل، اهکارپایه،  خواندن برای یادگیری از طریق تفنن

 .کادرامعنا و در بهبود  تأمین امکانچندگانه برای  حاالتها و شکلدر متن  شاعةا

 ات مرتبط با مشارکت فرهنگی و ترتیبو  هاتوانایی -یفرد و بین فردیهای یتقابل

 ازجمله دیگرافراد خود و  ةجوی مبتنی بر منبع و یادگیری دربارواجتماعی در پرس

 .پاسخگودانش، و شهروندان  پدیدآورندگانپژوهشگران، کاربران اطالعات، 
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 در جهتآموزان را اتی که دانشترتیبها و توانایی -های مدیریت یادگیرییتقابل 

 و موفقیت ریزی،برنامهو ، ی مبتنی بر برنامة درسجوی ویک واحد پرس آمادگی برای

 د.سازتوانا میآن،  در گذراندن

 در ارتباط با مشارکتی که صراحتاً سازی فردی وکتابدار آموزشگاهی از طریق آموزش و تسهیل

 کند.می ایفاها یتقابلاین  ةنقش رهبری را در توسع ،استدرسی  ةبرناممحتوا و بروندادهای 

 آموزشگاهی ةکتابخاندر اثربخش  ةیک برنامالزم برای شرایط  .1-5

 ةکتابخاندر یک برنامة اثربخش الزم برای شرایط  ترینمهماند که ها نشان دادهپژوهش

آموزشگاهی است. کتابخانة  داریکتاب ه در رشتةشایستمند یک حرفهدسترسی به  ،آموزشگاهی

 جامع در حوزة ه وشدریزیبرنامه به بیان دیگر، پیشنهادآموزشگاهی بدون یک برنامة آموزشی )

داشته  یادگیریبر آموزش و  یثیرأُت چنان ( قادر نخواهد بودیادگیریهای آموزش و فعالیت

شایسته که و  ایحرفهآموزشگاهی  داریک کتاببا وجود د ندهنشان می هاکه پژوهشباشد 

 .پذیر استرساند، امکانمی انجامبه  را «4-3» شده در بخشهای مشخصنقش

که  روشنی هامشی خط مبتنی بر هشدریزییک چارچوب برنامه درکتابخانة آموزشگاهی باید 

-ند، مدیریت شود. خطدامی مشارکتی محصوالتجو، و وسپرکتابخانه را مرکزی برای خواندن، 

د و باید انعکاس وطراحی شهای کلی مدرسه مشی نیازها و خطبا توجه به  مشی کتابخانه باید

نقش  ازاجرایی پشتیبانی  های موجود باشد.و نیز واقعیتاهداف، ها، ، مأموریت، آرمانمبانی

 منافعکامل تحقق  منظور ، بهکتابخانهشده برای  تدوینمشی کتابخانة آموزشگاهی از طریق خط

، منابع فیزیکی و دیجیتالی، و امکاناتبرنامة کتابخانة آموزشگاهی ضروری است.  مندرج در

 های بعدفصلدر  ،آموزشگاهی ةاثربخش کتابخان ةیک برنام اجرایمنابع انسانی موردنیاز برای 

 اند.مورد بحث قرار گرفته

 از کتابخانة آموزشگاهیاندبیانیة چشم .1-6

انداز چشماین کند. میبازنمایی یک کتابخانة آموزشگاهی را مطلوب انداز، آیندة بیانیة چشم

باشد.  فاوتمت ،جهان هر جایی ازدر تواند می، کتابخانة آموزشگاهی وضعیت آغاز سته بهب

قش محوری در ایفای ن ه منظورانداز برای کتابخانة آموزشگاهی بیک چشم بنایدرنهایت، 
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در جهت فراهم آوردن  گراآینده یآرمانهای کنونی فراتر رود، از چارچوب محدودیت آموزش که

 آورد.یک فضای یادگیری چندکارکردی پدید می

را  1«2013ایفال  -هاجهتگیریگزارش »شده در جهتگیری مهم ارائهپنج  ،اندازاین چشم

 گیرد:دربرمی

و هم محدود  گسترش خواهند دادهم  رافرد به اطالعات دسترسی  ،های نوین( فناوری1

 د.خواهند کر

 .شدخواهد  یادگیری جهانیموجب دموکراتیزه شدن و اختالل در  برخط،( آموزش 2

 خواهند شد. ، بازتعریفها( مرزهای حریم خصوصی و حفاظت از داده3

ها آن به و ند دادگوش خواههای جدید صداها و گروه دارای ارتباطات باال، به( جوامع 4

 خواهند داد. قدرت

 تغییر شکل خواهد داد. ،های نوینفناوری بر اثراطالعات جهانی اقتصاد ( 5

 آموزشگاهی ةمأموریت کتابخان یةبیان .1-7

به عنوان بخشی از هدف و  ،آموزشگاهی ةمأموریت تعریفی از ماهیت، هدف، و نقش کتابخان

بیانیة »در جهان آموزشگاهی در های ت کتابخانهاست. مأموری مدرسهآن با مشترک  تعهد

همسازی  منظوربهشده است.  )پیوست الف( بیان 2«1999کتابخانة آموزشگاهی ایفال/یونسکو 

کتابخانة  یکمأموریت  یةبیاندر آن قرار دارند، مدرسه  ةآموزشی که مدرسه و کتابخان اربافت با

 یهبیاناین را بازتاب دهد.  «ة ... ایفال/یونسکونیبیا»مندرج در  یمأموریتعناصر آموزشگاهی باید 

بیانگر مقاصد موردنظر در و  را هدایت کندریزی و برنامهرا نشان دهد باید راه تمرکز منابع 

ها، ؛ مهارتباشد جامعهآن  اعضای نیازهای ی ازخدمت به جامعه از طریق تعریف درک جهت

 -را که انتظاریمورد برآیند؛ و را مشخص کند انیازهآن أمین برای ت موردنیاز و ظرفیت ،منابع

و به عنوان  نانکاری آ ةآموزان برای آیندسازی دانشآمادهمترتب بر آموزشی  مقاصد در راستای

 .باشد، نشان دهدجامعه سود به  -آینده شهروندان

 

                                                 
1
 trends.ifla.org 

2
 IFLA/UNESCO School Library Manifesto 
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 آموزشگاهی ةخدمات کتابخان .1-8

دهد. این ارائه میرا از خدمات  ، طیفیهیادگیرند ةآموزشگاهی برای رفع نیازهای جامع ةکتابخان

 ارائةشوند.  یا از طریق آن ارائهکتابخانة آموزشگاهی ساختمان در درون خدمات ممکن است 

برای گسترش را نیز هایی تفرص ،(فاوااستفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات )با خدمات 

-می آموزان فراهمهای دانشخانه بهمدرسه و  تحت پوشش احیون ةدسترسی کتابخانه به هم

ة ها، منابع جامعدسترسی به مجموعه ،فناوری اطالعاتدر ای قوی شبکهیک زیرساختار د. آور

و  ،وجوی مبتنی بر پژوهش پرس انجامابزارهای  ، و نیزهای دیجیتالی برگزیده، مجموعهمدرسه

 آورد.فراهم میرا ، ارائه، و همرسانی دانش ساخت

 :بر استمشتمل زشگاهی آمو ةخدمات کتابخان

 جو و وپرس هایفرآیند)مثل خواندن و سواد، فناوری،  مدرسانای برای حرفه ةتوسع

 پژوهش(؛

 سازی غنیو  برخورداری در خدمت اهداف علمی، وادبیات/ خواندن  پرتحرک ةبرنام 

 شخصی؛

 جو و توسعة سواد اطالعاتی؛ وویادگیری مبتنی بر پرس 

 منابع اجتماعی(.و ها )عمومی، دولتی، با دیگر کتابخانه همکاری 

از ارزش افزوده این ند. افزایآموزشی می ةجامع بهرا  چشمگیریهای آموزشگاهی ارزش کتابخانه

 های یکهشده از طریق برنامارائهخدمات تا کتابخانة آموزشگاهی منابع مواد موجود در مجموعة 

 .شودرا شامل میی ذیصالح کتابدار آموزشگاهیک و پرتحرک کتابخانة آموزشگاهی 

 های آموزشگاهیهای کتابخانهارزیابی خدمات و برنامه .1-9

 هکتابخاناین  توسعةدر  وجه بسیار مهمی ،آموزشگاهی ةکتابخان هایبرنامه و خدمات ارزیابی

تا کند کمک میگیرد: ارزیابی میپذیری انجام مرتبط با مسئولیتف اهدبنا بر ااست. ارزیابی 

نیازهای جامعة  رفعدر حال آموزشگاهی  ةهای کتابخانآیا خدمات و برنامه شودمعلوم 

کتابخانة  ةتفکر ذینفعان دربار با اثرگذاری برارزیابی باید عالوه،  به. هستند یا نهآموزشگاهی 

خدمات و مستمر تغییر جهت در  ،ان از کتابخانة آموزشگاهیآن حمایت جلبآموزشگاهی و 

به نیازهای  ،. انتخاب روش یا رویکرد ارزیابیة آموزشگاهی ایفای نقش کندکتابخانهای برنامه
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ذینفعان،  و استنباط کتابخانه )مثل کیفیت برنامه، آگاهییافتگی هتوسع سطحو  مدرسهجامعة 

 .بستگی دارد برنامه( اثراتمحتوای برنامه، و 

 ، یاالمللی، ملیداردهای بیناستان توان از می ددارکه بر کیفیت کلی برنامه تمرکز  یارزیابدر 

های کتابخانة آموزشگاهی )مثل کارکنان، بندی بسیاری از جنبهرسی و رتبهرمحلی برای ب

ارزیابی متمرکز بر در . بهره گرفتهای آموزشی( برنامه و نیز، منابع ، فناوری، مجموعهامکانات

 توان میشود، خوانده می «اهدمبتنی بر شو اقدام»اغلب که کتابخانة آموزشگاهی،  اقدامات بهبود

یا  ،کالس، پایه تفکیکالگوهای آموزشی )به  ،آموزیادگیری دانش تالوصحهایی مانند مداده

امانة امانت و از سرکوردهای حاصل یا  ،آموزان، معلمان و/یا والدیندانش پیمایش ،موضوع(

 ارزیابی و سودمندی ضرورت، سنداین  6. فصل دامورد استفاده قرار دنویسی کتابخانه را فهرست

-می بررسی یترعمیق به شکل، بازاریابی، حمایت( ترویجروابط عمومی )در در مدیریت و  آن را

 کند.
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 2 فصل

 آموزشگاهی کتابخانة مالی و حقوقی چارچوب
 
 ]آموزشگاهی هایکتابخانه[ ملی، و ای،منطقه محلی، مقامات مسئولیت عنوان به»

 آموزشگاهی هایکتابخانه. شوند پشتیبانی مشخصی هایمشیخط و قوانین با باید

 و مناسب بودجة ات،جهیزت و ها،فناوری ،نابعم ده،دی آموزش کارکنان تأمین برای باید

 «.باشند رایگان باید ها کتابخانه این. باشند داشته پایدار

 آموزشگاهی هایکتابخانه بیانیة
 

 مقدمه. 2-1

 جای آن درون در آموزشگاهی کتابخانة که آموزشی جامعة نیازهای به آموزشگاهی کتابخانة

 کتابخانة حیات. کندیم فعالیت جامعه آن اعضای تمام مندیبهره برای و دهدمی پاسخ گرفته

 امر در فرصت برابری تأمین برای ملی و ایمنطقه محلی، قدرت از چارچوبی در آموزشگاهی

. گرددمی محقق محوردانایی ةجامع در مشارکت برای موردنیاز هایتوانایی توسعة در و یادگیری

 فرهنگی و یآموزش محیط به مستمر پاسخگویی نیز و اداره برای آموزشگاهی هایکتابخانه

 . شوند یپشتیبان پایدار، بودجةبا  و قانونگذاری با است الزم ل،حومت

 حقوقی مباحث و مبانی. 2-2

 وجود دولت و آموزشگاهی هایکتابخانه بین رابطة از متفاوتی بسیار های مدل جهان، سراسر در

 شاید آموزشگاهی ایهکتابخانه مالی ترتیبات و هافعالیت بر حاکم قوانین این، بر عالوه. دارد

 یک در آموزشگاهی ةکتابخان استانداردهای و ها،مشیخط ،قوانینمثالً . باشند پیچیده و متنوع

 بین مسئولیت این یا باشد، فرهنگ وزارت یا آموزش وزارت مسئولیتتحت  است ممکن کشور

 را، اهیآموزشگ هایکتابخانه مسئولیت جهان کشورهای از بعضی. شود تقسیم وزارت دو این

 .کنندمی واگذار مختلف یهاشهرداری یا هاایالت ها،استان به جزئاً، یا کالً
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 سیاسی و حقوقی شرایط با زمان مرور به آموزشگاهی هایکتابخانه عملی، اصل یک عنوان به

 در را آموزشگاهی کتابخانة کهرا فراهم آورند  یادگیری محیط یکتا یابند می انطباق خود

 دهد قرار نوآورانه تربیت و انتقادی، مشارکت خالقیت، اکتشاف، وجو،پرس برای یمرکز جایگاه

 آموزشگاهی کتابخانة کهپشتیبان  منابع سطح در مستمر تکامل. کند پشتیبانی جایگاه این از و

 را مهارتی پیشرفت و فکری توسعة امر در آموزدانش از پشتیبانی استاندارد سازدمی قادر را

 از بیرون در و کتابخانه نظام درون در گرا سامان رهنمودهای که است آن ستلزمم سازد، محقق

 .باشند داشته وجود آن

 اخالقی مباحث و مبانی. 2-3

 هایمسئولیت و حقوق که دبندمی صورت اخالقی چارچوب یک در آموزشگاهی کتابخانة حیات

 یک آموزشگاهی کتابخانة. دهد قرار توجه مورد را یادگیرنده جامعة اعضای دیگر و آموزاندانش

 دیگر و بومی، زبانی، فرهنگی، هایجمعیت تمام پذیرش تا گیردمی پیش در را نگرکل دیدگاه

 و دانش به دسترسی برابری امر در اصلی هایارزش. شود تضمین فرد،بهمنحصر هایجمعیت

 در و 1«بشر وقحق جهانی بیانیة» 19 ماده در ،فکری آزادی قلمرو در و مضبوط اطالعات

 .اندشده درج 2ایفال هایارزش

 :شودنمی محدود هااین به اما است، زیر موارد شامل مالحظات دیگر

 «3«کتابخانه حقوق منشور 

 محرمانگی و اطالعات آزادی 

 ادبی سرقت و فکری، یدارای ،نشرحق هایبیانیه 

 «4«کودک حقوق 

 «5«بومی مردمان حقوق 

                                                 
1
 Universal Declaration of Human Rights 

2
 www.ifla.org/about/more 

3
 Library Bill of Rights 

4
 Rights of the Child (www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp) 

5
 Rights of Indigenous People 

(http://undesadspd.org/indigenouspeoples/declarationontherightsofindigenouspeoples.aspx) 

http://www.ifla.org/about/more
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 از را پذیرمسئولیت شهروندیتحقق  برای موردنیاز اتادراک و اهمهارت آموزشگاهی کتابخانة

 آزادی همچون اخالقی مباحث در را یادگیرنده جامعة و آموزاندانش که هایی برنامه طریق

 .دبخشمیارتقا  د،دهمی آموزش ادبی سرقت و فکری، دارایی اطالعات،

 آموزشگاهی کتابخانة توسعة برای پشتیبان ساختارزیر. 2-4

 یک محلی،/ایمنطقه یا/و ملی سطح در آموزش مسئول اجرایی واحد درون در که است الزم

 و تعریف برای. یابد استقرار آموزشگاهی کتابخانة توسعة و سازیپیاده برای پشتیبان نظام

 انجام اقداماتی باید آموزشگاهی، کتابخانة هایفعالیت و خدمات از پایه سطح یک سازی پیاده

 برای منبعی عنوان به آموزشگاهی کتابخانة مفهوم درک به قادر معلمان و آموزاننشدا تا شوند

 آموزشی خدمات مراکز اینگونه کار. باشند ایکتابخانه چنین به دسترسی و ،یادگیری و آموزش

 مشاورة آموزشگاهی، کتابداران مداوم و اولیه آموزش همچون اموری به توجه شامل تواندمی

 ایحرفه هایانجمن و آموزشگاهی کتابداران هایگروه با مشارکت پژوهشی، اتمطالع ای،حرفه

 .باشد رهنمودها و استانداردها تدوین و آنان،

 از و دیگر کشور به کشوری از آموزشگاهی ةکتابخان هایفعالیت و خدمات گسترة و ماهیت

 به آنان هایخانواده و آموزاندانش فزایندة تحرک اما. است متفاوت دیگر مدرسة به ایمدرسه

 ظرفیت آموزشگاهی، هایکتابخانه به دسترسی و هامدرسه در موجود ثبات که است معنا این

 .کندمی تقویت آموزشگاهی ةجامع اعضای نیازهای کردن برآورده جهت در را آموزشی هاینظام

 :مثال

 20 از تشکلم نظامی 1967 سال در آمریکا متحدة ایاالت در تگزاس قانونگذاری مجلس

 ایجاد ایالت این در آموزشگاهی نواحی به کمک برای آموزشی خدمات ایمنطقه مرکز

 به دستیابی برای آموزشگاهی نواحی کنار در فعالیت آموزشی، خدمات مرکز نقش. کرد

 هر در آموزاندانش عملکرد بهبود در آموزشگاهی نواحی به کمک: است عمده هدف سه

پیاده و مندتر؛ صرفه و مؤثرتر عمل برای آموزشگاهی نواحی کردن توانمند نظام؛ از ناحیه

 خدمات مراکز. دولت اعضای یا قانونگذاری مجلس سوی از مقررشده اقدامات سازی

 آموزشی هایبرنامه مدیریت و فنی، مساعدت ای،حرفه توسعة آوریفراهم به آموزشی

 .پردازندمی معلمان و آموزشگاهی، کتابداران مدیران، به کمک برای
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 هامشیخط. 2-5

-مشیخط شود، اداره روشن ساختار با هامشیخط از چارچوبی در باید آموزشگاهی کتابخانة

 کتابخانة مشیخط. بدانند وجوپرس و خواندن مرکز و اصلی منبع را کتابخانه که هایی

 از بازتابی ایدب و شود تدوین مدرسه اصلی نیازهای و هامشیخط به توجه با باید آموزشگاهی

 . باشد مدرسه واقعیت نیز و ،مدت بلندمدت و کوتاه اهداف مأموریت، مبانی،

 کتابداران توسط باید مشیخط این. است همه برای کتابخانه که کند مشخص باید مشیخط

 کارکنان مدارس، رؤسای و معاونان مثل) اجرایی مدیران و معلمان همکاری با آموزشگاهی،

 جامعة تمام در ه،دگستر صورت به باید مشیخط این نویس پیش. شود تدوین( آموزشی

 اهداف و مفاهیم، فلسفه،برای این که . شود پشتیبانی آزاد بحث با و همرسانی، زشگاهیوآم

 به بایده نمود، کارگیری آمادبه برای و تأیید، درک، را بتوان توسعه و فعالیت بر مترتب

 شدهتدوین هایبرنامه و مشیخط سند. اقدام کرد ردهگست شکل به نهایی مشیخط همرسانی

 :کنند مشخص زیر هایمؤلفه با رابطه در را کتابخانه نقش باید آن، مبنای بر

 مدرسه در رسمیغیر و رسمی آموزشی ةبرنام 

 مدرسه در یادگیری هایروش 

 محلی و ملی استانداردهای و ضوابط 

 ردیرشد ف و یادگیری برای آموزاندانش نیازهای 

 معلمان نیازهای 

 آکادمیک دستاوردهای سطح ارتقای 

 وجوپرس هایمهارت توسعة 

 خواندن برای انگیزش و ترویج 

 مدنی مشارکت و پذیریانعطاف 

 ضروری متعاقب، عملی هایبرنامه و گرایانهواقع مشیخط چارچوب یک خلق در موارد این همة

 و پایش منظم هایبرنامه نیز و راهبردها، ،اتاقدام ،بلندمدت اهداف از باید عمل برنامة. هستند

 بازنگری دست در و ،فعال اسناد باید عملی هایبرنامه و مشیخط این. شود تشکیل ارزیابی

 .باشند منظم
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 ریزیبرنامه. 2-6

 با مشاوره در آموزشگاهی کتابدار فعال مشارکت مستلزم آموزشگاهی کتابخانة یک ریزیبرنامه

 جامعة بقیة با آموزشگاهی کتابخانة رابطة تعیین منظور به آموزاندانش و ،مدرسان مدیران،

 شوند گرفته نظر در باید ریزیبرنامه فرآیند در که مهمی ابعاد. باشد می مدرسه یادگیرندة

 :از اندعبارت

 و ملی هایگروه وسیلةبه گراآینده مطالعات با که پایدار توسعةبلندمدت  اهداف 

 اند؛دهش مشخص المللی بین

 ،آموزشگاهی؛ و ملی سطح در آموزشی مدت کوتاه و بلندمدت اهداف فلسفه، مأموریت 

 ذینفعان، نقش و مدرسه برای را آموزشگاهی کتابخانة ارزش که اندازچشم بیانیة یک 

 مشخص آموزش فرآیند در را مالی گذاران سرمایه و فرهنگی، کنندگان مشارکت

 کند؛ می

 کندمی بینیپیش و مشخص، را آموزشگاهی کتابخانة یکنون نقش که نیازسنجی یک 

 کند؛ عمل یادگیری مرکز مثابهبه باید آینده در زمانی مقطع چه در که

 باکیفیت، منابع به آموزشگاهی جامعة دسترسی تأمین و اتصال برای ایبرنامه 

 دیجیتالی؛ و فیزیکی یادگیری های محیط و ات،جهیزت

 ارائة در بالقوه تغییرات و فناوری بارة در نگر آینده هایبرآورد با یفناور برنامة یک 

 خدمات؛ و اطالعات

 محور؛جامعه و آموزمحوردانش هایفعالیت از پویا عمل برنامة یک 

 و آموزشگاهی؛ کتابخانة کارکنان در ایحرفه هایمهارت ایجاد برای ایبرنامه 

 و باشد شواهد بر مبتنی پژوهش طریق از مداوم بهبود ساززمینه که ارزیابی برنامة یک 

 .دهد نشان را آموزاندانش موفقیت در کتابخانه خدمات نقش

 مثال

 دانشکدة علمی هیئت اعضای با مدرسه کارکنان اندونزی، از روستایی منطقة یک در

 کتابخانة یک ایجاد برای توسعه، المللیبین نهاد یک و دولتی، وزارتخانة یک کتابداری،

 .کنندمی کار هنمون آموزشگاهی
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 مالی تأمین. 2-7

 کتابخانه این آموزشگاهی، کتابخانة آموزشی و اطالعاتی مبانی سرزندگی و حیات تضمین برای

 با باید بودجه کردهزینه. دارد نیاز -محلی واقعیات به توجه با -مناسب بودجة تخصیص به

 و باشد مرتبط هگرفت نظر در آموزشگاهی کتابخانة برای مدرسهکه  مشییخط چارچوب

 .دهد بازتاب را کارکنان و انمعلم ،انآموزدانش توسعة جهت در گذاریسرمایه

 تمام به کیفی خدمات و منابع ارائة برای کارآمد هایگزینه کشف و بودجه تعیین منظور به

 یک برای مالی پشتیبانی .کندمی کار ارشد مدیر با آموزشگاهی کتابدار یک مدرسه، جامعة

 :باشدمی زیر موارد بر مشتمل که است تحقیقی برآیند آموزشگاهی، ةکتابخان

 منابع مجموعه و آموزشگاهی کتابخانة پشتیبان/دهندهآموزش کارکنان کیفیت و اندازه 

 .هستند آکادمیک موفقیت برای آموزشگاهی بینپیش هایشاخص بهترین آن،

 از احتماالً کنند،می کسب تریباال نمرة ،شدهاستاندارد هایآزمون در که آموزانیدانش 

 کارکنان دارای -اقتصادی عوامل مثل دیگری عوامل از نظر صرف -که هستند مدارسی

 و ها،ادواری کتب، همچون منابعی و خدمات به تر بیش دسترسی و تربیش کتابخانة

 1.اندبوده برخط نابعم

 مربوط مشیخط چارچوب با و شودمی ریزیبرنامه سال تمام برای دقتبه بودجه کردههزین

 که کنندمی روشن ساالنه هایگزارش. اندشده ارائه «ب» پیوست در بودجه برنامة عناصر. است

 برای شدههزینه پول مقدار آیا که کنندمی مشخص و شده استفاده کتابخانه بودجة از چگونه

 مشی،خط اهداف به یافتن دست و کتابخانه وظایف پوشش برای آن، منابع و کتابخانه برنامة

 هایبرنامه و خدمات کیفیت بر مبنی شواهدی شامل باید ساالنه هایگزارش. نه یا بوده کافی

 لزوم سند، این 6 فصل. باشند مدرسه در یادگیری و آموزش بر هاآن اثر و مدرسه کتابخانة

 .کندمی بررسی ترعمیق را آموزشگاهی کتابخانة مدیریت در آن فایدة و ارزیابی

 

 

                                                 
1
 : به دیکن نگاه مثال، یبرا  

IASL Research Abstracts www.iasl-online.org/research/abstracts; Kachel & Lance, 2013 

http://www.iasl-online.org/research/abstracts/
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 3 فصل

 آموزشگاهی کتابخانة انسانی منابع
 
 ریزیبرنامه مسئول که است ایحرفه هایصالحیت با کارمندی یآموزشگاه کتابدار»

 انسانی نیروی تأمین با االمکان حتی باشد،می آموزشگاهی کتابخانة مدیریت و

 عمومی هایکتابخانه با و کند،می کار مدرسه جامعة اعضای همة با شود،می پشتیبانی

 .«دارد ارتباط هاکتابخانه دیگر و

 آموزشگاهی هایکتابخانه یانیةب 
 

 مقدمه. 3-1

-ایده و اطالعات به فکری و فیزیکی دسترسی آوردن راهمف آموزشگاهی، کتابخانة اصلی کردکار

 در موجود انسانی منابع به اول وهلة در آموزشگاهی کتابخانة هایبرنامه کیفیت و غنا. است ها

 جامعة یادگیری و آموزش هاینیاز تأمین برای. دارد بستگی آن از بیرون و آموزشگاهی کتابخانة

 و مدرسه اندازة با متناسب تعداد به باانگیزه، بسیار و دیده آموزش کارکنان داشتن مدرسه،

 باید کندمی کار آموزشگاهی کتابخانة در که کس هر. است ضروری آن، فردمنحصربه نیازهای

 مشخص، کامالً هایمسئولیت و وظایف کتابخانه، هایمشیخط و خدمات از روشنی درک دارای

-می بازنمایی را آنان شغلی جایگاه از انتظار مورد توقعات که بیمه و استخدام مندنظام شرایطو 

 .باشد کنند،

 کارکنان ترکیب کارکردهای و منطق. 3-2

 برنامة که است الزم کند،می تسهیل را یادگیری و آموزش اموزشگاهی کتابخانة ازآنجاکه

 معلمان سطحهم آمادگی، و آموزش نظر از که ایحرفه کارکنان طتوس آموزشگاهی کتابخانة

 در رهبری نقش رودمی انتظار آموزشگاهی کتابدار از که جایی در. گردد هدایت هستند، کالس

 مثل -رهبران دیگر سطحهم آمادگی، و آموزشی نظر از است الزم بگیرد، عهده به را مدرسه

 آموزشگاهی کتابخانة عملیاتی هایجنبه. باشد -آنجا در یادگیری متخصصان و مدرسه مدیران
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 تا شوندمی اداره شکل بهترین به فنی پشتیبان کارکنان و دیدهآموزش کارمندان توسط

 خود ای حرفه هاینقش ایفای برای الزم فرصت ،آموزشگاهی کتابدار که شود حاصل اطمینان

 .دارد را رهبری و ،مشارکت مدیریت، آموزش،امر  در

 آموزشگاهی کتابدار تعریف. 3-3

 در که فضایی است، مدرسه در یادگیری دیجیتالی و فیزیکی فضای مسئول آموزشگاهی کتابدار

 این. هستند یادگیری و آموزش محور خالقیت، و تخیل، تفکر، پژوهش، جو،وپرس خواندن، آن

 کتابخانة ایانهرس متخصص ،1آموزشگاهی کتابدار مثل) شودمی نامیده اصطالح چندین با نقش

 که است اصطالحی «آموزشگاهی کتابدار» اما ؛(4ایحرفه سنددار ،3معلم کتابدار ،2آموزشگاهی

 با جهان در آموزشگاهی کتابداران های صالحیت. گیردمی قرار استفاده مورد همه از بیش

 و ،معلمیتربیتهای  آموزش بدون یا با کتابداران شامل است ممکن و دارد تفاوت یکدیگر

 . باشد ایکتابخانه هایتخصص دیگر در دیدهآموزش کتابداران

 ممکن ازجمله و شوندمی تعریف گوناگونی هایصورت به جهان در آموزشگاهی هایکتابخانه

. کنند می دریافت خدمات عمومی هایکتابخانه طریق ازهایی شوند که  شامل کتابخانه است

 که) محلی بافتار به بسته نیز آموزشگاهی هایبخانهکتا برای انسانی نیروی ترکیب الگوهای

 بر افزون درهرحال،. کندمی تغییر( است آموزشی زیرساختار و اقتصادی، توسعة قوانین، از ثرمتأ

 آموزشگاهی کتابدار یک که دهدمی نشان 5(1992 هایکاک مثل) المللیبین پژوهش سال 50

 هایتخصص آورندةفراهم که کالسی زشآمو و آموزشگاهی کتابداری در رسمی آموزش به

 سواد، و خواندن پرورش آموزش، امر در وی پیچیدة هاینقش مجموعة برای نیاز مورد ایحرفه

-می آموزشی جامعة با مشارکت و ،یآموزش کارکنان با همکاری آموزشگاهی، کتابخانة مدیریت

 .دارد نیاز باشند

 مثال

                                                 
1
 school librarian 

2
 school library media specialist 

3
 teacher librarian 

4
 professeurs documentalistes 

5
 Haycock, 1992, in LRS (2015) School Libraries Impact Studies www.lrs.org/data-tools/school-

libraries/impact-studies 
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 دوم و اول دوره هایدبیرستان در که( ایحرفه رسنددا) 1آموزشگاهی کتابدار فرانسه، در

 و بیندمی آموزش و شودمی استخدام دیگر معلمان مشابه آموزشی سطح در کندمی کار

 .دارد آنان مشابه وضعیتی

 مثال:

 در کار برای بازن ایالت در آموزشگاهی کتابدار کارکنان ایتالیا، ،2جنوبی تایرول در

 در خود هایآموخته و هاصالحیت اساس بر و ستاندبیر تا کودکستان سطح مدارس

 از) متوسطه آموزش باید آموزشگاهی کتابخانة دستیار. 3شوندمی استخدام کتابداری،

 را( عملی و نظری سال یک حداقل) کتابداری دورة یک و( دبیرستان پایان تا کودکستان

 یک حداقل) عالی یالتتحص دارای باید متخصص آموزشگاهی کتابدار. باشد برده پایان به

 .4«متخصص کتابدار و کتابدار شغلی پروفایل»: به کنید نگاه. باشد( سالهسه مدرک

 مثال 

 کتابداری در که است مدرسه معلم یک 5آموزشگاهی کتابدار ،2009 سال از پرتغال، در

 .6«آموزش» به کنید نگاه. دارد تخصص

 آموزشگاهی کتابخانة یهابرنامه ارائة برای موردنیاز هایقابلیت. 3-4

 :است زیر موارد شامل ایحرفه آموزشگاهی کتابدار یک هایصالحیت

 آموزشی؛ ارائة و طراحی آموزشی، برنامة یادگیری، و آموزش 

 بهبود؛/ارزیابی سازی،پیاده طراحی،/ توسعه ریزی،برنامه -برنامه مدیریت 

 بازیابی؛ سازماندهی، ذخیره، گستری،مجموعه 

 فناوری؛ سواد انواع اطالعاتی، سواد سواد، -اطالعاتی رفتارهای و فرآیندها 

 مطالعه؛ به اشتغال 

 جوانان؛ و کودکان ادبیات از آگاهی 
                                                 

1
 professeurs documentalistes 

2
 South Tyrol 

3
 Province of Bozen Law n. 17/1990; Province of Bozen Collective Labour Agreement, March 4, 

2006 
4
 Berufsbilder "BibliothekarIn" und "DiplombibliothekarIn" (i.e., Librarian and Qualified 

Librarian Job Profiles) www.provinz.bz.it/kulturabteilung/bibliotheken/1459.asp 
5
 professor bibliotecário 

6
 “Formação” (Education) www.rbe.mec.pt/np4/programa.html 

http://www.provinz.bz.it/kulturabteilung/bibliotheken/1459.asp
http://www.rbe.mec.pt/np4/programa.html
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 گذارند؛می اثر خواندن بر که هاییناتوانی از آگاهی 

 همکاری؛ و یارتباط هایمهارت 

 ای؛رسانه و دیجیتالی هایمهارت 

 اجتماعی؛ هایمسئولیت و اخالق 

 جامعه؛/ عموم به پاسخگویی -همگانی مصالح جهت در خدمات 

 و ای؛حرفهمستمر  توسعة طریق از العمرمادام یادگیری به پایبندی  

 آن هایارزش و پیشینه و آموزشگاهی کتابداری حوزة با تعامل. 

 پذیرانجام گوناگونی هایروش به آموزشگاهی کتابدار ایحرفه هایتوانش و هاقابلیت پرورش

 اخذ از بعد که مداوم ایحرفه توسعة یا مدرک، یا گواهی اعطای برنامة طریق از موالًمع -است

 صورت آموزشگاهی، کتابدار آموزش از هدف. شودمی طی کتابداری، یا تدریس در اولیه مدرک

 . است کتابداری و تدریس هایمهارت به بخشیدن واقع

 برنامة دارد، وجود آموزشگاهی نکتابدارا آموزش برای خاصی هایدوره که کشورهایی در

 برنامة یادگیری،) آموزش از درکی شامل -کتابداری محوری هایقابلیت بر عالوه -باید آموزشی

 انواع و فرهنگ، جوانان، از و اجتماعی، هایرسانه و دیجیتالی فناوری از ،(تدریس آموزشی،

 سواد از جامعی و عمیق رکد به منجر باید مطالعاتی هایحیطه این عالوه،به. باشد سواد

 باید همچنین آموزشگاهی کتابداری آموزش. شوند مسئله حل و خالق تفکر منظر از اطالعاتی

 و تسریع، یا تغییر عامل مثابه به میدان، کنار رهبر مثابه به ایحرفه آموزشگاهی کتابدار نقش به

 .کند توجه آموزشگاهی کتابداری جامعة از عضوی مثابه به

 مثال

 هر باید که آموزشی هایمهارت از فهرستی 1معلمان هایقابلیت چارچوب ،فرانسه در

-مهارت فهرست، این. دهدمی ارائه یابد، تسلط هاآن بر آموزشگاهی کتابدار ازجمله معلم،

. شودمی شامل را آموزشگاهی کتابداران برای رسانی اطالع و کتابداری علوم خاص های

 این: دانست ضروری آموزشی جامعة عضو هر برای باید ار اطالعاتی سواد هایمهارت

 .است آموزشی کارآمد همکاری نوع هر نیازپیش همگانی، دانش

                                                 
1
 Référentiel de compétences des enseignants 
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  ایحرفه آموزشگاهی کتابدار یک های نقش. 3-5 

 و رهبری مدیریت، آموزش،: از اندعبارت ایحرفه آموزشگاهی کتابدار یک اصلی های نقش

 قرار بحث مورد تریبیش جزئیات با دنباله در هااین از یک هر. اجتماعی مشارکت و همکاری،

 .است گرفته

 آموزش. 3-5-1

 هایموقعیت از یو متنوع وسیع گسترة شامل ایحرفه آموزشگاهی کتابدار یک آموزشی نقش

 آموزیدانش کامل هایکالس و آنان، از کوچک هایگروه ،آموزاندانش از یک هر به تدریس

. شودمی شامل نیز را تدریس همکاران غیررسمی و رسمی ایحرفه رورشپ همچنین. باشدمی

 آمده، 5 فصل در تفصیل به که آموزشگاهی کتابدار یک آموزشی کار در محوری هایفعالیت

 :است موارد این شامل

 خواندن؛ و سواد ترویج 

 دسوا اطالعاتی، تبحر اطالعاتی، هایقابلیت اطالعاتی، هایمهارت) اطالعاتی سواد 

 ؛(1سواد -ترا ای،رسانه

 ؛(خالق تفکر مبنا، مسئله یادگیری) مبنا وجوپرس یادگیری 

 و فناوری؛ از تلفیقی برداریبهره 

 معلمان برای ایحرفه توسعة. 

 :مثال

 گرفته کار به و تولید معلمان، برای رهنمود عنوان به گوناگونی آموزشی هایچارچوب

 فرهنگ تحقق برای یادگیری روند سازیپیاده برای هاییمعیار» فرانسه از: اندشده

 از و ؛3«بزرگ آموزشی چالش یک: ایرسانه سواد هایمهارت» بلژیک از ؛2«اطالعاتی

 .4«معلمان برای آموزیمهارت برنامة یک: ایرسانه و اطالعاتی سواد» یونسکو

 

                                                 
1
 .transliteracy 

2
 Repères pour la mise en œuvre du Parcours de formation à la culture de l’information 

3
 Les compétences en éducation aux medias: un enjeu éducatif majeur 

4
 Education aux medias et à l’information: programme de formation pour les enseignants 
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 مدیریت. 3-5-2

 فرآیندهای و هاسامانه به ادند سازمان شامل ایحرفه آموزشگاهی کتابدار یک مدیریتی نقش

 شامل نقش این. باشدمی بهینه استفادة منظور به ،آموزشگاهی کتابخانة یک مستندسازی

  هم) اطالعاتی منابع ،(دیجیتالی محیط در هم و فیزیکی محیط در هم) ایکتابخانه تسهیالت

. باشدمی( دیجیتالی هم و فیزیکی هم) آموزشی خدمات و هابرنامه و ،(دیجیتالی هم و فیزیکی

 نیز -کتابخانه کارکنان ارزیابی و نظارت، تربیت، گزینش، استخدام، -انسانی منابع مدیریت

 .باشد نقش این از بخشی است ممکن

 همکاری و رهبری. 3-5-3

 مدرسهبلندمدت  اهداف و مأموریت در همکاری آموزشگاهی، کتابدار اصلی های نقش از یکی

 مبتنی ایکتابخانه هایبرنامه و خدمات مدرسه، معلمان و مدیران با همکاری در کتابدار. است

. کندمی اجرا و طراحی -هستند همه برای یادگیری و آموزش پشتیبان که -را آموزشی برنامة بر

 هایفعالیت برای منابع از استفاده و اطالعات تهیة با مرتبط هایمهارت و دانش در کتابدار،

مرتبط با  هایفعالیت مسئله، حل هایفعالیت ای، پروژه کار و وجوپرس مثل یادگیری و آموزشی

 ممکن آموزشگاهی کتابدار. کندمی مشارکت، فرهنگی هایفعالیت و خواندن، در مشارکت سواد،

 در و فناوری تلفیقی کاربرد در مدرسه، در متخصصان دیگر با همکاری در یا تنهایی به است

 .بگیرد عهده بهرا  نقشی ،مدیران و معلمان ایحرفه توسعة برای سازیزمینه

 مدیران با آموزشگاهی کتابدار. است آموزشگاهی کتابدار یک کار ضروری بخش مشارکت،

 این پشتیبانی و مدرسه اهداف و مأموریت جهت در کتابخانه نقش از درکی تحقق برای مدرسه

 مدرسه معاون یا معلمان، نمایندة ر،مدی بهمستقیماً  باید آموزشگاهی کتابدار. کندمی کار نقش،

 تیمی، رهبری موارد دیگر و مدرسه کل برای ریزیبرنامه در رودمی انتظار وی از و دهد گزارش

 و استمرار در تسهیل برای باید آمورشگاهی کتابدار مدرسه،جامعة  چارچوب در. کند همکاری

 برنامة قالب در وجوپرس هایپروژه مانند هاییفعالیت طریق از مدرسه در عملکرد انسجام

 کتابداران دیگر با باید آموزشگاهی کتابدار. کند اقدام ایرشته بین یادگیری واحدهای و آموزشی

 .کند همکاری آنان ایحرفه یادگیری و توسعه استمرار و گسترش جهت در آموزشگاهی

 :مثال
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 به آموزشگاهی هاینهکتابخا از بسیاری مدیران آمریکا، متحدة ایاالت تگزاس، شمال در

 با خدمات، و هابرنامه به نو رویکردهای ارائة و هاایده تبادل منظور به ماهانه صورت

 .کنندمی دیدار یکدیگر

 :مثال
 هر در که دارند وجود آموزشگاهی کتابداران از دائمی ایمنطقه هایگروه انگلستان، در

 دیدار هم با ،سازیشبکه و وزشیآم هایفرصت از گیریبهره منظور به آموزشی نیمسال

 .کنندمی

 اجتماعی مشارکت. 3-5-4 

 موجب که است تبلیغاتی اقدامات و ،گستری مجموعه ریزی،برنامه شامل اجتماعی مشارکت

 کتابخانه به فرد منحصربه هایجمعیت دیگر و ،بومی زبانی، فرهنگی، گوناگون های جمعیت جلب

 ارزشمندی و خود کودکان آموزش در خانواده اهمیت به دبای آموزشگاهی های کتابخانه. گردد

 .کنند اذعان دانش، نسلیبین انتقال

 جامع نگرشی مستلزم پشتیبانی این. شوندمی پشتیبانی جوامع و هاخانواده سوی از کودکان

 مشارکت و همکاری برای ،گوناگون هایپیشینه با افرادی این امکان را فراهم آورد که که است

 در تخیلی آثار و ها،ایده اطالعات، به عادالنه دسترسی از پشتیبانی برای و حاکمیتی، وحسط در

 هایکتابخانه استخدام به ،اقتصادی و ،انهمردمساالر فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، رفاه جهت

 و ثروت نسلیبین انتقال جوامع، از بسیاری در محوری هایارزش از یکی. درآیند آموزشگاهی

 ،باشد معنادار و اثرگذار جوامع، این کودکان برای که ای شیوه به دانش انتقال. تاس دانش

 بسیار کند،می فعالیت آن بستر در آموزشگاهی کتابخانة که غالبی فرهنگ با است ممکن

 و سواد به دستیابی برای ضروری عناصر «تعلق» و «هویت» کودکان، همة برای. باشد متفاوت

 .هستند یادگیری

 تر،وسیع جامعة در ایکتابخانه هایگروه دیگر با  -امکان صورت در -باید آموزشگاهی رکتابدا

 بهبود منظور به. باشد داشته ارتباط ،ایکتابخانه هایانجمن و عمومی هایکتابخانه ازجمله

 و آموزشگاهی هایکتابخانه مفروض، جامعة یک در جوانان و کودکان برای ایکتابخانه خدمات

 این شامل باید همکاریمکتوب  توافقنامة. کنند همکاری به اقدام باید عمومی هایهکتابخان

 همکاری؛ هایحوزه تعریف و  تصریح موردنظر؛ همکاری برای معمول هایسنجه: باشد موارد
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 برای شدهریزیبرنامه زمانی دورة یک و ها؛هزینه تسهیم چگونگی و اقتصادی پیامدهای توضیح

 کارکنان؛ مشترک آموزش از اندعبارت همکاری هایحوزه از هاییلمثا. همکاری این

 الکترونیکی؛ هایشبکه و خدمات هماهنگی منابع؛ تعاونی گستریمجموعه و نویسی برنامه

 اشتراکی بازاریابی و سواد؛ و خواندن اشتراکی تبلیغات عمومی؛ کتابخانة از کالسی بازدیدهای

 .جوانان و انکودک در میان ایکتابخانه خدمات

 :مثال
 به و اندکرده منعقد همکاری توافق عمومی ةکتابخان و همدرس یتمدیر نروژ، اسلو، در

، شهر این آموزشگاهی کتابخانة 120 با مرتبط موضوعات بارة در بحث برای منظم صورت

 برای الزم انسانی نیروی به عمومی کتابخانة آموزشگاهی خدمات. کنندمی دیدار هم با

 مشاوره این. است شده تجهیز ،هامدرسه به اضافی مواد امانت امکان نیز و دادن همشاور

 کتابخانة فضای سازماندهی و گستری،مجموعه سواد، و خواندن همچون هاییهوزح در

 به توانندمی مدرسه معلمان و آموزشگاهی کتابداران تمام. گرددمی ارائه آموزشگاهی

 که موادی. بگیرند بهره آموزشگاهی خدمات این از تلفن یا الکترونیکی پست وسیلة

-می را گیرندنمی قرار استفاده مورد منظماً یا برآیند آن خرید عهدة از توانندنمی مدارس

 .فرستاد درس کالس به مستقیماَ یا آموزشگاهی کتابخانة به توان

 ای کتابخانه خدمات و هابرنامه ترویج. 3-5-5

 باید کتابخانه که آنچه دربارة کاربران با ارتباط برقراری تابخانه،ک خدمات و هابرنامه ترویج

. شودمی شامل را کاربران ترجیحات و نیازها با خدمات و هابرنامه آن تطبیق و کند عرضه

 شوند ترویج فعاالنه باید آموزشگاهی کتابخانة توسط آمدهفراهم اتجهیزت و خدمات، ها،برنامه

-فراهم یک عنوان به و یادگیری در همکار یک عنوان به کتابخانه نقش از هدف، هایگروه تا

 مدرسه، مدیریت اعضای دیگر و مدیر. گردند آگاه منابع، مجموعة و خدمات، ها،برنامه آورندة

 را کتابخانه خدمات ترویج در هدف هایگروه والدین، و آموزان،دانش معلمان، ها،گروه مدیران

 مهم بسیار گوناگون، هدف هایگروه با و مدرسه ماهیت با هاتباطار همخوانی. دهندمی تشکیل

 .است

 و مدرسه مدیریت با همکاری از منتج ترویج، برای مکتوب برنامة یک باید آموزشگاهی کتابخانة

 یک ؛مدت کوتاه اهداف: باشد زیر عناصر شامل باید برنامه این. باشد داشته آموزشی کارکنان
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 که هاییروش ارزیابی و یافت؛ دست اهداف آن به باید چگونه کندمی مشخص که عمل برنامة

 .شودمی سنجیده هاآن وسیلة به عمل برنامة موفقیت

 آموزشگاهی هایکتابخانه ایپیراحرفه کارکنان هایقابلیت و ها نقش. 3-6

 به( نهکتابخا هایتکنیسین کتابخانه، دستیاران مثل) آموزشگاهی ةکتابخان ایپیراحرفه کارکنان

 پشتیبانی را کتابدار هایفعالیت خود، فناورانة و اداری هایکارکرد با و دهندمی گزارش کتابدار

 برای نیاز مورد مهارت و آموزش باید آموزشگاهی کتابخانة ایپیراحرفه کارکنان. کنندمی

 و گرفتن تحویل امانت، چینی،قفسه مانند آموزشگاهی کتابخانة در معمول عملی کارهای

-فهرست و امانت برخط خدمات مدیریت با مرتبط فنی خدمات ارائة کتابخانه، مواد فرآوری

 . باشند داشته را دیجیتال منابع به دسترسی تأمین نیز و  نویسی،

 آموزشگاهی کتابخانةدر  داوطلب یک هایقابلیت و ها نقش. 3-7

 که توافقاتی پایةبر اما کنند؛ کار کتابخانه بگیرحقوق کارکنان جایگزین عنوان به نباید داوطلبان

 -آوردمی فراهم آموزشگاهی کتابخانة هایفعالیت در آنان مشارکت برای رسمی چارچوب یک

. نمایند فعالیت پشتیبانی هاینقش در توانندمی -آموزشگاهی کتابدار نظارت با ازجمله

 شدهتعریف کامآل هاینقش با آموزشگاهی، کتابخانة داوطلب عنوان به توانندمی نیز آموزان دانش

 از که باشند باال سالآموزان  از دانش باید آموز دانش داوطلبان. کنند فعالیت نظارت، تحت و

 تزئین به کمک مانند کارهایی انجام برای و اندشده انتخاب رسمی درخواست فرآیند یک طریق

 توصیة و تر،سن کم هایبچه با کتابخوانی ها،قفسه در ایکتابخانه مواد بازچینی مواد، نمایش و

 .اند دیده آموزش وسال، همسن آموزاندانش به مناسب هایکتاب

 :مثال
 کارهای در ابتدایی ةمدرس «کتابخانة گروه» یک آمریکا، متحدة ایاالت ،میشیگان در

-دانش این. کندمی همکاری شود می کتابخانه مداوم فعالیتموجب  که ایصحنهپشت

 کودکستان هایکالس از را هاکتاب ند،چینمی قفسه در را منابع هفته، رد یکبار آموزان

 .کنندمی کمک جدید منابع بارکد و برچسب زدن در اوقات گاهی و کنند،می آوریجمع

 :مثال
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 نویسینام خاص نیازهای برنامة یک درکه  دبیرستانی آموزاندانش ایتالیا، رم، در

 به و کتابخانه مدیریت به کمک که رسانند،می یاری انهکتابخ فعالیت تداوم به اند، کرده

 کمکنیز  کتابخانه نوسازی مرحلة در آموزان دانش این. است آموزاندانش یفرد توسعة

 و ،ها مندی هعالقشدن تر گسترده و همکاری هایمهارت بهبود موجب امر این: اندکرده

 .است شده آنان نفساعتمادبه افزایش

 :مثال
 سودمند محلی جوامع برای که ایداوطلبانه کار انجام ،2012 سال از ،انمجارست در

 توانمی را داوطلبانه فعالیت این. شده الزامیمدرسه  دوم دورة آموزاندانش برای ،باشد

 .داد انجام عمومی کتابخانة در هم و آموزشگاهی کتابخانة در هم

 اخالقی استانداردهای. 3-8

 که دارند مسئولیت -داوطلبان ازجمله -کنندمی کار آموزشگاهی کتابخانة در که کسانی همة

 رعایت مدرسه جامعة اعضای همة با و یکدیگر با رفتار در را اخالقی باالی سطح استانداردهای

 از و بدارند مقدم خود آسایش و راحتی بر را کتابخانه کاربران حقوق بکوشند باید آنان. کنند

 همة با. کنند دوری ایکتابخانه خدمات ارائة در شخصی اورهایب و ها گرایش از ناشی سوگیری

 آنان پیشینة و هاتوانایی به توجه بدون و یکسان شکل به باید بزرگساالن و جوانان، کودکان،

 .شود رعایت باید ،دانستنبرای  آنان حق و محرمانگی حفظ امر در آنان حقوق: شود رفتار

 تبلور برای باید -داوطلبان ازجمله -کنندمی کار یآموزشگاه کتابخانة در که کسانی همة

 یادگیری، و سواد گرایی،عقل فکری، آزادی خدمت، مباشرت،: کتابداری محوری هایارزش

. کنند تالش مردمساالری و محرمانگی، مضبوط، اطالعات و دانش به دسترسی در عدالت

 19 اصل در ،فکری آزادی و مضبوط اطالعات و دانش به دسترسی در عدالت محوری هایارزش

 .اندمندرج 1ایفال هایارزش در و «بشر حقوق جهانی اعالمیة»

 سودمند منابع

American Library Association. (2010). ALA/AASL Standards for initial 

preparation of school librarians. Retrieved from 

www.ala.org/aasl/education/ncate 

                                                 
1
 www.ifla.org/about/more 

http://www.ala.org/aasl/education/ncate
http://www.ifla.org/about/more


50 

 

CLEMI: Centre de liaison de l'enseignement et des  médias d'information. (2013). 

Proposition pour un référentiel enseignant en éducation aux médias [Proposal 

for a repository in teaching media literacy] [pdf en ligne]. Retrieved from 

www.clemi.org/fichier/plug_download/29480/download_fichier_fr_referentiel

_clemi_version2.pdf 

Conseil supérieur de l’éducation aux médias. (2013). Les compétences en 

éducation aux medias: Un enjeu éducatif majeur [Media literacy skills: A 

major educational challenge]. Belgique: CSEM. 

Gorman, M. (2000). Our enduring values: Librarianship in the 21
st
 century. 

Chicago: American Library Association. 

International Federation of Library Associations. (2012). Professional Codes of 

Ethics for Librarians. Retrieved from www.ifla.org/faife/professional-codes-

of-ethics-for-librarians 

International Federation of Library Associations. (2015). Indigenous Matters 

Special Interest Group. www.ifla.org/indigenous-matters  

  

http://www.clemi.org/fichier/plug_download/29480/download_fichier_fr_referentiel_clemi_version2.pdf
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/29480/download_fichier_fr_referentiel_clemi_version2.pdf
http://www.ifla.org/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians
http://www.ifla.org/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians
http://www.ifla.org/indigenous-matters


51 

 

 4فصل 

 آموزشگاهی کتابخانة دیجیتالی و فیزیکی منابع
 

 از دیگر، اطالعاتی منابع و هاکتاب استفاده از آموزشگاهی، کتابخانة کارکنان»

 دور، راه از هم و کتابخانه محل در هم را، الکترونیکی تا چاپی از و مستند، تا داستانی

 را هاشناسیروش و آموزشی، نابعم درسی، هایکتاب مواد این. کنندمی پشتیبانی

 .«بخشندمی غنا هاآن به و کنندمی کامل

 آموزشگاهی هایکتابخانه بیانیة

 مقدمه. 4-1

 منابع مجموعه و تجهیزات، امکانات، شامل آموزشگاهی کتابخانة یک دیجیتالی و فیزیکی منابع

 را آموزشگاهی کتابخانة فعالیت دامنة پیش از بیش فناوری،. باشدمی یادگیری و آموزش برای

 به 7/241 دسترسی همچنین فناوری. دهدمی گسترش جامعه به و لیت آندر ک مدرسه به

 را مدرسه تقویم از فراتر و مدرسه ایام از فراتر منابعی به و آموزشگاهی کتابخانة منابع مجموعه

 در آموزشگاهی، کتابخانة منابع مجموعه و تجهیزات، ،امکانات این که است الزم. کندمی تسهیل

 .یابند تکامل یادگیری، و آموزش امر درمعلمان  و آموزاندانش یازهاین در تغییر به پاسخ

 امکانات. 4-2

 موجود، هایساختمان نوسازی و آموزشگاهی جدید هایساختمان برای کشی نقشه هنگام در

 کتابخانة آموزشی نقش. هستند اهمیت اولویت در آموزشگاهی، کتابخانة بردهایرکا و کارکردها

 در «مشارکتی فرهنگ» رواج به پاسخ در امروزه،. یابد انعکاس آن امکانت رد باید آموزشگاهی

 گسترش اطالعات پدیدآورندة به اطالعات کنندةمصرف از را کاربران نقش که کاربران، میان

 طراحی «یادگیری عمومی های مکان» مثابهبه آموزشگاهی هایکتابخانه از بسیاری دهد،می

 خلق برای موردنیاز تجهیزات و امکانات ای، کتابخانه عمومی یادگیری هایمکان. ندوش می

 .آورندمی فراهم را مطالعه و یادگیری سنتی فضاهای نیز و اطالعاتی محصوالت

                                                 
1
 روزشبانه ساعت 24 و هفته روز 7 
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  فضا و مکان. 4-2-1

 اما ندارد، وجود آموزشگاهی کتابخانة امکانات یحاطر و اندازه برای جهانی استانداردهیچ 

 در عموماً هاکتابخانه. است سودمند ها برآورد نقشه برای ییبنام عنوان به معیارهایی داشتن

 و آموزشگاهی هایکتابخانه: هستند محوریادگیرنده مدل به محورمنبع مدل از گذر حال

 زیر مالحظات است الزم. شوند می طراحی یادگیری عمومی های محل مثابهبه اغلب آکادمیک

 :گیرند قرار توجه وردم آموزشگاهی کتابخانة امکانات طراحی در

 همکف طبقة در امکان صورت در ،مرکزی مکان. 

 آموزشی فضاهای به مجاورت و پذیریدسترس. 

 برای بیرون سروصدای از عاری بخش چند حداقل طراحی با سروصدا، هایشاخص 

 .کتابخانه

 مصنوعی یا/ و طبیعی کافی، و مناسب نور. 

 مناسب شرایط وجود از اطمینان برای( گرمایش تهویه،  با مثالً) مناسب داخلی دمای 

 .منابع مجموعه از محافظت برای نیز و سال تمام در کار

 خاص نیازهای دارای کاربران برای مناسب طراحی. 

 جلد و شده صحافی غیرداستانی، داستانی، هایکتاب مجموعة جادادن برای کافی فضای 

 های مکان ، پژوهشی فضاهای پی،غیرچا مواد انبار و منابع مجالت، و هاروزنامه کاغذی،

 برای کاری فضاهای و ،و ویترین بازنمایی های مکان ای، رایانه های ایستگاه-کار مطالعه،

 .کتابخانه کارکنان

 آموزشی برنامة در آتی تغییرات و هافعالیت تعدد امکان تامین برای الزم پذیریانعطاف 

 .فناوری در و

 فضا سازماندهی. 4-2-2

 :آیند فراهم زیر کارکردی حینوا است الزم

 برخط، هایایستگاه ها،فهرست اطالعات، میز برای فضا -پژوهش و بررسی ةناحی 

 .پایه منابع مجموعه و مرجع، مواد پژوهش، و مطالعه میزهای

 یادگیری سواد، مشوق که هاییادواری و هاکتاب برای فضا -غیررسمی مطالعة ناحیة 

 .هستند ذتل برای خواندن و العمر، مادام
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 کوچک، هایگروه رسمی آموزش برای مناسب هایصندلی با فضایی -آموزشی ةناحی 

 اغلب) کافی نمایش فضای و آموزشی مناسب فناوری با کالس، همة و بزرگ، هایگروه

 (.شودمی توصیه آموزیدانش جمعیت از% 10 برای نشستن محل

 اغلب که) هاکالس و  هاتیم اد،افر برای فضا -گروهی پروژة و ایرسانه تولید ةناحی 

 (.شوندمی نامیده «سازندگی فضای» یا «آزمایشگاه»

 ایرسانه مواد سازی آماده برای فضا اداری، ةناحی ،امانت میز برای فضا -اجرایی ةناحی 

 .منابع و تدارکات، تجهیزات، برای انبار فضای و کتابخانه،

 دیجیتالی و فیزیکی دسترسی. 4-2-3

 دسترسی فناوری، با. باشد بیشینه حد در باید کتابخانه به دیجیتالی و یکیفیز دسترسی

 فراتر و مدرسه سرتاسر در تواندمی آموزشگاهی کتابخانة اطالعاتی منابع مجموعه به دیجیتالی

 هایسامانه از استفاده باید است، محدود کارکنان تعداد اگر. شود فراهم 7/24 صورت به آن، از

 را (شود می شامل نیز را بزرگسال و آموزدانش دیدة آموزش داوطلبان کارگیریبه که) نظارتی

 .داد قرار توجه مورد

  مجموعه مدیریت و گسترش. 4-3

 دیجیتالی و فیزیکی منابع از ایگسترده طیف به دسترسی مینأت نیازمند آموزشگاهی کتابخانة

 شناختیجمعیت های ویژگی و بان،ز سن، روند این در و کند رفع را کاربران نیازهای تا است

 و جدید مواد به کاربران کهاین از اطمینان منظور به باید منابع مجموعه. دهد می بازتاب را آنان

 به مجموعه مدیریت مشیخط. شوند داده گسترش مداوم صورت به دارند، دسترسی مرتبط

 به و پردازدمی بیرونی منابع به دسترسی نیز و منابع، مجموعه محتوای و دامنه، اهداف، تعریف

 منابع. کندمی کمک باال کیفیت با منابع از ایگسترده طیف به دسترسی از اطمینان حصول

 برخط، هایپایگاه داده ،(غیرداستانی داستانی، مرجع،) الکترونیکی هایکتاب مانند دیجیتالی

 ایفزاینده طور به ای،درسانهچن یادگیری مواد و ویدیویی، هایبازی برخط، مجالت و هاروزنامه

 .شوند می تبدیل کتابخانه منابع از چشمگیری بخش به

 کتابخانة یک کنند،می رفع را آموزاندانش یادگیری نیازهای که منابعی مجموعه بر عالوه

 و آموزشگاهی کتابخانة کارکنان برای هم تخصصی، منابع از ای مجموعه شامل باید آموزشگاهی
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 هایروش و هاسبک ،ات مورد آموزشموضوع آموزش، موضوع در منابعی مثل) معلمان برای هم

 .باشد سرپرستان و والدین بارة در منابع از ای مجموعه و( یادگیری/آموزش نوین

 مثال:

 ،آن در که کرده ایجاد «والدین ةقفس» یک ابتدایی مدرسة یک کتابخانة ایتالیا، رم، در

 و نفس عزت همچون خاص موضوعات و آموزش، کودک، روانشناسی موضوع در منابعی

 .اند گرفته قرار دسترس در ،کودکان در ترس

 منابع مجموعه مدیریت روندهای و هامشیخط. 4-3-1

 برای مدیریت مشیخط تدوین منظور به مدرسه معلمان و اجرایی مدیران با آموزشگاهی کتابدار

 و نیازها و آموزشی برنامة بر مبتنی باید مشیخط بیانیة این. کندمی همکاری منابع، مجموعه

 .دهد بازتاب را مدرسه از خارج جامعة گوناگونی باید و باشد مدرسه جامعة ویژة عالئق

 مجموعه منابع گنجانده شوند: یریتمد یمشخط بیانیةدر  یدبا یرز عناصر

 یفالا یآموزشگاه یهاکتابخانه بیانیة»مطابق با  ی،آموزشگاه کتابخانة مأموریت /

 . «یونسکو

 اطالعات. یو آزاد یفکر یمربوط به آزاد های گزاره 

 ی،مل هویتو با  یآموزش ةآن با برنام رابطةمجموعه منابع و  یریتمد یمشهدف از خط 

 کاربران آن. یو بوم ،یزبان ی،فرهنگ ی،نژاد

 منابع. تهیةمدت در بلندمدت و کوتاه اهداف عینی 

 مجموعه منابع. یریتدم مزتبط با یماتدر تصم هامسئولیت 

 کهاین و است مشارکتی اقدام یک منابع، مجموعه ساختن که کند روشن باید مشیخط این

 آموزاندانش نیازهای از ارزشمند های آگاهی دارای و موضوعی متخصصان عنوان به معلمان،

 ایدب مشیخط این. کنندمی ایفا کتابخانه منابع مجموعه ساخت به کمک در مهمی نقش خود،

 دانستن، برای کودکان حق و فکری آزادی اصول با انطباق در را منابع در تجدیدنظر روش

 پایدار اقدامات در را آموزشگاهی کتابداران مسئولیت باید همچنین مشیخط. کند مشخص

 یا منابع محدودیت برای که تقاضاهایی منشأ به توجه بدون مواد، سانسور با مقابله برای

 .کند مشخص آید،می عمل به منابع به دسترسی محدودیت
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 اسناد قالب در وضوح، به باید کتابخانه منابع مجموعه مدیریت و گسترش به مربوط یهارویه

 دستنامة. شوند تدوین منابع، مجموعه مدیریت مشیخط سند به پیوست صورت به یا جداگانه

 برای را استانداردهایی و شدبا منابع آوری فراهم و انتخاب راهنمای باید هارویه این عملی

 تعمیر، نگهداری، برای و منابع( چینیقفسه بندی،رده نویسی،فهرست) سازماندهی و سازی آماده

 آوردندست به برای رهنمودهایی شامل باید دستنامه این. آورد فراهم منابع( وجین) خروج و

 فرهنگی، نژادی، ملی، هویت یزن و اند آمده پدید المللیبین و محلی صورت دو هر به که منابعی

 باید همچنین دستنامه. باشد دهندمی بازتاب را مدرسه جامعة اعضای بومی و زبانی،

 .ارائه کند آمیزمجادله مواد در نظر تجدید برای روشنی رهنمودهای

 مثال:

 کتابدار ،1شده است مشخص آوری فراهم مشی خط فرمان 10 در بنا بر آنچه فرانسه، در

 با کهکند می تدوین را آوری فراهم مشیخط یک مدرسه، جامعة مشورت با یآموزشگاه

  .دارد پیوند مدرسه آموزشی برنامة و آموزشی هایفعالیت در شدهبیان هایمشیخط

 دیجیتالی منابع با مرتبط مباحث. 4-3-2

 ةجامع برای مهمی کارکرد توجه، قابل دسترسی نقطة یک عنوان  به آموزشگاهی کتابخانة

 که را دیجیتالی اطالعاتی منابع به دسترسی باید کتابخانه این. دارد ما مبنای اطالعات

 فرهنگ. آورد فراهم باشند کاربران فرهنگ و عالئق نیز و آموزشی برنامة کنندة منعکس

 نقش گسترش در یافته، فعلیت اجتماعی هایرسانه توسط که ظهوری حال در مشارکتی

 نتیجه، در. است داشته نقش اطالعات، تولیدکنندة به اطالعات کنندةمصرف از کتابخانه کاربر

 دیگر و رایانه از گیری بهره با «سازندگی فضای» آوردن فراهم باید آموزشگاهی کتابداران

 مثل -اطالعاتی محصوالت خلق شامل) یادگیری عملی هایفعالیت برای که تولید تجهیزات

 قرار توجه مورد را نیازند مورد( اینفوگرافی پوستر، دی،بعسه پروژة پادکست، وبالگ، ویدیو،

 . دهند

 در تسهیل منظور به که است معنا این به ،اینترنت به دسترسی و دیجیتالی منابع فزایندة رشد

 آموزشگاهی کتابخانة نویسیفهرست نظام تر،گسترده هایشبکه به آموزشگاهی کتابخانة ورود

                                                 
1
 www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-

traitement/les-10-commandements-dune-politique-dacquisition.html 

http://www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-traitement/les-10-commandements-dune-politique-dacquisition.html
http://www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-traitement/les-10-commandements-dune-politique-dacquisition.html
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 ملی، یا المللیبین شدة پذیرفته استانداردهای طبق بر منابع ویسین فهرست و بندیرده برای باید

-ناحیه یا محلی جامعة یک در آموزشگاهی، هایکتابخانه دنیا، نقاط از بسیاری در. باشد مناسب

. برندمی سود اشتراکی یا ای اتحادیه نویسیفهرست نظام یک قالب در یکدیگر به اتصال از ای،

 سازی آماده و نویسی،فهرست منابع، انتخاب کیفیت و اثربخشی اندتومی هاییهمکاری چنین

 دیگر، نقاط در. کند تر آسان را اثرگذاری حداکثر منظور به منابع ترکیب و دهد افزایش را ها آن

 در منابع رسانیهم که دولت اقدامات از یا ائتالف تشکیل از آموزشگاهی هایکتابخانه

 . برندمی سود کنند،می تسهیل را برخط مرجع مواد و ریتجا گرانقیمت های پایگاه داده

 مثال:

 به باکیفیت برخط اطالعاتی منابع تأمین کامل هزینة «آموزش وزارت» کانادا، آلبرتا، در

 طریق از ایالت این معلمان و آموزاندانش همة برای را فرانسوی و انگلیسی های زبان

 .کندمی تقبل 1«برخط مرجع مرکز»

 مثال:

 طریق از آموزاندانش توسط دیجیتالی منابع آسان کارگیریبه و دسترسی فرانسه، در

 .است شده فراهم شده،نمایهمهم و  منبع 300 از بیش با 2«کورالیس کارپایة»

 چاپی منابع مجموعه مدیریت معیارهای شابهم دیجیتالی، منابع مجموعه مدیریت معیارهای

 :شود می ارائه ویژه نکتة چند اینجا در اما. هستند

 بهتر دسترسی چاپی، نسخة برابر در دیجیتالی فقرة یک برگزیدن با آیا -دسترسی 

 ؟بدتر یاشد  خواهد

 مستمر هزینة علت به) بلندمدت در دیجیتالی فقرة هزینة آیا -فنی و مالی مباحث 

 جدید؟ هایقالب به تبدیل هزینة یا بود خواهد تربیش( مجوز دریافت

 مواد  یمجوز برا دریافت یطشرا یانشر  حق ینقوان یاآ -مجوز ریافتد و حقوقی مباحث

 یمحر یاخارج از محل،  یدر تعداد کاربران، دسترس یت، موجب محدودیجیتالید

 کاربران خواهد شد؟ یخصوص

 به منابع محافظت خواهد شد؟  دسترسیچگونه از  -امنیت 

                                                 
1
 www.learnalberta.ca/OnlineReferenceCentre.aspx 

2
 Correlyce platform: www.correlyce.fr 

http://www.learnalberta.ca/OnlineReferenceCentre.aspx
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 منابع مجموعه استانداردهای. 4-3-3

 منابع از فراوانی تعداد شامل آموزشگاهی کتابخانة یک منابع موعهمج که هنگامی امروزه

 باشد، زدارای مجو مرجع مواد و بیرونی تجاری های پایگاهداده یا محل در موجود دیجیتالی

 دشوار آموزشگاهی، کتابخانه منابع مجموعه این برای متعارف استانداردهای کاربست و تدوین

 تصمیمات منابع، مجموعه برای محلی یا ملی انداردهایاست به دسترسی بدون یا با. است

 .باشند آموزشی رویکردهای و درسی برنامة اقتضائات بر مبتنی باید گستری مجموعه

 هایپیشینه و یادگیری هایسبک ها،توانایی سنین، در کاربران دسترسی تضمین منظور به

 مجموعه این. است موردنیاز ناسبم و روزآمد مواد از متوازن ای مجموعه منابع، به گوناگون

 را آموزشی برنامة دیجیتالی، یا فیزیکی هایقالب در چه اطالعاتی، منابعداشتن  با باید منابع

 موادی فراغت، تاوقا کردن پر هدف با باید آموزشگاهی کتابخانة این، بر عالوه. کند پشتیبانی

 و کارتونی، کتاب مجله، فیلم، ای، یانهرا های بازی موسیقی، تصویری، یا پرطرفدار هایرمان مثل

 بازتاب را آموزاندانش فرهنگ و عالئق منابع، این کهاین از اطمینان برای. آورد فراهمرا  پوستر

 .شوند انتخاب آنان همکاری با باید دهد، می

 مثال:

 استانداردهای 2012 سال در آمریکا، ةمتحد ایاالت در جنوبی کارولینای آموزش ادارة

 منابع مجموعه یک آموز،دانش هر برای جلد تعداد بر بنا. کرد منتشر را گستری عهمجمو

-می گرفته نظر در( 15) «شایسته» یا ،(جلد 13) «پایه» ،(جلد11) «ضعیف» عنوان به

 بر و هاکالس طیف مطابق باید مجموعه در غیرداستانی و داستانی اقالم درصد. شود

 .باشد متفاوت اد،سو خاص نیازهای یا هاپروژه اساس

 منابع اشتراک. 4-3-4

 مواد به دسترسی منابع، اشتراک و ایکتابخانهبین امانت طریق از باید آموزشگاهی هایکتابخانه

 سنتی کارکردهای از امر این ازآنجاکه اما. دهند افزایش خود کاربران برای را ایکتابخانه

 این در تسهیل برای اندکی شدة تثبیت هایسامانه نیست، آموزشگاهی هایکتابخانه از بسیاری

 هایکتابخانه که جایی در منابع اشتراک و ایکتابخانه بین امانت برقراری. دارند وجود فرآیند
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 مواد و برخط های پایگاه داده به مشترک دسترسی راه از یا فهرستگان طریق از آموزشگاهی

 .است ترآسان دارند، پیوند هم به دیجیتالی مرجع

 ال:مث

 و دورة اول دبیرستان) مجتمع 15 بزرگ، دبیرستان 26 هایکتابخانه ایتالیا، نزا،سوی در

 در که اندداده تشکیل را ای شبکه( شرکت یک و بنیاد یک) خصوصی عضو دو و ،(ترپایین

 ارائه ایکتابخانهبین امانت خدمات و هستند مشترک کتابخانه افزارنرم و منابع آن،

 1.شود می

 :مثال

 سامانةیک  از و دارند شبکه یک عمومی و آموزشگاهی هایکتابخانه پرتغال، در

 2.کنندمی استفاده واحد خودکارشدة و نویسی فهرست

 مثال:

 کتابخانة این. دارد قرار «3اجتماعی/گسترده مدرسة» قلب در کتابخانه فالندرز، و هلند در

 از طیفی تالقی محل که ت،اس گیر همه و جامع، کامل، دانش مرکز یک آموزشگاهی

 4.هست نیز( ورزشی سالن و اطفال، و ابتدایی مدرسه مثل) برای جامعه آموزشی خدمات

 سودمند منابع
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2
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3
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http://www.accessola.com/data/6/rec_docs/677_olatogetherforlearning.pdf
http://ed.sc.gov/agency/programs-services/36/documents/Standards_School_Library_Resource_Collections.pdf
http://ed.sc.gov/agency/programs-services/36/documents/Standards_School_Library_Resource_Collections.pdf
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 5 فصل 

 آموزشگاهی کتابخانة هایفعالیت و هابرنامه
 

 .«است آموزشی فرآیند محور آموزشگاهی کتابخانة»

 آموزشگاهی های هکتابخان بیانیة

 مقدمه. 5-1

 ،فعاالنه صورت به باید خود، آموزشی مأموریت انجام در موفقیت برای آموزشگاهی کتابخانة

. کند درگیر خدماتی و آموزشی هایفعالیت برای جیدهسن کامالً هایبرنامه در را آموزشی جامعة

 با باید زیرا اند؛ متفاوت دنیا در آموزشگاهی کتابخانة سوی از شده ارائه هایفعالیت و هابرنامه

 مشارکت» 4-5-3بخش به کنید نگاه) باشند همخوان تر،بزرگ جامعة و مدرسه اهداف

 «(.اجتماعی

 در نیز آموزشگاهی کتابخانة هایفعالیت و هابرنامه توصیف برای کاررفتهبه اصطالحات مجموعه

 ،1«خواندن ترویج» همچون عباراتی با ماهر و مشتاق خوانندگان تربیت مثالً. است متنوع جهان

 خواندن» و 4«تفریحی یا تفننی خواندن» ،3«داوطلبانه و آزاد خواندن» ،2«خواندن گسترش»

 که متبحری خوانندگان پرورش شود، نامیده که عنوانی هر به اما. شوندمی توصیف 5«لذت برای

 دنیا سراسر در آموزشگاهی کتابخانة هایفعالیت و هابرنامه از مهمی وجه دارند، خواندن انگیزة

 .است

 مثال:

 آنان به کودکان خانگی زبان به هاییداستان ارائة راه از نامیبیا، در ساالنه 6«خوانش»

-کتاب انتشار انگیزة و کندمی ترویج را خواندن فرهنگ( دارد نوشتاری زبان 13 نامیبیا)

 .است بوده هاکتابخانه و مدارس برای آنان خانگی زبان به کودکان های

                                                 
1
 reading promotion 

2
 reading widely 

3
 free voluntary reading 

4
 leisure or recreational reading  

5
 reading for pleasure 

6
 Readathon 
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 زمانی که هافعالیت این. شود می مربوط اطالعات از استفاده به ،مباحثات قلمرو در دیگر ةعرص

 آموزش» و( کتابخانه هایسامانه و متون از استفاده چگونگی آموزش) «کتابشناختی آموزش»

( آن خدمات و کتابخانه با آشنایی در کاربران به کمک برای استفاده مورد روش هر) «کاربران

 آنچه. گیرندمی قرار اشاره مورد «وجوپرس» و «اطالعاتی سواد» با غالباً اکنون شدند، می نامیده

 سالیان، طی در د،وشمی شمرده طالعاتا از استفاده در کتابخانه به مرتبط آموزش نمونة که

 ،2مسیریابی رویکرد ؛1970 و 1960 دهة دو طول در ،1مأخذشناسی رویکرد: است کرده تغییر

 بر فرآیندی رویکرد(. 2004 ،4کولثاو) 1990 دهة آغاز در ،3فرآیندی رویکرد و ؛1980 دهة در

 رویکرد، این. کندمی تأکید مسئله حل نگرش با اطالعات کارگیریبه و اطالعات دربارة تفکر

 نادیده را جستجو راهبردهای و منابع، ابزارها، دانش مثل تر،قدیمی رویکردهای از حاصل دانش

 حل و تفکر آموزش چارچوب در جووپرس طریق از ،دانش این که کندمی تأکید اما گیرد؛نمی

 .است یافته توسعه شکل بهترین به مسئله،

 اهفعالیت و برنامه. 5-2

 کتابخانة است؛ مدرسه در یادگیری و آموزش برای ضروری مؤلفه یک آموزشگاهی کتابخانة

 آموزان،دانش مشارکت همچون مدرسه اجتماعی بلندمدت اهداف در همچنین آموزشگاهی

 کتابخانة اهداف. دارد مؤثر نقش ،تربزرگ جامعة با ارتباط و ،گوناگون یادگیرندگان شمول بر

 و آموزشی، برنامة بر مبتنی یادگیری سواد، همچون مدرسه اهداف اب باید آموزشگاهی

 اهداف به دستیابی در آموزشگاهی کتابخانة کمک مقدار. باشد داشته همخوانی شهروندی

 .دارد بستگی آن به یافته تخصیص انسانی نیروی و منابع به مدرسه

 مثال:

 روستاهای در ولی انند،خومی درس شهرها در آموزاندانش از بسیاری ،مجارستان در

. کنندمی «آمد و رفت» خود خانة و مدرسه بین بنابراین کنند؛می زندگی شهر نزدیک

 قبل بناچار، آموزاندانش از بسیاری که شود می موجب عمومی نقل و حمل هایمحدویت

 تمدید با آموزشگاهی های کتابخانه از بسیاری. بمانند منتظر مدرسه هایدرس از بعد و

                                                 
1
 sources approach 

2
 pathfinder approach 

3
 process approach 

4
 Kuhlthau 
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 این به مدرسه، کار ساعت پایان از پس و هاکالس شروع از قبل به کتابخانه کار تساع

 یک در را خود وقت توانندمی آموزاندانش نتیجه، در. دهندمی نشان واکنش وضعیت

 تعمیق برای را فرصتی همچنین امکان این. بگذرانند اجتماعی و فرهنگی، امن، مکان

 .آوردمی فراهم آموزاندانش و انکتابدارمعلم بین رابطة

 مدیر با نزدیک همکاری در متخصص، آموزشگاهی کتابدار یک توسط باید هافعالیت و خدمات

 معلمان با مدرسه، در یادگیری متخصصان دیگر و هاگروه مدیران با ارشد، معلم یا مدرسه

 تخصص هب دسترسی بدون. شوند طراحی آموزاندانش با و پشتیبانی، کارکنان با درس، کالس

 معلمان با و کندمی انتخاب را مناسب آموزشی منابع که متخصص آموزشگاهی کتابدار یک

 به که هایی موفقیت در بهبود کند،می همکاری منابع این بر مبتنی آموزش طراحی برای کالس

 .است نیافتنی دست شده، حاصل آموزاندانش برای پژوهشی، های پیشینه گزارش

 زیر موارد ازجمله اصلی، هایفعالیت بر باید ذیصالح آموزشگاهی ارکتابد یک آموزشی کار

 :باشد متمرکز

 خواندن؛ و سواد ترویج 

 هایقابلیت اطالعاتی، هایمهارت اطالعاتی، سواد مثل) اطالعاتی و ایرسانه سواد 

 ؛(2ایرسانهترا سواد ،1تراسواد ای،رسانه سواد اطالعاتی، تبحر اطالعاتی،

 ؛(انتقادی تفکر مبنا، مسئله یادگیری مثل،) ومبناوجپرس یادگیری 

 فناوری؛ تلفیقی کاربرد 

 و معلمان؛ برای ایحرفه توسعة 

 فرهنگ و ادبیات به گذاری ارج. 

 عمل برای را چارچوبی آموزشگاهی، کتابخانة در محوری هایفعالیت با مرتبط های پژوهش

 هایاولویت و هابرنامه به زشگاهیآمو کتابخانة محوری هایفعالیت تمرکز. آوردمی فراهم
                                                 

1
 و آنالوگ گوناگون یها پروتکل و ها، روش فنون، ها، یفناور از استفاده ییتوانا از است عبارت( transliteracy) تراسواد  

 زین و یمعان تبادل و ؛یاجتماع یها شبکه در معاضدت و مشارکت ها؛ آن با کار و منابع انوع یجستجو یبرا تالیجید

 (S Sukovic, 2016: ایپدیکیو از نقل مترجم؛. )مختلف یها رسانه و ها، وهیش ژانرها، حاالت، از استفاده با نو یها یآگاه
2
  (transmedia literacy )یبرا یررسمیغ یریادگی یراهبردها و یا ترارسانه یها مهارت یریکارگ به از است عبارت 

 و ها روش قیطر از میمفاه انیب و ارتباط، یبرقرار ،یمعنافهم ییتوانا هب زین یا ترارسانه یها مهارت. یرسم آموزش بهبود

 .( مترجم. )است اطالعات پردازش از ییباال درجة مستلزم که شود یم اطالق گوناگون یا رسانه یمجار
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 هر در درسی، برنامة از موجود انتظارات در پیشرفت بازتاب باید و داشت خواهد بستگی مدرسه

 .باشد درسی های پایه از یک

 خواندن و سواد ترویج. 5-3

 هاپژوهش. کندمی ترویج را خواندن و پشتیبانی، را آموزاندانش سواد آموزشگاهی کتابخانة

 دسترسی و دارد، وجود یادگیری نتایج و خواندن سطح بین مستقیمی پیوند که دهندمی نشان

(. 2004 1کراشن) است ماهر و مشتاق خوانندگان پدیداری در مهمی شاخص خواندنی مواد به

 از پشتیبانی کاربران، به خواندنی مواد ارائة هنگام در خود رویکرد در باید آموزشگاهی کتابداران

 خواهندمی که آنچه انتخاب برای آنان فردی حقوق پذیرش و خوانندگان، ردیف ترجیحات

 خود خوانندمی که را آنچه یابند می فرصت که آموزانیدانش. باشند منعطف و بینواقع بخوانند،

 خواندنی مواد خودگزینی. دهندمی نشان زمان طول در را امتحانی نمرات بهبود کنند، انتخاب

در  و نگارش،در  زبان، دستور در آزمونی عملکرددر  واژگانی، دامنة سعةتو در بهبود موجب

 هنگامی هستند، دوم زبان یادگیری حال در که آموزانیدانش. گرددمی زبان در شفاهی توانایی

 دست به بهتری درک و تبحر دارند، دسترسی دوم زبان آن در باکیفیت هایکتاب به که

 هایکتاب مثل) جایگزین خواندنی مواد به دسترسی امکان که کوشایی خوانندگان. آورند می

 از را خواندن به بهبودیافته نگرش و خواندن هایمهارت در بهبود شود، می داده آنان به( صوتی

 .دهندمی نشان خود

 به شاید -موارد بعضی در -و جایگزین خواندنی مواد به خواندن در ناتوانی دچار آموزاندانش

 معلمان با بتواند باید آموزشگاهی کتابدار. باشند داشته نیاز خواندن ایبر مخصوص وسایل

 کتابدار عالوه، به. کند همکاری خواندن در آموراندانش این نیازهای رفع برای متخصص

 هاییکتاب و خواندن هایپروژه برای مناسب هایکتاب توصیة راه از کمک با مثالً) آموزشگاهی

 خواندن امر در که کاری در را معلمان باید( کنندمی پشتیبانی را کشور زبانی استانداردهای که

 . کند پشتیبانی دهند، می انجام محلی و ملی استانداردهای تحقق برای کالسی

 متنوع دیجیتالی و چاپی مواد حاوی ،بخش انگیزه و زیبا محیط یک باید آموزشگاهی کتابخانة

 خالقانه، کار و گروهی های بحث تا آرام خواندن از ها،فعالیت از وسیعی طیف برای و آورد فراهم

                                                 
1
 Krashen 
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 امانت برای ممکن هایمشیخط ترینآزادانه باید آموزشگاهی کتابدار. دهد ارائه را هاییفرصت

 و بازگرداندن در تأخیر برای دیگر هایمجازات و جریمه از ممکن، جای تا و به کار گیرد را

 .بپرهیزد مواد مفقودی

 -اجتماعی وجوه ها،رسانه از بردن لذت و خواندن به تشویق برای سواد بر بتنیم هایفعالیت

 منابع مجموعه کهاین از اطمینان برای. گیرد دربرمی را یادگیری شناختی ابعاد نیز و فرهنگی

 پدید و شده نوشته المللیبین هم و محلی صورت به که را موادی هم آموزشگاهی کتابخانة

 دهد، انعکاس را آموزشگاهی جامعة اعضای قومی و فرهنگی، ملی، هویت و شود شامل اند،آمده

 در نیز و درس کالس در آموزاندانش کهاین از اطمینان روند در. گیرد صورت اقداماتی باید

-می که آنچه رسانیهم و مباحثه برای و گزیده-خود مواد خواندن برای هاییفرصت کتابخانه،

 و داستانی مواد. بگیرد عهده به را رهبری نقش باید آموزشگاهی کتابدار دارند، دیگران با خوانند

 در مندرج اطالعات و کتاب، نمایش ،1گفتگوکتاب های برنامه طریق از باید جدید غیرداستانی

 بردن باال برای. شوند ترویج آموزاندانش هم و معلمان میان در هم کتابخانه، وب صفحة

 نمایشگاه، مثل خاصی مراسم مدرسه، کل در یا کتابخانه در توانمی خواندن و سواد شاخص

 توانندمی خاص رخدادهای این. کرد سازماندهی را سواد المللیبین روزهای و نویسنده، با دیدار

 و خانه در خواندن هایبرنامه طریق از. آورند فراهم مدرسه در والدین مشارکت برای را فرصتی

 .شوند سهیم فرزندانشان سواد بهبود در توانند می دینوال نیز بلندخوانی هایبرنامه

 مثال:

 و خواندن، بخش انگیزه ادبی، اجتماعی شبکة یک طریق از 2«بابلیو چالش» ،فرانسه در

 .است کودکان ادبیات مروج

 مثال:

 مؤسسة) «سایلیپ»تحت نظارت  3«گرینوی کیت و کارنگی هاینشان» ،انگلستان در

 که دارند، شده تثبیت 1سازی شبیه طرح یک 4(اطالعات و بخانهکتا مندان حرفه اختصاصی

                                                 
1
 book talk 

2
 Babelio Challenge (www.babelio.com) 

3
 Carnegie and Kate Greenaway Medals 

4
 . Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) 

(www.carnegiegreenaway.org.uk/shadowingsite/index.php)  
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 هرساله که است هاییکتاب با رابطه در انگلستان، در خواندن هایفعالیت بخش انگیزه

 .شوند می نامزد جوایز، برای

 مثال:

 تأسیس« 3هملین فرهنگی انجمن» توسط 2004 سال در که 2«انادوز پروژة» ،ایتالیا در

 دبیرستانی آموزاندانش گردد، می هماهنگ بولونیا در 4«برسا ساال» بخانةکتا توسط و شد

 توجه مورد را ایتالیا گوناگون نواحی در -هشتم پایة آموزاندانش اخیراَ و -(ساله 16-13)

 از تقدیر و سازی، شبکه انتقادی، و تأملی تفکر انگیزش پروژه این دامنة. است داده قرار

 .شود می شامل را موسیقی و ها،مفیل مصور، های قصه کتب،

 اطالعاتی و ایرسانه سواد آموزش. 5-4

 به را اطالعات بتوانند که است آموزانیدانش تربیت آموزشگاهی، کتابخانة ثانوی تعهدات از

 همواره دنیای این در شهروند، و یادگیرنده یک مثابهبه زندگی در اخالقی، و مسئوالنه ای شیوه

« اطالعاتی سواد درک مبانی» عنوان با یونسکو 2007 سند. کنند استفاده و یمکانیاب تغییر، در

 سودمندی مرور شده، نوشته سیاستگذاران برای 5«جونیور هورتون وودیفارست » توسط که

 یادگیری در اطالعاتی سواد که نقشی و اطالعاتی، سواد با مرتبط تعاریف و مفاهیم بر است

 اطالعاتی و ایرسانه منابع اهمیت به اذعان با همچنین یونسکو. کندمی ایفا غیررسمی و رسمی

 را 6(«الآیام») اطالعاتی و ایسوادرسانه مفهوم مردمساالر، جوامع در و ما شخصی زندگی در

 برای اطالعاتی و ایرسانه سواد آموزشی برنامة» عنوان با یونسکو 2011 سند. کندمی ترویج

 توجه مورد هم با همراه باید اطالعاتی سواد و ایرسانه سواد چرا که دهدمی توضیح 7«لمانمع

 و آموزش حوزة سه این به« معلمان برای الآیام آموزشی برنامة» چارچوب. گیرند قرار

 :پردازد می یادگیری

 اجتماعی؛ و مردمساالرانه مشارکت برای اطالعات و رسانه درک و دانش (1

                                                                                                                                      
 مشارکت ها کتاب یداور ندیفرا با همسان یطرح در نوجوانان و کودکان ،(shadowing scheme) طرح نیا در. 5

 (مترجم.)کنند یم
2
 Xanadu Project (www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/xanadu2014/biblio.php) 

3
 . Hamelin Cultural Association 

4
 . Sala Borsa 

5
   Forest Woody Horton, Jr. (2007). Understanding information literacy: A primer. 

6
.Media and Information literacy 

7
 Media and Information Literacy Curriculum for Teachers [MIL] 
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 پدید را آن کسی چه کهاین بر تمرکز با) یاطالعات منابع و ایرسانه متون ارزیابی (2

 و ؛(چیست آن پیام و آمده، پدید کسی چه برای آورده،

 .اطالعات و رسانه کارگیریبه و تولید (3

 هایمهارت آموزش برای مندنظام چارچوب یک داشتن که دارند اذعان آموزشگاهی کتابداران

-مهارت تقویت جهت در معلمان، با کتیمشار کار طریق از و دارد، اهمیت اطالعاتی و ایرسانه

 برنامة اساس بر آموزشی برنامة یکبلندمدت در  هدف. کنندمی همکاری آموزاندانش های

 و بااخالق جویانمشارکت که است آموزانیدانش پرورش اطالعاتی، و ایسوادرسانه درسی

و  خودراهبر دگانیادگیرن باید اطالعاتی، باسواد آموزاندانش. هستند جامعه در مسئولی

 وارد هاایده دنیای در فعاالنه و باشند آگاه خود اطالعاتی نیازهای از باید آنان. باشند توانمندی

 اطالعات چگونه که بدانند و نمایند ابراز را مسائل حل در خود توانایی به اطمینان باید. شوند

 برای را فناوری ابزارهای اشندب قادر باید آموزاندانش این. کنند مکانیابی را معتبر و مرتبط

 در بتوانند باید آنان. کنند مدیریت اندآموخته که چهآن تبادل برای و اطالعات به دسترسی

 به ندارد، وجود پاسخی که هاییموقعیت در نیز و دارد، وجود متعدد هایپاسخ که هاییموقعیت

 محصوالت و باشند پایبند خود ارک در باال سطح استانداردهای به باید آنان. کنند اقدام راحتی

 تغییر، با سازگاری به قادر پذیر، انعطاف باید اطالعاتی باسواد آموزاندانش. کنند تولید باکیفیت

 .باشند گروهی و فردی صورت دو هر به عمل به قادر و

 مثال:

 1.بینندمی آموزش اینترنت از مسئوالنه استفادة برای آموزاندانش فرانسه، در

 مثال:

 اجرای معیارهای با آموزشگاهی، کتابداران برای آموزی مهارت های درس فرانسه، رد

 2.هستند مرتبط «اطالعاتی و ای رسانه سوادمبتنی بر  آموزی مهارت» های درس

 وجوپرس بر مبتنی یادگیری هایمدل. 5-5

 برای یموفق بسیار هایمدل آموزشگاهی هایکتابخانه و محلی، مقامات کشورها، از بسیاری

 هایپروژه بستر در را اطالعاتی و ایرسانه سواد هایمهارت که اندکرده ارائه آموزش طراحی

                                                 
1
 http://eduscol.education.fr/internet-responsable 

2
 http://media.eduscol.education.fr/file/Pacifi/85/4/Reperes_Pacifi_157854.pdf 
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 هاسال متضمن مبنا-وجوپرس یادگیری برای هاییمدل خلق. دهندمی توسعه وجوپرس

 مقام سوی از شدهتوصیه مدل یک فاقد که مدارسی. است عملی هایتجربه و توسعه، پژوهش،

 از همه بیش که را مدلی خود، خاص مدل خلق برای تالش جای به باید هستند ودخ آموزشی

. کنند انتخاب دارد همخوانی آنان آموزشی های هبرنام یادگیری بروندادهای وبلندمدت  اهداف با

  .اند دهش ارائه سوم درپیوست ،مبنا-وجوپرس یادگیری برای آموزشی هایمدل از هاییمثال

 قابلیت که فرایندی -یادگیری فرایند ارائة برای ،مبنا-وجوپرس یادگیری رایب آموزشی هایمدل

 به -باشد داشته را واقعی زندگی به آکادمیک محیط از نیز و محتوایی، های عرصه به انتقال

 مفهوم چندین در هامدل این. گیرندمی کاربه را فرآیندی رویکرد یک عموما ً آموزان،دانش

 :دان مشترک بنیادین،

 سازدبرمی اطالعات از را معنا ،آموزدانش. 

 آوردمی پدید باکیفیت محصول یک فرآیندی، رویکرد یک طریق از آموزدانش. 

 یک از عضوی عنوان به و( خودراهبرانه) مستقالً چگونه که گیردمی یاد آموزدانش 

 .کند کار گروه،

 می استفاده اطالعات ناوریف و اطالعات از ،اخالقی و مسئوالنه ای شیوه به آموزدانش-

 .کند

 یادگیری و وجوپرس اساسی هایمهارت ،مبنا-وجوپرس یادگیری برای آموزشی هایمدل

 و بازنمایی پردازش، سازماندهی، و انتخاب گردآوری، و مکانیابی ریزی،برنامه یعنی -العمر مادام

 هایمهارت نیز مبنا-یندفرآ آموزشی هایمدل. آمیزند درمی هم با را -ارزیابی و همرسانی،

 هامهارت این. دهندمی افزایش را مشارکتی های مهارت و( فراشناخت مثل) خودراهبر یادگیری

 به و شکل بهترین به آموزشی، برنامة از برگرفته مسائل و موضوعات با موضوعی، بافتار یک در

 .یابند می پرورش تصاعدی، ای گونه

. اند مبحث یا مقاله، پروژه، درسی، تکلیف پژوهشی، اقدام هر از ضروریات ریزیبرنامه هایمهارت

 تعیین مناسب، سؤاالت تنظیم شامل ریزیبرنامه هایفعالیت وجو،پرس یک اولیة مراحل در

-می معقول زمانی جدول یک ساختن و اطالعجویی، برای ممکن راهبردهای و احتمالی منابع

 هایچالش به پاسخ در را خود هایبرنامه زانآمودانش وجو، پرس فرآیند سرتاسر در. باشد

 .کرد خواهند اصالح موانع، و نشده بینی پیش
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 این. دارند بنیادی نقش اطالعات، جستجوی با مرتبط امور در ،گردآوری و مکانیابی هایمهارت

 در اطالعجویی راهبردهای مختلف انواع از استفاده عددی، و الفبایی های فرمان درک هامهارت

-می شامل را مرجع منابع و هانمایه از استفاده و اینترنت، در و رایانه در مستقر هایپایگاه هداد

 مصاحبه، پیمایش، همچون هاییروش منابع، بررسی بر عالوه است ممکن اطالعات خلق. شوند

 .دربرگیرد نیز را مشاهده و تجربی، اقدام

 یافتن بر مشتمل انتخاب،. است رزیابانها و خالق تفکر نیازمند هامهارت سازماندهی و گزینش

 معیارهایی کاربرد. باشند وجوپرس تمرکز کانون با متناسب و مرتبط، که است اطالعاتی

 تصمیمات تا کندمی کمک آموزدانش به ،نگرش و دقت، بهنگامی، بودن، کامل اعتبار، همچون

 .بگیرد شده یافته اطالعات بارة در اخالقی و آگاهانه

 اطالعات ادغام همچون هاییمهارت از استفاده با معناسازی بر مشتمل طالعاتا پردازش

 از. است پیشین دانش با پیوند برقراری و گیری، نتیجه کردن، استنباط منابع، انواع از برگرفته

گردآوری اطالعات اند،کرده گردآوری که اطالعاتی درک با آموزان دانش ها،مهارت این طریق

 .کنندمی تبدیل خود شخصی دانش به را شده

 انتقال روشنی به را هاایده که است باکیفیتی محصوالت خلق بر مشتمل رسانی،هم و بازنمایی

 توجه ازجمله -ارائه اثرگذار هایمهارت و باشند، دار ریشه معیارهای و اهداف بازتاب دهند،

 .دهند نشان را -مخاطبان به آگاهانه

-دانش. شوندمی شامل را وجوپرس محصول و وجو پرس یندفرآ سنجش ارزیابی، هایمهارت

 آنان. بیندیشند منتقدانه اندیافته توفیق بدان که آنچه و خود اقدام بارة در بتوانند باید آموزان

 آیا که کنند تعیین و سازند مرتبط اولیه و اصلی برنامة با را خود شدة تمام محصول بتوانند باید

 در و ؛دهند تمیز را یادگیری پروژة ضعف و قوت نقاط ؛کرده محقق را غایی هدف محصول، این

 .کنند تعمق آینده هایتکلیف تبعات و بهبود های شیوه بارة

 است الزم. دارند حیاتی نقش العمر،مادام یادگیرندگان تحقق در خودراهبر یادگیری هایمهارت

 خود یادگیری و تفکر رآیندهایف دربارة اندیشیدن برای وجوپرس یک روند در آموزان دانش که

 یادگیریبلندمدت  اهداف تعیین جهت در خودآگاهی آن کارگیریبه برای و ،(فراشناخت مثل)

 منابع از قادرند خودراهبر یادگیرندگان. شوند راهنمایی هاآن به دستیابی فرآیند مدیریت و

 بگردند، سؤاالت پاسخ لدنبا به بگیرند، بهره خود شخصی و اطالعاتی نیازهای برای ایرسانه
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 آنان. کنند ارزیابی را متفاوت هایدیدگاه و دهند، قرار توجه مورد را جایگزین اندازهایچشم

 پیچیده ساختار، و سازماندهی نظر از هاکتابخانه و اطالعاتی، منابع اطالعات، که کنندمی اذعان

 .کنند کمک درخواست نیاز هنگام در قادرند آنان و هستند،

 و گوناگون افراد با گروه، قالب در آموزاندانش که یابندمی توسعه هنگامی مشارکتی هایرتمها

 نظرات از چگونه که گیرندمی یاد آموزاندانش. کنندمی کار متفاوت فناوری و گوناگون منابع

 قدیرت گوناگون هایایده از آنان. کنند نقد ایسازنده صورت به را نظرات چگونه نیز و کنند دفاع

-پروژه آوردن پدید برای آنان. گذارندمی احترام دیگران یادگیری سبک و پیشینه به و کنندمی

 ترکیب برای و کنندمی کار یکدیگر با است، افراد بینموجود  هایتفاوت بازتاب که هایی

 .کنندمی همکاری شده، کامل محصول یک گیری شکل تا فردی اقدامات

 از اطالعات، از استفاده به اطالعات یابیمکان از ،مبنا-وجوپرس یرییادگ برای فرآیندی رویکرد

 گذر موضوع یک به دادن شکل منظور به شواهد جستجوی به بخصوص سؤال یک به پاسخ

 توجه مورد را جستجو این محصول نیز و اطالعات یافتن برای جستجو یک فرایند و کند؛ می

 از یادگیری: است اطالعات از یادگیری پیچیدگی از آگاهی مستلزم رویکرد این. دهدمی قرار

 هایعرصه نیز و اثرگذار قلمروهای متضمن و نیست، استانداردشده یا روزمره امر یک اطالعات،

 .است شناختی

 کتابداران ،مبنا-وجوپرس یادگیری در فرآیندی دیدگاه یک کارگیریبه برای گیریتصمیم در

 -آن فناوری و منابع مجموعه ماهیت و شان هکتابخان دازةان از نظر صرف -معلمان و آموزشگاهی

 که اکتشافی فرآیند یک کارگیریبه با چگونه: شوندمی مواجه مشابهی ای پایه مباحث با

 دهیجهت را آن ؛بگذارند اثر یادگیری روند بر است، یادگیری به عالقه و کنجکاوی ساز زمینه

 مبنا-وجوپرس یادگیری در دیدگاهی از ،مبنافرآیند هایمدل. ندکن بخش انگیزهرا  آن و ؛کنند

 رشد و اکتشاف تجربة منظور به آموزاندانش برای فرصتی مثابهبه را آن که کنندمی پشتیبانی

 از آموزان دانش یادگیری های همشخص اقدام، این اثرگذار سازی پیاده از پس. داند می شخصی

 کاربرد ،مندی انگیزه و کنجکاوی پذیری،ریسک و اکتشاف از بود خواهد عبارت وجوپرس طریق

 .واقعی مخاطبان و واقعی زندگی هایموقعیت با پیوند و خالق، و انتقادی تفکر

 و آموزش هایحوزه در هایی پژوهش بر ها آن پایة و هستند مبنانظریه ،مبنافرآیند هایمدل

 نظریة و آیدمی آموزش وزةح از یادگیری نظریة. استاستوار  اطالعات و کتابداری مطالعات
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 -یادگیرندگان» که دانش این مثالً. اطالعات و کتابداری مطالعات حوزة از اطالعجویی رفتار

 توانندمی که انتزاع از سطحی نظر از -خود پیشین تجربة و دانش و شناختی توسعة به بسته

 که گرا ازندهس مفهوم این نیز. آیدمی آموزش حوزة از ،«هستند متفاوت ،کنند مدیریت

 و دهند، می ساخت یا سازندمی را خود دانش فعاالنه اطالعات، از استفاده با همراه یادگیرندگان

 این. آیدمی آموزش حوزة از کنند،می تجربه خود تفکرات در نیز و احساسات در را تغییراتی

 اطالعاتی ازنی به مربوط مبهم تصورات از -پرسش تدقیق سطوح در اطالعات کاربران که دانش

 کاربران که این و روند، می پیش گام به گام -شده تعریف و روشن کامالً های پرسش یا نیازها تا

-موفق جستجو فرآیند در باشند داشته اطالعاتی مسئلة و اطالعاتی سامانة از واقعگرا درکی اگر

 .آیند می اطالعات و کتابداری مطالعات حوزة از ترند،

 هایبرنامه دیگر با مشابه باید ،آموزاندانش یادگیری در استمرار و فتپیشر سازی زمینه برای

 که است معنا بدان این. شوند طراحی مبنا-وجوپرس یادگیری هایفعالیت مدرسه، در یادگیری

 برای .شوند عرضه مختلف سطوح و مراحل قالب در و گام به گام صورت به باید هامهارت

 و اطالعاتی راهبردهای و هامهارت از مبنا مدرسه پیوستاری از ریگی بهره با که این از اطمینان

 باید آموزشگاهی کتابدار شود،می هدایت مند نظام رویکرد با وجوپرس فرآیند آموزش ای،رسانه

 .شود دارعهده را رهبری نقش

 وجود مبنا-وجوپرس یادگیری و آموزش برای محلی یا ملی یافتةتوسعه مدل هیچ که حالی در

 مدرسه رهبران و کالس معلمان با باید مدل یک انتخاب برای آموزشگاهی کتابدار ندارد،

 آن که بخواهند مدل، این کاربست هنگام در آموزاندانش و معلمان است ممکن. کند همکاری

 باید مدلی هر اقتباس در اما. بگیرند خدمت به محلی نیازهای و مدرسه اهداف جهت در را

 قدرت است ممکن آن تعدیل و جرح مدل، نظری مبانی از عمیق درک یک نبدو. کرد احتیاط

 .ببرد بین از را آن

 مثال:

 با را خود مبنای-وجوپرس هایپروژه سوئد، آپساال، در راهنمایی دورة آموزاندانش

 بحث مورد خواندن، هایگروه در رمان این. کنندمی آغاز 1دیستوپیک رمان یک خواندن

 آن از برگرفته موضوعات بر را خودفردی  یهاوجو پرس آموز،دانش ره. گیردمی قرار

                                                 
1
 (dystopian novel )مترجم. فاضله نةیمد مقابل در نازله؛ نةیمد 
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 کلی صورت به ابتدا آنان. کندمی متمرکز هابیماری یا جهانی، گرمایش پایش، مثل کتاب

 در مشخص بسیار تمرکز کانون یک تدوین برای اطالعاتی دنبال به عمیق، سپس و

 وجویپرس یک سمت به شیپا موضوع در چیزی هر از رفتن مثل) خود وجویپرس

 هایگوشی طریق از را مردم تواندمی حکومت چگونه که این مثل ،ملموس بسیار

 به که است جستار یک پروژه این نهایی محصول. گردند می( کند پایش آنان هوشمند

 خود پروندة در و آوریجمع آموزدانش هر که مطالبی از استفاده با امتحان، یک عنوان

 .شود می شتهنو کرده، ثبت

  فناوری تلفیق. 5-6

 آوردن فراهم در را کتابخانه نقش اهمیت ،آموزشگاهی هایکتابخانه موضوع در پژوهش

. است داده نشان اطالعات فناوری کارگیریبه در آموزش تدارک و فناورانه ابزارهای و زیرساختار

. کندمی کمک آن از اترفر و درس هایکالس به آن منابع و کتابخانه برد توسعة به فناوری

 برای که را برخط جستجوی راهبردهای کنندمی کمک آموزاندانش به آموزشگاهی کتابداران

 کتابداران. بگیرند یاد دارند، اهمیت تولید ابزارهای و هاپایگاه داده نیز و اینترنت منابع از استفاده

 -باشد موجود هاییسِمَت چنین اگر -مدرسه در فناوری متخصصان با مشارکت در آموزشگاهی

 و اند،شده تعریف روشنی به سِمَت دو این نقش که شود حاصل اطمینان تا کنندمی فعالیت

-دانش و معلمان برای مدرسه در که فناورانه هایبرنامه و خدمات در افزونگی یا شکاف هیچ

 .ندارد وجود شود می ارائه آموزان

 معلمان برای ای حرفه توسعة. 5-7

 هایفناوری و مواد با ارتباط در خصوصاً ای، حرفه توسعة تدارک طریق از آموزشگاهی نةکتابخا

 کتابدار. کندمی پشتیبانی را معلمان ،تازه آموزشی راهبردهای و جدید، درسی برنامة نوین،

 توسعة اغلب یادگیری، امر در معلم همکاران با همیار مثابه به فعالیت طریق از آموزشگاهی

 : آورندمی فراهم آنان برای مختلف هایروش به را یررسمیغ ای حرفه

 روش یا دهد،می گسترش را آنان موضوعی دانش که معلمان، برای منابع آوردن فراهم-

 بخشد؛می بهبود را آنان آموزشی شناسی

 سنجش؛ و ارزیابی گوناگون راهبردهای برای منابع آوردن فراهم 
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 کتابخانه یا/و درس کالس در باید که اقداماتی زیریبرنامه در همکار مثابهبه فعالیت 

 و شوند؛ انجام

 طریق از منابع از تریوسیع مجموعة به دسترسی نقطة مثابهبه کتابخانه از استفاده 

 .دیجیتالی و شخصی هایشبکه نیز و ایکتابخانهبین امانت

 آموزشگاهی کتابدار آموزشی نقش. 5-8

 تجربیات تدارک برای آموزشی همکاران با هماهنگی در ،شرایط واجد آموزشگاهی کتابدار یک

 آموزشگاهی کتابدار مطلوب، حالت در. کندمی همکاری آموزان،دانش برای یادگیری در بهینه

 های عرصه آموزشی، تیم از عضو هر و د،پردازمی تدریسدر  دیگر معلمانبا  همکاری هب

-می اختیار در یادگیری، و آموزش هایتفعالی اجرای و طراحی برای را خود تخصصی گوناگون

  .گذارد

 کتابداران ها، آن در که اند 1تدریسی هم برای رویکرد چهار آیند،می ادامه در که مواردی

 رویکرد: کنند همکاری یکدیگر با آموزگار مثابهبه توانند می کالس معلمان و آموزشگاهی

 .تیمی آموزش و گر، تکمیل موازی، حمایتی،

 در دیگری و گیردمی عهده بر را آموزشی رهبری نقش آموزشگر یک -حمایتی آموزش( 1

 او های آموزش از یکبهیک صورت به ،نیاز هنگام در تا کند می حرکت یادگیرندگان میان

 اشاره «زند می گشت نفر یک/آموزد می نفر یک» عبارت با روش این به. کند پشتیبانی

 .است شده

 همزمان، طور به یادگیرندگان از مختلفی هایگروه با آموزشگر چند یا دو -موازی آموزش( 2

 عبارت با روش این به. کنندمی کار کتابخانه یا درس کالس از گوناگونی هایبخش در

 .است شده اشاره «ایستگاهی آموزش»

 دیگر،( ان)آموزشگر توسط شده ارائه آموزش تقویت برای آموزشگر یک -گر تکمیل آموزش( 3

 یا کند، بیان متفاوت واژگان با را دیگری بیانات تواند می مثالً. دهد م میانجا کاری

 .دهد نمایش عمالًرا  بردارییادداشت هایمهارت

                                                 
1
 co-teaching 
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 در پاسخگویی، و رهبری، مسئولیت، در برابر سهم با آموزشگر چند یا دو -تیمی آموزش( 4

 و سنجش، ،تدریس ریزی،برنامه آموزاندانش همة برای کتابخانه یا درس کالس

 .کنندمی جوابگویی

 آموزشگران هم توسط مشارکتی ریزیبرنامه طریق از تدریسی،هم به رویکردها این از یک هر

 کتابدار بین مشارکتی ریزیبرنامه. شود می تقویت آموزش، ارزیابی و تحویل، محتوا، با مرتبط

 برخی در هرچندکه کند؛ می تقویت را آموزش کیفیت نیز کالسی( های)معلم و آموزشگاهی

 یا کتابخانه در آموزاندانش آموزشگر یگانه که رود می انتظار آموزشگاهی کتابدار از مواقع،

 شده تلفیق درسی برنامة با که اطالعاتی و ایرسانه سواد آموزش تدارک در. باشد درس کالس

 .دارد اساسی نقش همکاری باشد، آموزاندانش نیازهای و عالئق با پیوند در و
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 6 فصل

 آموزشگاهی کتابخانة در عمومی روابط و ارزیابی
 

 و اطالعات ارائة آموزش، سواد، برای درازمدت راهبرد هر در آموزشگاهی کتابخانه»

 .«، نقش اساسی داردفرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، توسعة نیز

 موزشگاهیآ های هکتابخان بیانیة

 مقدمه. 6-1

 و غنی منابع با آموزشگاهی هایکتابخانه مثبت تأثیر با ارتباط در بسیاری هایپژوهش

 کنید نگاه مثال برای. است شده انجام آموزاندانش موفقیت بر ،ای حرفه آموزشگاهی کتابداران

 ایاالت در (2015) 2«آراِس ال» توسط 1«آموزشگاهی هایکتابخانه تأثیر در مطالعاتی» به

 در ها پژوهش این اما .5انگلستان در( 2013) 4«موریسون و ویلیام»توسط  و 3آمریکا متحدة

 هایکتابخانه و نشده، درک یا شناخته خوبی به آموزشگاهی کتابخانة جامعة از بیرون

 کاهش این اثر. دارند قرار بودجه کاهش معرض در همچنان دنیا نقاط از بسیاری در آموزشگاهی

 کتابداران بدون. است آموزشگاهی هایکتابخانه در ای حرفه کارکنان کاهش اغلب دجهبو

 و آموزشی بهبود برای نیرویی مثابه به آموزشگاهی کتابخانة پتانسیل شرایط، واجد آموزشگاهی

 .رودمی دست از آموز،دانش موفقیت

 کنندمی تائید آموزشگاهی، کتابخانة تأثیر روی بر گذشته سال ده مهم مطالعات اصلی هاییافته

 کتابداران با آموزشگاهی کتابخانة هایبرنامه از ،آموزاندانش موفقیت بر اثر ترین قوی که

 کتابخانة مثبت اثر به مربوط هاییافته. شودمی حاصل وقتتمام و شرایط واجد آموزشگاهی

 در عموماً هک) موفقیت هایشکاف رفع به کمک آموزان، دانش یادگیری بر آموزشگاهی

 بر عالوه. شود می شامل را( گردد می مشاهده ناتوانی دارای یا/و اقلیت، مستمند، آموزان دانش

                                                 
1
 School Libraries Impact Studies 

2
 LRS (2015) 

3
 www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies 

4
 Williams, Wavell, C., and Morrison (2013) 

5
www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_201

3.pdf 

http://www.lrs.org/data-tools/school-libraries/impact-studies/
http://www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_2013.pdf
http://www.scottishlibraries.org/storage/sectors/schools/SLIC_RGU_Impact_of_School_Libraries_2013.pdf
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 آموزشگاهی کتابخانة دیگر هایشاخص وقت،تمام و شرایط واجد آموزشگاهی کتابداران داشتن

 بندی،زمان آموزش، همکاری،: از اند عبارت باشند می مرتبط آموزاندانش موفقیت بهبود به که

 حاضر درحال ازآنجاکه. ای حرفه توسعة و بودجه، ،منابع مجموعه فناوری، دسترسی،

 زمان هر در برخط خدمات و منابع به دسترسی مناسب، منابع دارای آموزشگاهی های کتابخانه

بر  دیجیتالی امکانات اثرگذاری نحوة ارزیابی برای دهند،می ارائه معلمان و آموزاندانش به را

 .بود خواهد نیاز آتی هایپژوهش به ،استفاده و زمان، مکان،

 ارزیابی. است آموزشگاهی کتابخانة خدمات و هابرنامه سازی پیاده در ضروری وجه یک ،ارزیابی

 ارزیابی داد؛ انجام( پاسخگویی های دغدغه) مسئله حل یا گیریتصمیم رابطه با در توانمی را

 برای حمایت جلب موجب و بگذارد اثر آموزشگاهی کتابخانة بهنسبت  مردم تفکر بر تواندمی

 رو راه تعیین به تواندمی ارزیابی فرآیند(. سازی دگرگون های دغدغه) گردد آموزشگاهی کتابخانة

 کتابخانة برای نوین اندازهای چشم خلق بخشالهام تواندمی نیز و کند کمک پیش به

 .باشد آینده در آموزشگاهی

. کرد جدا مدرسه آموزشی ةبرنام ارزیابی از تواننمی را آموزشگاهی کتابخانة زیابیار بنابراین

 کیفیت تضمین برنامة محوری بخش باید و است ریزیبرنامه فرآیند از بخشی همچنین ارزیابی

 .باشد مدرسه

 شواهد بر مبتنی اقدام و آموزشگاهی کتابخانة ارزیابی. 6-2

 مندنظام و منسجم روش یک با ندرت به آموزشگاهی ارانکتابد و آموزشگاهی هایکتابخانه

 پشتیبان کتابخانه، خدمات و هابرنامه کهاین از اطمینان به ارزیابی که درحالی شوند؛می ارزیابی

 و آموزاندانش درک میزان دهندة نشان تواندمی ارزیابی. کند می کمک است مدرسه اهداف

-برنامه این گیری شکل به تواندمی نیز: باشد خدمات و هانامهبر این از آنان مندی بهره از معلمان

 برای هم را ها آن به پایبندی و خدمات و هابرنامه این موافقت با و کند کمک خدمات و ها

 .نماید تقویت آن، کاربران برای هم و کتابخانه کارکنان

. شودمی تمرکز عمل در هبودب منظور به ها داده تحلیل و آوریجمع بر شواهد، بر مبتنی اقدام در

 قلمرو دارای عموماَ شوند می انجام شواهد بر مبتنی اقدام از بخشی عنوانبه که هاییارزیابی

 اقدام برای هاییتوصیه به و شوند، می هدایت مدرسه سطح در ارزیابانی توسط هستند، محدودی
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 تحلیل و آوریجمع شواهد رب مبتنی اقدام با مرتبط مقاصد با که هاییداده. گردند می منتج

 شوند؛ آوریجمع گوناگون منابع از اقدام، در بررسی مورد جنبة به بسته است ممکن شوند می

 یا ،پایه کالس، پایة بر نویسی، فهرست و امانت برخط سامانة آموزشی الگوهای و سوابق مثل

-دانش یادگیری اگونگون محصوالت یا ،(گیریتصمیم برای هایی داده اقدام، در شواهد) موضوع

 پشتیبان هایداده -اقدام شواهد) والدین یا/و معلمان، آموزان،دانش های پیمایش و آموزان

 (.کتابخانه تأثیرات

 آموزشگاهی کتابخانة ارزیابی های شیوه. 6-3

 بر اگر ارزیابی این. است آن بافتار و محیط به توجه شامل آموزشگاهی کتابخانة یک ارزیابی

 کارشناسان که ارزیابانی توسط دارد، ای گسترده دامنة عموماً باشد متمرکز هابرنامه کلی کیفیت

: «د» پیوست به کنید نگاه) شودمی کیفی بندی رتبه به منجر و گیرد، می انجام هستند بیرونی

 بازبینی سیاهة»: «و» پیوست و «آموزشگاهی کتابخانة ارزیابی برای نمونه بازبینی سیاهة»

 هایکتابخانه از آمده عمل به هایارزیابی اکثر(. «مدیران برای آموزشگاهی ابخانةکت ارزیابی

-شیوه دیگر. هستند آموزشگاهی کتابدار توسط شدهانجام خودارزیابی یک شامل آموزشگاهی

 اند مشتمل برنامه، کیفیت بر عالوه آموزشگاهی، کتابخانة مبنای مدرسه ارزیابی برای ممکن های

 کتابخانة ارزیابی در جاری رویکرد یک. برنامه تأثیر و برنامه، محتوای ذینفعان، های استنباط: بر

 .باشدمی شواهد بر مبتنی اقدام آموزشگاهی،

 برنامه کیفیت. 6-3-1

 درازمدت پروژة یک معموالً کند، تمرکز برنامه کلی کیفیت بر آموزشگاهی کتابخانة ارزیابی اگر

 گوناگونی هایفعالیت مستلزم و رسد می پایان به سال چندین طی در اغلب که بود خواهد

 هاییفعالیت هدایت برای چارچوبی با نوعاً برنامه کیفیت روی بر شده انجام هایارزیابی. است

. شودمی آغاز ملی یا استانی استانداردهای سند یک یا مدرسه اعتباربخشی فرآیند همچون

 یسازمان رونب تخصص به دسترسیبا  و اجرایی قدرتمند حمایت با تنها باید هبرنام جامع ارزیابی

 و دقیق صورتبه اگر برنامه، جزئی ارزیابی به اقدام اما. شود انجام( ای منطقه مشاور یک مثالً)

 یک مثالً. باشد سودمند تواند می شود، ریزیبرنامه نیاز مورد منابع کردن محدود منظور به

 یک طول در کتابخانه بر مبتنی آموزشی هایفعالیت دامنة بررسی به است ممکن خودارزیابی

 این در که معلمان و آموزاندانش از درصدی تعیین منظور به ،تحصیلی سالیک  یا سالنیم
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 یا برنامه از جنبه یک به توان می نیز را استانداردها با مقایسه. بپردازد اند،شده وارد هافعالیت

 .کرد محدود( منابع عهمجمو یا امکانات مثل) کتابخانه خدمات

 ذینفعان های استنباط. 6-3-2

 ارائه ذینفعان های استنباط ارزیابی از فراوانی بخشالهام و جامع هایمثال پژوهشی مطالعات

 آموزشگاهی نواحی یا مدارس اکثر منابع از کالن، پژوهشی مطالعة یک که هرچند. دهندمی

 اندعبارت دست این از مثال دو. دارند وجود نیز گذاراثر اما ساده هایجایگزین ولی رود، می فراتر

 .بازخورد هایگروه یا مبنا مدرسه های پیمایش( ب ناحیه؛ در مندیرضایت پیمایش( الف: از

 که مندیرضایت ساالنة پیمایش یک از نگارشی آموزشی، مقامات یا آموزشگاهی نواحی تربیش

 که است ارزنده بسیار. دارند اختیار در شده، تکمیل والدین و معلمان، آموزان، دانش توسط

. شود اضافه پیمایش این به کتابخانه خدمات و هابرنامه با ارتباط در سؤال دو یکی شود تالش

 برای مهمی راه تواندمی پرسشی چنین برای رایزنی باشند، ناموفق ابتدا در هاتالش اگر حتی

 .باشد ناحیه اجرایی مدیران میان در خانهکتاب خدمات و هابرنامه از بهتر درک یک تحقق

 هایکمک ذکر شاید کتابخانه، با رابطه در آموزاندانش های استنباط گردآوری برای شیوه یک

 چه» همچون سؤاالتی پرسیدن پایه، اولین از شروع مدرسه، در کالس هر پیمایش برای مدیر

 آن شدن بهتر هم باز برای باید گریدی کار چه» و «کند؟می بهتر را ما مدرسة کتابخانة چیزی

 اختیار در و شوند تحلیل باید پیمایش این هایداده سپس. باشد آموزاندانش از «دهیم؟ انجام

 مدارس برای مناسب شیوة یک. گیرند قرار والدین نیز و پشتیبانی کارکنان و معلمان

 برای( کالس هر از یندهنما چند) آموزاندانش نمایندگان از جلساتی سازماندهی دبیرستانی،

 جلسة چندین برگزاری با. بود خواهد آموزشگاهی کتابخانة منابع و خدمات بارة در بازخورد ارائة

 کمتر یا بیشتر خود، مدرسة کتابخانة در که را آنچه خواست آموزاندانش از توان می بازخورد،

 مکان آنان مدرسة کتابخانة ات گیرند قرار توجه مورد باید که را دیگری موضوعات و پسندند،می

 از خاصی بخش ارزیابی برای. کنند مشخص باشد، یادگیرنده عنوان به هاآن برای بهتری

 . کرد تعدیل و جرح را شیوه دو هر توان می آسانی به کتابخانه، خدمات و هابرنامه مجموعه
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 برنامه محتوای. 6-3-3

 یا گسترده دامنة دارای تواند می دارد تمرکز امهبرن محتوای بر که آموزشگاهی کتابخانة ارزیابی

 برآیندهای تحلیل برای است ممکن. گیرد انجام مستمر یا یکباره تواند می و باشد محدود

 چندین در یا نیمسال یک طول در کتابخانه بر مبتنی آموزشی هایفعالیت کل در که یادگیری

 در توجه مورد یادگیری برآیندهای .شود طراحی یک خودارزیابی اند، بوده توجه مورد سال

 برنامة چند یا یک در یادگیری برآیندهای با توان می را کتابخانه بر مبتنی آموزشی هایفعالیت

 .کرد مقایسه درسی

 باشد گروه مدیران یا/و کالس معلمان از متشکل تمرکز هایگروه از استفاده تواند می دیگر روش

 مبتنی آموزشی هایفعالیت طریق از باید یادگیری برآیندهای مکدا که بپردازند این به مثالً که

 مشاهدات و 1ات پربارحثابم مثل) نتایج بهترین کسب برای. گیرند قرار توجه مورد کتابخانه بر

 ارزیاب یک یعنی سوم، گروه یک توسط بلکه آموزشگاهی کتابدار وسیلة به نه توان می ،(صریح

 هایگروه ،(ناحیه در یادگیری مشاور یک یا دیگر، مدرسة زا کتابدار همکار یک مثل) بیرونی

 .کرد تسهیل را اقدام این و سازماندهی، شکل بهترین به را تمرکز

 برنامه تأثیر. 6-3-4

 آن توانمی و کندمی تمرکز «افزوده ارزش» مفهوم بر آموزشگاهی کتابخانة برای تأثیر ارزیابی

 آموزان،دانش یادگیری در آموزشگاهی کتابخانة وجویپرس هایفعالیت نقش تعیین در جهت را

 هایپروژه مثالً. دارد اهمیت اندآموخته آموزاندانش که آنچه دریافتن است اینجا. کرد طراحی

 آورند، دست به موضوع یک از عمیقی درک ،آموزان دانش که دنشو موجب باید وجوپرس

 برای مثالً. باشند آگاه خود یادگیری اهمیت از و بدانند، را وجوپرس فرآیند کارکرد چگونگی

 «کتابخانه قدرت» پروژة در ،آموزاندانش یادگیری بر وجوپرس هایپروژه تأثیر میزان کشف

 آنان از و شد مصاحبه 6 تا 1 پایة از ابتدایی آموزاندانش با پروژه پایان در ،2(1999 اوبرگ)

 :پرسیدند

                                                 
1
  rich discussions :ًخود یها دهیا دربارة درس کالس در آموزان دانش آن، در که یمباحثات یمعنا به معموال 

 یبررس را ها آن استدالل کنند، یم شرکت همساالن با بحث در پرسند، یم سؤال خود همساالن از کنند، یم صحبت

 (مترجم.)رندیگ یم عهده بر شده، ارائه معلمان توسط فقط یسنت طور به که را ییها نقش از یبرخ و کنند، یم
2
 Library Power project (Oberg, 1999) 
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 کدام کردی؟ استفاده ها رایانه و هاکتاب از چطور -یبگوی برایم ات هپروژ دربارة توانیمی  

 ؟ایجاد کرد مشکل کدامیک ،بود خوب

 از یک هر در کردی؟ شتمام چطور کردی؟ چکار پروژه میانة در کردی؟ آغاز چگونه 

 داشتی؟ حالی چه مراحل این

 از بیرون در را ات پروژه آیا مانده؟ یادت در بیشتر چیزی چه گرفتی؛ یاد چیزی چه 

 در دیگران که است کارهایی شبیه ات هپروژ نظر چه از گذاشتی؟ اشتراک به هم مدرسه

 دهند؟می انجام مدرسه از خارج

 1«آموزشگاهی کتابخانة تأثیر سنجة» متوسطه، آموزاندانش مورد در استفاده برای مشابه روش

 از نقطه سه در. شودمی نامیده نیز 3«اسلیم» یا 2«آموزاندانش یادگیری تأثیر سنجة» که است

 است سؤاالت این حاوی که را تأمل هایبرگه شود می خواسته آموزاندانش از وجو،پرس فرآیند

 :کنند تکمیل

 بنویسید دانیدمی آن بارة در آنچه کنید؛ صرف خود موضوع دربارة تفکر برای را زمانی. 

 دارید؟ عالقه موضوع این به چقدر 

 د؟دانیمی موضوع این دربارة چقدر 

 یافتید؟ ترآسان همه از را کاری چه انجام خود، پژوهشی پروژة بارة در تفکر با 

 یافتید؟ تردشوار همه از را کاری چه انجام خود، پژوهشی پروژة بارة در تفکر با 

 پروژه پایان در تنها سؤال این) گرفتید؟ یاد چیزی چه پژوهشی پروژة این انجام با 

 .( شود می پرسیده

 وقایع فهرست تأمل، هایبرگه مصاحبه، طریق از توان می که آموزاندانش یادگیری دابعا دیگر

 :است زیر موارد شامل داد، قرار بررسی مورد وجوپرس هایگروه یا یادگیری،

 آن؛ ربط و اعتبار، اعتمادپذیری، اطالعات، منبع شناسایی توانایی 

 بخش؛ آگاهی و اعتماد قابل محصوالت خلق توانایی 

 خود دیجیتالی هویت مسئوالنة مدیریت اییتوان. 

                                                 
1
 School Library Impact Measure 

2
 Student Learning Impact Measure 

3
 SLIM (Todd, Kuhlthau & Heinstrom, 2005) 
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 آموزشگاهی کتابداران برای تأمل، هایبرگه یا مصاحبه سؤاالت به آموزاندانش هایپاسخ تحلیل

 که دریابند توانست خواهند مندان حرفه این اما بود؛ خواهد وقتگیری و دشوار کار ،معلمان و

 و کاربرد هایمهارت نیز و آموزشی رنامةب محتوای از خود درک و آگاهی چگونه آموزاندانش

 کردن وارد. ندا هادد توسعه دارند، اهمیت آن از فراتر و کار، مدرسه، در که را اطالعات پردازش

-دانش به همچنین مبنا-وجوسپر فرآیندآنان در  یادگیری به مربوط های بحث در آموزاندانش

 نسبت و آگاه خود، فردی یادگیری یندهایفرآ تطبیق و پایش به نسبت تا کندمی کمک آموزان

 . باشند توانا ها آن انجام به

 شواهد بر مبتنی اقدام. 6-3-5

 گیریتصمیم برای ها داده از استفاده به منسجم و نگر جامع رویکرد یک شواهد بر مبتنی اقدام

: کندمی تلفیق هم با را ها داده از نوع سه آموزشگاهی، ةکتابخان در شواهد بر مبتنی اقدام. است

 اقدام برای رسمی های پژوهش از حاصل هاییافته کارگیری به) اقدام مؤید شواهد( الف

 در تغییر برای محل در تولیدشده هایداده کارگیری به) اقدام درحین شواهد( ب ؛(آگاهانه

 رانکارب توسط تولیدشده و شده گزارش های داده کارگیری به) اقدام ازحاصل شواهد( ج ؛(اقدام

(. Todd, 2007 ( )دهند می انجام آموزشگاهی کتابداران که آنچهحاصل از  نتایج نمایش برای

 هایخالصه بسیار از استفاده با و خود ای حرفه تحصیالت طریق از آموزشگاهی کتابداران

 ,Haycock, 1992; Kachel et al مثل) آموزشگاهی کتابخانة در بارة پژوهش منتشرشدة

 خود اقدام درحین تولیدشده شواهد آنان. یابندمی دسترسی اقدام مؤید دشواه به( 2013

 ارتباط در مثالً گیری،تصمیم برای را( آموزشی هایفعالیت هایبرنامه و امانت مستندات مثل)

 کنندة تضمین که هایی برنامه با ارتباط در یا خواندن ترویج هایفعالیت برای منابع خرید با

 کاربه باشند، مبنا-وجوپرس یادگیری تجربة برای هاییفرصت به آموزاندانش تمام دسترسی

  .گیرندمی

 آموزشگاهی کتابخانة ارزیابی تأثیرات. 6-4

 و هابرنامه همراستایی به ارزیابی. است مستمر بهبود مداوم چرخة از ضروری بعد یک ارزیابی

 خدمات و هابرنامه از حاصل یایمزا ارزیابی،. کندمی کمک مدرسه اهداف با کتابخانه خدمات

 کالن جامعة به و کتابخانه، کارکنان به معلمان، و آموزاندانش به را آموزشگاهی کتابخانة
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-می فراهم را خدمات و هابرنامه آن بهبود برای نیاز مورد شواهد ارزیابی. دهدمی نشان آموزشی

 را خدمات و هابرنامه آن تا کندمی ککم کتابخانه کاربران هم و کتابخانه کارکنان به هم و آورد

 نیز و خدمات و هابرنامه تجدید راه آمیز،موفقیت ارزیابی. دریابند را ها آن ارزش و کنند درک

 روابط با مرتبط اقدامات هدایت برای همچنین کند؛می روشن را نو خدمات و هابرنامه عرضة

 .است ضروری اقدامات، از جانبداری و عمومی

 آموزشگاهی کتابخانة عمومی ابطرو. 6-5

 سودمند روابط که دارد تمرکز راهبردی ارتباطات و درازمدت تعامل بر عمومی روابط مفهوم

 برقرار را -آن ذینفعان و آموزشگاهی کتابخانة اینجا، در -آن مخاطبان عموم و سازمان یک میان

 (.«اجتماعی مشارکت» ،«4-5-3» بخش به کنید نگاه) سازدمی

 نیازهای و هاخواسته کردن برآورده برای که ترفوری خدمات و محصوالت بر ،ترویج و یابیبازار

 برای اقدام بارة در اساساً «داریطرف» برعکس،. کنندمی تمرکز ،اندشده ایجاد کتابخانه کاربران

 و ذینفع هایگروه با که است الزم بلندمدت، در. است موضوع یا ایده یک پیشبرد یا تغییر

 هم. است آموزشگاهی کتابخانة از داریطرف ،این: شود برقرار حمایتی روابط کتابخانه، تیبانانپش

 و ترویج. شوند اجرا و ریزیبرنامه مند،نظام روشی به باید داریطرف نیز و بازاریابی هم و ترویج

 نیز شینق آموزشگاهی کتابدار هستند؛ آموزشگاهی کتابدار مبنای همدرس کار از بخشی بازاریابی

 هایکتابخانه انجمن مثل گروهی توسط معموالً داریطرف اما دارد، عهده بر داریطرف در

 کتابخانة بازاریابی و ترویج در اصلی تمرکز .شود می انجام و ریزیبرنامه ،آموزشگاهی

. باشد می کتابخانه از استفاده ،است مهم اینجا در آنچه: است کتابخانه کاربران بر آموزشگاهی

 بر توانندمی که است افرادی و گیرندگانتصمیم بر آموزشگاهی، کتابخانة از داریطرف کزتمر

 از دیگری انواع و کتابخانه مالی تأمین اینجا، در مهم موضوع: بگذارند اثر گیرندگانتصمیم

 .سازندمی ممکن را آموزشگاهی کتابدار کار که است پشتیبانی

 بازاریابی و ترویج. 6-5-1

 تبادل یک بازاریابی. دهد ارائه باید کتابخانه آنچه بارة در است کاربران با یکطرفه تباطار ویج،رت

. است بالقوه کاربران ترجیحات و نیازها با کتابخانه خدمات انطباق برای تالش و دوطرفه،

 تا شوند بازاریابی و ترویج فعاالنه باید آموزشگاهی کتابخانة توسط شده ارائه تامکانا و خدمات
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 و یادگیری در همکار عنوان به کتابخانه نقش از( تر بزرگ جامعة و مدرسه هم) هدف هایروهگ

 .گردند آگاه دلخواه، منابع و خدمات ارائة

 با همکاری در که باشد داشته بازاریابی و ترویج مکتوب برنامة یک باید آموزشگاهی کتابخانة

 یک مطلوب؛مدت  کوتاه اهداف: باشد دموار این شامل باید برنامه این. شده تدوین ذینفعان

 که ارزیابی هایروش و شد؛ خواهند محقق چگونه اهدافاین  دهدمی نشان که عمل برنامة

 بازاریابی و ترویج برنامة. شد خواهد سنجیده هاآن توسط بازاریابی و ترویج اقدامات موفقیت

 سال دو هر حداقل باید کلی صورت به برنامه این شود؛ بازنگری و بررسی، ارزیابی، ساالنه باید

 قرار بحث مورد به طور کامل مدرسه، اجرایی یتمدیر و آموزشگاهی کتابدار یک توسط یکبار

 .گیرد

 داریطرف. 6-5-2

 و تدریجی صورت به پشتیبانی و درک تحقق برای شدهریزیبرنامه و پایدار تالش یک داریطرف

. است آن از متفاوت حالدرعین و بازاریابی و ترویج با مرتبط داریطرف. است زمان طول در

 و اصلی گیرندگانتصمیم به نسبت درک گسترش بارة در آموزشگاهی، کتابخانة از داریطرف

 به نیاز این و است؛ دانش افزایش و آگاهی، ارتقای بارة در داریطرف است؛ آنان از پشتیبانی

 دادن مشارکت بر باید آموزشگاهی ةکتابخان از داریطرف اقدامات. دارد ریزیبرنامه و زمان

 تمرکز -آموزشگاهی کتابخانة کاربران نه و -گذارندمی اثر آنان بر که افرادی و گیرندگانتصمیم

 .کند

 .است روابط ایجاد دربارة داریطرف

 با رابطه در را همگانی اصل شش هاپژوهش. است دیگران بر اثرگذاری دربارة داریطرف

 در موفقیت برای ترغیب، اصول این(. Cialdini, 2006) اندکرده باتاث دیگران بر اثرگذاری

 .   کمیابی و تعهد،/سازگاری اجتماعی، اثبات نفوذ، تمایل، متقابل، عمل: ندا ضروری ،داریطرف

 دیگران برای را کارهایی اغلب مردم. هستند روابط ایجاد بارة در «تمایل» و «متقابل عمل»

 را دیگر شخص آن آنان، زیراکه و اندداده انجام آنان برای کاری ران،دیگ زیراکه دهندمی انجام

. هستند قطعیت عدم مواقع در گیریتصمیم بارة در «اجتماعی اثبات» و «نفوذ». دارند دوست

 این به یا کندمی توصیه را اقدامی بانفوذی، شخص زیراکه دهندمی انجام را کارهایی اغلب مردم
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 و «تعهد/سازگاری». دهندمی انجام را کار آن دارند افراد، آن ندمان هم دیگران که دلیل

 هایارزش با عملی که کنند درک اگر مردم. است اقدام به مردم واداشتن بارة در «کمیابی»

 باارزش که را چیزی که شود می این از مانع عمل آن که کنند درک اگر و است سازگار آنان

 . دارند آن انجام به تریبیش میل بدهند، دست از شمارندمی

. گیرند قرار نظر مد داری،طرف برنامة یک ریزیبرنامه در جهتیابی برای باید همگانی اصول این

 کتابداری ملی انجمن در دیگر کتابداران سراغ به آموزشگاهی کتابداران که است الزم اغلب مثالً

 قرار توجه مورد را آموزشگاهی انةکتابخ مشیخط موضوع از پشتیبانی که وادارند را آنان و بروند

 داریطرف برنامة ریزیبرنامه در است ممکن که آمده راهنما پرسش چند ادامه در. دهند

 :باشند سودمند

 چه دیگر، کتابداران نشوند، پشتیبانی خوبی به آموزشگاهی هایکتابخانه اگر: کمیابی 

 بدهند؟ دست از است ممکن را چیزی

 دارند؟ شما با مشترکی هایرزشا چه آنان: تعهد/سازگاری 

 گذارند؟می احترام کسی چه نظرات به آنان: نفوذ 

 آموزشگاهی کتابخانة مشیخط از دیگر ملی هایانجمن کدام: اجتماعی اثبات 

 اند؟کرده پشتیبانی

 پشتیبانی دارند که مسائلی در انجمن، دیگر کتابداران از توانیدمی چگونه: متقابل عمل 

 کنید؟

 را آن توانیدمی چگونه و دارید دوست را چیزی چه دیگر، کتابداران مورد رد: تمایل 

 دهید؟ نشان

 و بپیوندند یکدیگر به آنان متحدان دیگر و آموزشگاهی کتابداران اگر که است چیزیداری طرف

 1ایفال «برخط یادگیری کارپایة». دهند انجام توانندمی بروند پیش به شدهریزیبرنامه شیوة به

 نحوة بارة در خواهندمی و کنند جانبداری هاکتابخانه از خواهندمی که کسانی برای بعیمنا

 کتابخانة ازداری طرف ویژة موادی شامل سایت این. دهدمی ارائه بدانند، بیشتر کار این انجام

 آموزشگاهی، های کتابخانه از ای شبکه گیری شکل بارة در هایی موردکاوی ازجمله آموزشگاهی،

 های کتابخانه اندازی راه بارة در و آموزشگاهی، کتابخانة به مربوط قوانین تغییر بارة در

                                                 
1
 The IFLA Online Learning Platform (www.ifla.org/bsla) 



85 

 

 توسعة تداوم و تقویت برایداری طرف. است آموزشی اصالح برای نیرویی مثابةبه آموزشگاهی

 برای پشتیبانی و درک بناکنندة ارزیابی، هم وداری طرف هم. است ضروری آموزشگاهی کتابخانة

 .هستند ما مدارس در افراد همة برای یادگیری و آموزش بهبود امر
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 نامهواژه
 

 سند در کنندگانمشارکت و کنندگان بررسی از یپیشنهادهای بر مبتنی نامهواژه این دامنة

 شاید خوانندگان کتابخانه، با مرتبط واژگان با رابطه در بیشتر اطالعات برای. است رهنمودها

. ام جان» توسط که 1(کتابخانه و اطالعات علم برخط لغتنامة) «اسآیالاُدی» به باشند مایل

 جلدسخت ویراست. کنند مراجعه یافته انتشار 2«کالیو -سیبیای» توسط و شده نوشته «ریتس

 .است تهیه قابل  3«آنلیمیتد الیبرریز» انتشارات طریق از نیز لغتنامه این کاغذی جلد و

 و درک تدریجی و بر زمان توسعة برای شدهریزیبرنامه و پایدار اقدام (:advocacy) طرفداری

 . پشتیبانی

 و متون از استفاده نحوة آموزش (:bibliographic instruction) کتابشناختی آموزش

 نگاه نیز) شودمی اشاره آن به( BI) «آیبی» اختصار با اغلب که کاربران، به کتابخانه هایسامانه

 Media) «اطالعاتی و ایرسانه سواد» ؛(Library instruction) «ایکتابخانه آموزش» به کنید

and information literacy)کاربران آموزش» ؛» (User education.)) 

 هاییمدخل ایجاد و اطالعاتی منبع یک توصیف فرآیند (:Cataloguing) نویسیفهرست

 و رده، نشانة تخصیص موضوعی، تحلیل کتابشناختی، توصیف معموالً. فهرست یک برای

 .شودمی شامل را قفسه برای مواد فیزیکی سازی آماده با مالزم هایفعالیت

 اقالمی کل تعداد به همچنین. ایکتابخانه مواد بازگشت و امانت فرآیند (:Circulation) امانت

 امانت زمانی بازة یک در ماده یک که دفعاتی کل تعداد و اندرفته امانت به زمانی بازة یک در که

 .کندمی اشاره -سال یک معموالً -شده داده

 به) جامعه یک از یعضو به مربوط سیاسی و حقوقی موقعیت (:Citizenship) شهروندی

 بر عالوه. بودن شهروند مزایای و وظایف، حقوق، با همراه ،بودن( شهروند یک دیگر، عبارت

 یک عنوانبه او عمل نحوة و فرد شخصیت کیفیت فردی، پایة هایمسئولیت و حقوق با مالزمه

                                                 
1
 ODLIS (Online Dictionary for Library and Information Science), by Joan M. Reitz 

2
 ABC-CLIO (www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx) 

3
 Libraries Unlimited 
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 . شودمی شامل نیز را جامعه در فرد

 برای که اجتماعی و فردی هایکنش فتنگر عهده به (:Civic engagement) مدنی تعهد

 و ها،ارزش ها،مهارت دانش، توسعة ؛اندشده طراحی همگانی مسائل به پرداختن و شناسایی

 .جامعه زندگی کیفیت در تفاوت ایجاد منظور به عمل برای الزم انگیزة

 یآرا و رفتار بر حاکم استانداردهای از ایمجموعه (:Code of ethics) اخالقی اصول

 استانداردهایی معموالً. خود کار در اطالعات مندان حرفه دیگر و کتابخانه، کارکنان کتابداران،

 دقت، تعالی، فکری، دارایی حقوق به احترام محرمانگی، فکری، آزادی عادالنه، دسترسی برای

 .شودمی شامل را کتابخانه کاربران و همکاران به احترام و ادب، بیطرفی، انسجام،

. کندمی ارائه و ،سازماندهی گردآوری، کتابخانه که موادی تمام (:Collection) منابع مجموعه

 گاهی و ،مورد نظر باشد نیز دیجیتالی منابع است ممکن اما دارد، اشاره فیزیکی اقالم به معموالً

 است ممکن منابع مجموعه یک در موجود اسناد. شودمی نامیده( holdings) «موجودی»

 مالکیت در دور؛ فاصلة در یا محل در مستقر غیرچاپی؛ یا چاپی قالب در دیجیتالی؛ یا فیزیکی

 طریق از رایگان ارائة قابلیا  هزینه، پرداخت با کتابخانه طریق از پذیردسترس کتابخانه،

 . باشند دیگر مؤسسات

 ساختن قادر برای الزم دانشی بدنة (:Culture of information) اطالعات فرهنگ

 از روشنی درک ایجاد منظور به آن، شدن خلق چگونگی و اطالعات ماهیت درک به آموزان دانش

 هاینوآوری به انتقادی رویکردی ایجاد برای و اطالعات، و ارتباطات صنعت طرزکار و شرایط

 هایداده از استفاده هنگام در انسانی موجودات «کردن مستندکننده» و فناورانه پایانبی

 نیز. )شودمی شامل نیز را اطالعات از استفاده در مسئوالنه و اخالقی تارهایرف ایجاد. شخصی

 (.(Media and information literacy ) «اطالعاتی و ایرسانه سواد» به کنید نگاه

 یا گالری، موزه، یک بر نظارت و سازماندهی، مراقبت، توسعه، (:Curation) داری هجموعم

 توسعة همچنین،. آن در شدهداده نمایش یا نگهداری اشیای همة و دیگر نمایشی فضای

 خاصی هایمجموعه چنین مسئول شخص. وب هایپایگاه مثل دیجیتالی، اشیای هایمجموعه

 و ارزشمند اقالم انتخاب با مرتبط تخصصی تجربة و دانش به(( curator) دار هجموعم یعنی)

 .دارد نیاز هامجموعه در موجود اقالم تفسیر و مکانیابی در کاربران به کمک
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 شامل مرتبط، اطالعات از روزآمدشونده منظماً و بزرگ فایل یک (:Database) پایگاه داده

 کمک با که بازیابی، و جستجو در سرعت و سهولت منظور به متحدالشکل قالب در مدارکی

 هایکتابخانه در اًغالب که هاییپایگاه داده. شود می مدیریت پایگاه، داده مدیریت سامانة افزار نرم

 منابع و ،ها امهن چکیده ادواری، هاینمایه ها،فهرست از اند عبارت روندمی کاربه آموزشگاهی

 اعضا به را دسترسی که مجوز صدور های توافق با ساالنه صورت به معموالً که کامل، متن مرجع

 .شوندمی اجاره کند،می محدود کتابخانه کارکنان و

 گرفته کاربه بومی مردم جهانی جمعیت کردن مشخص برای که ایواژه (:Indigenous) بومی

 مشخص و تعریف خود، قبیلگی مشخصات یا زبان با را خود است ممکن ای عده اگرچه شود،می

 آمریکایی بومی ،(Native) محلی مثل دیگری هاینام یا هابرچسب است ممکن نیز برخی. کنند

(Native American)، بومزاد (Aborigine)، نخستین طایفة (First Nation)، کاربه را غیره و 

 .بگیرند

 برای الزم دانش و رفتارها، ها،مهارت مجموعة (:Information literacy) اطالعاتی سواد

 توان شامل معموالً. اطالعات هدفمند و مسئوالنه، اثربخش، کارگیریبه و ارزیابی، دسترسی،

 و مکانیابی نیاز، آن بیان تصمیم، اتخاذ یا مسئله حل برای عاتاطال به نیاز زمان از آگاهی

 یا مسئله در اطالعات آن کاربرد و نیاز، صورت در دیگران با آن رسانیهم اطالعات، کارگیری به

 نگاه نیز. )شودمی شناخته هم «اطالعاتی تبحر» و «اطالعاتی قابلیت» نام به. موردنظر تصمیم

 (.(Media and information literacy) «اطالعاتی و ایرسانه سواد» به کنید

-Library instruction, an inquiry) به مبنا-وجوپرس رویکرد ای،کتابخانه آموزش

based approach to:) وجه از اطالعات کارگیریبه و اطالعات بارة در تفکر بر که آموزشی 

 آموزش چارچوب در را جستجو هبردهایرا و منابع، ابزارها، از آگاهی و دارد تأکید مسئله حل

 .گرفت قرار تأکید مورد 1990 دهة از رویکرد این. کندمی تلفیق مسئله حل و تفکر

 Library instruction, a sources approach) به گرامأخذ رویکرد ای،کتابخانه آموزش

to:) مرجع متون بویژه ی،اکتابخانه مآخذ و ابزارها کاربردهای و ماهیت بارة در کاربران آموزش 

 .داشت قرار تأکید مورد 1970 و 1960 هایههد در رویکرد این. اطالعات یافتن برای هانمایه و
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 Library instruction, a pathfinder) به یمسیریاب رویکرد ای،کتابخانه آموزش

approach to:) الگوهای از استفاده یعنی -جستجو راهبردهای کارگیریبه نحوة آموزش 

. کاربران به -ایکتابخانه مآخذ و ابزارها به دسترسی کارشناسانه، اقدام اساس بر منطقی

 راهنمای» یا 1مسیریاب که ای منتشرشده راهنماهای در اغلب جستجو شدة توصیه راهبردهای

 .گرفت قرار تأکید مورد 1980 دهة از رویکرد این. اند آمده شوندمی نامیده «2متون

 Library instruction, a process approach) به فرآیندی رویکرد ،ایکتابخانه آموزش

to:) و شناختی، عاطفی، ابعاد از طریق یادگیری شخصی فرآیند یک ایجاد چگونگی آموزش 

 تحقق منظور به کاربران به اطالعات کارگیریبه در( هاکنش ها، اندیشه احساسات،) فیزیکی

 کولثاو،) «اطالعات جستجوی فرآیند» اساس بر ،مبنا پژوهش رویکرد این. مسائل حل یا دانش

 .گرفت قرار تأکید مورد 1990 دهة از ،(1985

 «آموزشگاهی کتابخانة برنامة» به کنید نگاه) (:Library program) کتابخانه برنامة

(School library program).) 

 Media and) «اطالعاتی و ایرسانه سواد» به کنید نگاه) (:Media literacy) ایرسانه سواد

information literacy).) 

 ها،مهارت از ایمجموعه (:Media and information literacy) اطالعاتی و ایرسانه سواد

 از اطالعات که هاییقالب و هارسانه گوناگون انواع کارگیری به و درک برای الزم دانش و رفتارها،

 هاقالب و هارسانه آن طریق از که اطالعاتی ارگیریک به و درک و شود،می منتقل ها آن طریق

 برای ها،انسان توسط ها رسانه و اطالعات» همچون مفاهیمی بر است مشتمل گردد؛ می منتقل

 .«هستند سوگرفته ذاتاً و شوند، می خلق اقتصادی و سیاسی، اجتماعی، شخصی، مقاصد

 منابع و ابزارها به دسترسی برای شدهتوصیه جستجوی راهبرد (:Pathfinder) مسیریاب

 guide to the) «متون راهنمای» یا( library guide) «کتابخانه راهنمای» گاهی. کتابخانه

literature )شودمی نامیده. 

                                                 
1
 pathfinder 

2
 guides to the literature 
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 School library) «آموزشگاهی کتابخانة برنامة» به کنید نگاه) (:Program) برنامه

program).) 

 مسئولیت که کتابداری تحصیالت با یمعلم: (School librarian) آموزشگاهی کتابدار

 کتابدار. دارد را آموزشگاهی کتابخانة یک خدمات و ها،برنامه ها،فعالیت به اقدام یا رهبری

 گستری مجموعه طریق از را آموزشی برنامة روزانه، هایعملیات مدیریت بر عالوه آموزشگاهی

 آموزش را کالسی پایة برای مناسب طالعاتیا و ایرسانه سواد هایمهارت کند،می پشتیبانی

 کمک آنان به آموزاندانش خواندن سطح برای مناسب خواندنی مواد انتخاب در دهد،می

 یاری کالس معلمان به آموزشی هایبرنامه با ایکتابخانه مواد و خدمات ادغام در و ،کند می

 مثل) شود شناخته وناگونیگ تخصصی های نام با است ممکن آموزشگاهی کتابدار. رساندمی

 ،(library media specialist) کتابخانه ایرسانه متخصص ،(teacher-librarian) کتابدار-معلم

 ((.learning resources teacher) یادگیری منابع معلم

 یک در دیجیتالی و فیزیکی یادگیری فضای (:School library) آموزشگاهی کتابخانة

 نیازهای و آموزاندانش اطالعاتی نیازهای که خصوصی یا دولتی ةمتوسط یا ابتدایی مدرسة

 از ایمجموعه آموزشگاهی کتابخانة. کندمی برطرف را خود کارکنان و معلمان آموزشی برنامة

 توسط آموزشگاهی کتابخانة. کندمی فراهم مدرسه کالسی های پایه برای مناسب آموزشی مواد

 فرهنگی و اجتماعی، ی،فرد شناختی، رشد تقویت به که شودمی مدیریت آموزشگاهی کتابدار

 پژوهش و وجو،پرس خواندن، با مرتبط خدمات و هافعالیت طریق از معلمان و آموزاندانش

 کتابخانة ای رسانه مرکز مثل) گوناگونی های نام با آموزشگاهی کتابخانة. است متعهد

 centre for) اطالعات و ارکمد مرکز ،(school library media centre) آموزشگاهی

documentation and information)، ای کتابخانه منابع مرکز (library resource centre)، 

 .شود می نامیده(( library learning commons) ای کتابخانه یادگیری مشاعات

 و جامع پیشنهاد یک (:School library program) آموزشگاهی کتابخانة برنامة

 و ایرسانه سواد هایمهارت توسعة برای که یادگیری و آموزشی هایفعالیت از شدهیزیر برنامه

 دیگر و دیجیتالی، هایمهارت خواندن، به پایبندی وجو،پرس و پژوهشی هایمهارت ، اطالعاتی

 .شده طراحی آموزاندانش در درسی برنامة بر مبتنی و سواد با مرتبط هایقابلیت
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 درک برای کاربران به کمک منظور به که ایوسیله هر (:User education) کاربران آموزش

 و اعالنات، عالئم، و گیرد می قرار استفاده مورد آن خدمات و آن، هایسامانه و متون کتابخانه،

 آموزش» به کنید نگاه نیز. )شود می شامل را مستقیم آموزش نیز و متون به مربوط راهنماهای

 ،(Library instruction) «ایکتابخانه آموزش» ،(Bibliographic instruction) «کتابشناختی

 (.(Media and information literacy) «اطالعاتی و ایرسانه سواد»
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 فصل آن در شده طرح موضوعات با مرتبط سودمند منابع رهنمود، این از فصل هر پایان در
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«الف» پیوست  

 1(1999) یونسکو/ایفال آموزشگاهی هایکتابخانه بیانیة

 

 همه برای یادگیری و آموزش در آموزشگاهی کتابخانة

 جامعة در آمیزموفقیت کارکرد در نبنیادی نقش که را هاییایده و اطالعات آموزشگاهی کتابخانة
 با را آموزاندانش آموزشگاهی کتابخانة. آوردمی فراهم دارند، امروز محوردانش و اطالعاتی
 برای را آنان و دهد، می توسعه را آنان تخیل و کندمی مجهز العمر مادام یادگیری هایمهارت
 .زدسامی توانمند پذیر، مسئولیت شهروندان مثابهبه زندگی

 آموزشگاهی کتابخانة مأموریت

 جامعة اعضای همة که دهدمی ارائه را یادگیری منابع و ،هاکتاب خدمات، آموزشگاهی کتابخانة

 و هاقالب همة در -اطالعات اثربخش کاربران و خالق متفکران به سازندمی قادر را مدرسه

 عمومی هایکتابخانه بیانیة» لاصو با مطابق آموزشگاهی هایکتابخانه. شوند تبدیل -هارسانه

 .شوندمی متصل اطالعات و کتابخانه ترگسترده شبکة به 2«یونسکو

 از مستند، تا داستانی از دیگر، اطالعاتی منابع و هاکتاب از استفاده پشتیبان کتابخانه کارکنان

 و مکمل مواد این. هستند دور راه از چه و حضوری صورت به چه الکترونیکی، تا چاپی

 .باشندمی هاشناسیروش و آموزشی، مواد درسی، هایکتاب کنندة غنی

 سطوح به آموزاندانش کنند،می کار یکدیگر با معلمان و کتابداران وقتی که است شده روشن

 ارتباطات و اطالعات فناوری و مسئله، حل یادگیری، خواندن، سواد، هایمهارت  از باالتری

                                                 
1
 IFLA/UNESCO School Library Manifesto (1999) )www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-

library-manifesto-1999( 
2
 UNESCO Public Library Manifesto 

http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999
http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999
http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999
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 .یابندمی دست  (1فاوا)

 سن، از نظرصرف مدرسه، جامعة اعضای همة به برابر شکل به باید آموزشگاهی کتابخانة تخدما

 قادر که کسانی برای. شوند ارائه اجتماعی موقعیت یا حرفه، زبان، ملیت، مذهب، جنسیت، نژاد،

 فراهم خاصی مواد و خدمات باید نیستند کتابخانه مواد و خدمات معمول شکل از استفاده به

 .شود

 های  آزادی و حقوق جهانی اعالمیة» اساس بر باید منابع مجموعه و خدمات به رسیدست

 یا سیاسی، ایدئولوژیک، سانسور از شکلی هیچ از متأثر نباید و باشد، متحد ملل «2انسانی

 .باشد ریتجا فشارهای یا مذهبی،

  بودجه قانون و هاشبکه

 و اجتماعی، اقتصادی، توسعة نیز و العاتاط تدارک آموزش، ،سواد برای بلندمدت راهبرد هر در

 ایمنطقه محلی، مقامات مسئولیت عنوانبه. است ضروری آموزشگاهی ةکتابخان وجود فرهنگی،

 هایکتابخانه. شود پشتیبانی خاصی هایسیاست و قوانین با باید آموزشگاهی کتابخانة ملی، و

 پایدار و مناسب بودجة باید تجهیزات و ها،فناوری مواد، دیده،آموزش کارکنان برای آموزشگاهی

 .باشند رایگان باید آموزشگاهی هایکتابخانه. باشند داشته

 و ای کتابخانه ملی و ای،منطقه محلی، شبکة در اساسی بخش یک آموزشگاهی کتابخانه

 .است اطالعاتی

 هاکتابخانه از دیگری نوع با مشترک منابع یا/و تسهیالت دارای آموزشگاهی کتابخانة که جا هر

 و اذعان مورد باید آموزشگاهی کتابخانة فرد منحصربه اهداف است،( عمومی کتابخانة یک مثالً)

 .گیرد قرار توجه

 آموزشگاهی کتابخانة بلندمدت اهداف

 .است آموزشی فرآیند محور آموزشگاهی کتابخانة

 و دارند اساسی قشن فرهنگ و یادگیری، آموزش، اطالعاتی، سواد سواد، توسعة در زیر موارد

                                                 
1
 Information and Communication Technology (ICT) 

2
 United Nations Universal Declaration of Human Rights and Freedoms 
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 :هستند آموزشگاهی کتابخانة محوری خدمات

 مدرسه آموزشی برنامة و مأموریت در که ای گونه به آموزشی، اهداف تقویت و پشتیبانی 

 شده؛ ترسیم

 از آنان استفادة و کودکان، در یادگیری و خواندن لذت و عادت پایدارسازی و ایجاد 

 زندگی؛ تمام در کتابخانه

 درک، آگاهی، برای اطالعات کارگیریبه و خلق امر در تجربه برای اییهفرصت ارائة 

 لذت؛ و تخیل،

 کارگیریبه و ارزیابی هایمهارت تمرین و یادگیری در آموزاندانش همة از پشتیبانی 

 هایحالت به حساسیت بر مشتمل رسانه، یا قالب، شکل، از نظرصرف اطالعات،

 جامعه؛ درون در ارتباطی

 که جهانی و ملی، ای،منطقه محلی، هایفرصت و منابع به رسیدست تأمین 

 دهد؛ قرار گوناگون نظرات و تجارب، ها،ایده معرض در را یادگیرندگان

 است؛ اجتماعی و فرهنگی حساسیت و آگاهی ساز زمینه که هاییفعالیت سازماندهی 

 مدرسه؛ مأموریت تحقق برای والدین و مدیران، معلمان، آموزان،دانش با کار 

 و اثربخش شهروندی در اطالعات، به دسترسی و فکری آزادی که مفهوم این اعالن 

  و دارند؛ اساسی نقش مردمساالری، در مشارکت و پاسخگو

 فراتر و مدرسه جامعة کل برای آموزشگاهی کتابخانة خدمات و منابع و خواندن ترویج 

 .آن از

 دسترسی تأمین منابع، آوری فراهم و انتخاب ،خدمات و هاسیاست اتخاذ با آموزشگاهی کتابخانة

 کارکنان استخدام و آموزشی، امکانات تأمین مناسب، اطالعاتی منابع به فکری و فیزیکی

 .سازد می محقق را کارکردها این دیده،آموزش

 کارکنان

 مدیریت و ریزیبرنامه مسئول و ای حرفه های شایستگی دارای کارکنان از آموزشگاهی، کتابدار

 همة با شود،می پشتیبانی کارکنان مناسب تعداد با االمکان حتی که است، آموزشگاهی کتابخانة

 .دارد مشارکت آن غیر و عمومی کتابخانة با و کند،می کار مدرسه جامعة اعضای
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 مدارس، آموزشی شناسیروش و آموزشی برنامة و بودجه به بسته آموزشگاهی کتابداران نقش

 عمومی های عرصه خاص، بافتارهای در. بود خواهد متفاوت کشور، قوقیح و مالی چارچوب در

 خدمات سازی فعال و ایجاد به آموزشگاهی کتابداران باشد قرار اگر که دارند وجود دانش

 و کتابخانه، منابع، آموزش و مدیریت. اند ضروری کنند، اقدام آموزشگاهی کتابخانة اثربخش

 .هستند نشدا های عرصه این جملة از اطالعات

 آموزش و ریزیبرنامه در باید آموزشگاهی کتابداران فزاینده، ایشبکه ارتباطات با محیطی در

. باشند توانمند آموزان،دانش به هم و معلمان به هم اطالعات، با کار گوناگون هایمهارت

 .دهند ادامه را خود ای حرفه توسعة و آموزی مهارت است الزم بنابراین

 ریتمدی و عملیات

 :پذیر توجیه و اثربخش عملیات تضمین برای

 و ها،اولویت اهداف، تعریف منظور به باید آموزشگاهی کتابخانة خدمات مشیخط 

 .شود تدوین مدرسه، آموزشی برنامة با مرتبط خدمات

 شود نگهداری و سازماندهی ای حرفه استانداردهای طبق بر باید آموزشگاهی کتابخانة. 

 جامعة بافتار در و باشند پذیردسترس مدرسه جامعة اعضای مةه برای باید خدمات 

 .شوند انجام محلی

 و کتابداران دیگر والدین، اجرایی، مدیران مدرسه، عالی مدیریت معلمان، با همکاری 

 .شود تشویق باید اجتماعی هایگروه و ،اطالعات مندان حرفه

 بیانیه این سازیپیاده

-سیاست راهبردها، توسعه برای هستند، آموزش مسئول که هاییوزارتخانه طریق از ها،دولت از

 شامل باید هابرنامه. شود می درخواست هستند بیانیه این اصول برندة پیش که هایی برنامه و ها،

 .باشند معلمان و کتابداران برای آموزی مهارت هایبرنامه تداوم و آغاز منظور به بیانیه این اشاعة
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 «ب» پیوست

 

 آموزشگاهیکتابخانة  برایودجه طرح ب
 

 کتابخانة برای بودجه طرح تدوین با ارتباط در که زیر موارد با باید آموزشگاهی کتابداران

 :باشند آشنا است آموزشگاهی

 مدرسه ریزیبودجه فرآیند 

 بودجه چرخة برای زمانی جدول 

 بودجه فرآیند با مرتبط اصلی کارکنان 

 کتابخانه شدةشناخته نیازهای 

 بودجه پذیری توجیه آیندهایفر 

 :است زیر موارد شامل بودجه طرح اجزای

 مواد و ها،ایچندرسانه ها،ادواری کتب، مثل) جدید منابع برای بودجه مقدار 

 (دیجیتالی

 اداری مواد و تدارکات برای بودجه مقدار 

 تبلیغاتی رخدادهای و مواد برای بودجه مقدار 

 (تعمیر زی،نوسا مثل) خدمات برای بودجه مقدار 

 در ها، آن کاربرد مجوز و افزارینرم هایهزینه فاوا، تجهیزات از استفاده هایهزینه 

 .باشند نشده لحاظ مدرسه، برای فاوا عمومی بودجة در هاهزینه این که صورتی

 سرانة ٪5 کم دست باید آموزشگاهی کتابخانة مواد بودجة عمومی، قاعدة یک عنوان به

 هزینة ،ماهانه یها حقوق همة محاسبة بدون آموزشگاهی، نظام در آموز دانش هر کرد هزینه

 .باشد سرمایه افزایش وجوه و نقل، و حمل خاص، های آموزش

شاید  مدارس، بعضی در اما شوند؛ گنجانده کتابخانه بودجة در است ممکن کارکنان هایهزینه

 تخمین درهرحال،. شود شامل نیز را هاهزینه این کارکنان، عمومی بودجة که باشد ترمناسب
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. شود درگیر آن با باید آموزشگاهی کتابدار هر که است کاری کتابخانه، برای کارکنان هایهزینه

 که ساعاتی تعداد همچون مهمی امور با نزدیکی رابطة انسانی، نیروی برای موجود پول مقدار

 های پروژه. دارد دهد، ارائه دتوانمی که خدماتی طیف و کیفیت و باشد، باز تواندمی کتابخانه

 برآورد به نیاز است ممکن امکانات نوسازی یا جدید بندیقفسه مثل هاتوسعه دیگر و خاص

 .باشند داشته پولی جداگانة
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 «ج» پیوست

 

 مبنا-وجوپرس یادگیریبرای  آموزشی هایمدل
 

 : از اندعبارت اند هیافت توسعه خوبی به که مبنا-وجوپرس یادگیری فرآیند های مدل از برخی

 مایکل مارلند )انگلستان( سؤالی ششمدل 

Marland, M. (1981). Information skills in the secondary curriculum. Schools 

Council Methuen.  

 اکتس از استریپلینگ و پیتس )ایاالت متحدة امریکا( مدل ری

Stripling, B., & Pitts, J. (1988). Brainstorms and blueprints: Teaching research as 

a thinking process. Westport, CT: Libraries Unlimited.  

 مدل فرایند اطالعات )استرالیا(

Australian School Library Association and Australian Library and Information 

Association. (2001). Learning for the future: Developing information services 

in schools (2nd ed.). Carlton South, Australia: Curriculum Corporation.  

 وجو )کانادا( مدل تمرکز بر پرس

Alberta Learning. (2003). Focus on inquiry: A teacher’s guide to inquiry-based 

learning. Edmonton, AB: Alberta Learning, Learning Resources Branch.  

 شده )ایاالت متحدة امریکا( وجوی هدایت مدل پرس

Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., & Caspari, A. K. (2007). Guided inquiry: 

Learning in the 21
st
 century. Westport, CT: Libraries Unlimited.  

Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., & Caspari, A. K. (2012). Guided inquiry 

design: A framework for inquiry in your school. Westport, CT: Libraries 

Unlimited. 

Schmidt, R. (2013). A guided inquiry approach to high school research. 

Westport, CT: Libraries Unlimited. 
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 «د» پیوست

 

 )کانادا( آموزشگاهی کتابخانة ارزیابی وارسی سیاهةنمونة 

 

 در های آموزشگاهی کتابخانه های برای برنامه استانداردهایی: اطالعاتی سواد تحقق» :برگرفته از

 .1 (77-74 صص) «کانادا

 
 

 خیر تاحدودی بله خواندن تمرکز دارد ترویجو  اطالعاتیسواد  آموزش. برنامه بر 1

    اطالعاتیسواد  هایمهارت از پیوستاریمتصل به  مبنا-وجوپرس یادگیریالف. 

    آموزشیبا کل برنامة  اطالعاتیبرنامة سواد  تلفیقب. 

    جامعه اعضایو  والدین، ،مدیران،کتابداران -معلمان، معلم بین همکاریج. 

    آموزدانش موفقیت میزاندر سنجش، و گزارش  درگیرکتابدار  -د. معلم 

    آموزانهمة دانش یبرا تابخانهک هایعادالنه به برنامه دسترسیه. 

    برنامة خواندن و سواد سازیپیادهو  پشتیبانی، ایجاد،و. 

 

توانمند و  شایسته،کتابدار)ان( -مشتمل است بر معلم انسانی نیروی توزیع. مدل 2

 شودمی پشتیبانی دفتریو  فنیکه با کارکنان  پرانگیزه،

 خیر تاحدودی بله

و اهداف  موضوعیبا معلمان کالس که در آن، اهداف  مشارکتیموزش و آ ریزیالف. برنامه

 شوند.میبر منبع، محقق  مبتنی وجویپرس هایپروژه طریقاز  اطالعاتیسواد 

   

و سواد  فناوری هایمهارت نیاز،وجو و بسته به پرس هایکتابدار که در پروژه-ب. معلم

 دهد.میآموزان آموزش را به کارکنان و دانش اطالعاتی

   

    محلیو عالئق  آموزشیبرنامة  استانی نیازهایمنابع گوناگون بر اساس  گستریج. مجموعه

    آموز، داوطلبان (دانش  همیاران فنی،کارکنان  اداری،) انسانیکارآمد منابع  مدیریتد. 

    (نگهداریو  آوری، فراهمت، امان) تجهیزاتکارآمد  مدیریته. 

    ( نگهداری اثاثیه،مد امکانات )دفاتر ثبت، آراستمان، کارآ مدیریتو. 

                                                 
1
 From: Achieving Information Literacy: Standards for School Library Programs in Canada (pp. 

74-77). Ottawa, Canada: The Canadian School Library Association and The Association for 

Teacher Librarianship in Canada, 2003. 
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-قفسه نویسی،فهرست پیگیری،بودجه، سفارش،  آوری، فراهم، امانت) اداری فرآیندهاین. 

 ها( ورود داده دهی،گزارش چینی،

   

-فناوریمحور، آموزش مشترک منبع هایدر پروژه یادگیری نوین هاینظریه تلفیق) رهبریو. 

 (دیدج های

   

    انآموزدانش یادگیریو تعهد به  شخصی اشتیاقل. 

    بر وب( مبتنی هایها و فرصتفعالیت)مثل  ایم. توسعة حرفه

 

با اهداف  پیوندجامع و بلندمدت، در  ریزیکه متضمن برنامه مالی تأمینمدل  یک. 3

 بلندمدت مدرسه است.

 خیر تاحدودی بله

و عالئق  آموزشیبرنامة  نیازهایکتابدار، بر اساس -نه توسط معلمالف. بودجة برنامه که ساال

 شود میها آماده همة کارکنان و برنامه

   

    بلندمدت ریزیبرنامه برایآموز به اضافة مقدار سرانة ساالنة هر دانش پایهب. بودجة 

    مدرسه را شامل شود جدیدو  جاریاقدامات  بایدج. بودجه 

و  ای، توسعة حرفهیخدمات های پیمان تجهیزات، تعمیرات،منابع، تدارکات،  بایدد. بودجه 

 را شامل شود ای سرمایه کردهایهزینه

   

    کند بندیاولویتو  شناساییمدرسه را  نیازهایکه  ایه. بودجه

    است ذینفعانکه انعکاس درونداد  ایو. بودجه

    اقدامات خواندن، و ... نویسندگان،با  دیدار -خاص هایبرنامه برای مالی تأمین. ی

 

 برایمناسب دارد که بادقت و ماهرانه،  یادگیریاز منابع  وسیعی طیف. کتابخانه 4

 اند.انتخاب شده یادگیرندگانهمة  غیررسمیو  رسمی نیازهایرفع 

 خیر تاحدودی بله

    مدرسه است یادگیری نیازهایانتخاب، بازتاب  مشیالف. خط

پایگاهداده الکترونیکی، صوتی، ویدیویی، پیایندی، چاپی،)مثل  گوناگون هایقالب نمیاب. 

 و ...( تعادل برقرار است اینترنت،برخط،  های

   

    مواد، توازن برقرار است پذیریسطوح دسترس بینج. 

    کافیو چاپگر به اندازة  رایانه کارایستگاهد. 

     کافیندازة به ا شنیداریمشاهده و  تجهیزاته. 

    (کمیآموز )هر دانش ازایاز اقالم به  کافیل. تعداد 

 جامعه و عالئق آموزشیبرنامة  یعنیجامعه؛  یادگیری نیازهایمنابع و  بینباال  همبستگیم. 

 (کیفی)

   

    است خوبی شدة بازسازی وضعیتشده(، و در بازتکمیلو  وجینروزآمد ) ،ن. مجموعه
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    مرکزیواحد  پایگاه داده کیبه  دسترسیو. 

    دیجیتالبه منابع کتابخانة  دسترسیه. 

    وبسایتبه اطالعات  دسترسی. ی

    و اشتراک منابع هماهنگی، دسترسی، برای هاییرویهک. 

 

اقتضائات  پشتیباندر دسترس، و  آسانیبه  جاری،دارد که  هاییفناوری. کتابخانه 5

 هستند آموزشیبرنامة 

 خیر حدودیتا  بله

    دهدمیها را آموزش فناوریاثربخش و مسئوالنة  کارگیریالف. برنامة کتابخانه، به

و  ترکیب، تحلیل،آموزان در جستن، کمک به دانش برای کافی افزارهایها و نرمکارایستگاهب. 

 گیرددربرمیو بامعنا را  جدید هایروش اانتقال اطالعات ب

   

و  جاری اطالعاتیآموزان و معلمان در کل مدرسه به منابع همة دانش برای دسترسیج. 

 7/24به صورت  ها پایگاه دادهاز  تعدادی

   

    خودکار های سامانه طریقامور روزمرة کتابخانه از  مدیریتو  سازماندهید. 

 

 هایفعالیتانطباق با انواع  برایهستند و  فراگیر. امکانات کتابخانه امن، منعطف، و 6

 اندشده طراحی خوبیبه  یادگیری،

 خیر حدودیتا  بله

    دارد کالسیو آموزش  یادگیری،کوچک  هایافراد، گروه برای کاری فضایالف. 

    شده است طراحی نوپدید کاربردی های برنامهها و فناوریانطباق با  برایب. 

 سنتی کارکردهای ، ورشد یفیت،ک کارآمدی، برایکتابخانه  بازتنظیمو  بازسازیج. انعطاف در 

 سازد میرا ممکن  جدیدو 

   

    مبلمان کشی،سیمد. راحت است: از نظر صدا، نور، دما، 

    ، در دسترس استآن پایانو بعد از روز،  ینطول ا، در آموزشیروز کار  ه. قبل از

    جذاب است بصریو. از نظر 

    من استیه. ا
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 «هـ» پیوست

 

 مدرسه مدیران برای آموزشگاهیکتابخانة  یابیارز ةسیاه
 

 1(امریکا متحده ایاالت) مدرسه مدیران برای کتابخانه برنامة امتیازی 12 وارسی سیاهة

 

 استفاده مورد کتابدار یا کتابخانه برنامة رسمی ارزیابی عنوانبه که نیست این ،ابزار این هدف

 است ممکن که هاییحوزه از که است ختمانساحاضر در  مدیر به کمک برای بلکه گیرد، قرار

 مدرسه کلی برنامة بر چشمگیری تأثیر تا شود آگاه باشد نیاز بیشتری کمک و منابع به ها آن در

 . بگذارد

 گذشته، سال 20 در کتابداری حرفةدر  و یادگیری، در پژوهشدر  فناوری، در سریع تغییرات

 آیا. است کرده ایجاد آموزشگاهی کتابخانة هایبرنامه اثربخشی در ایگسترده ناهمسانی

 سریع ارزیابی برای یدتوانمی زیر وارسی سیاهة از است؟ روزآمد همواره شما مدرسة کتابخانة

 .دنیک استفاده تان هبرنام

 آنان وظایف و ای حرفه کارکنان. 1

 گیرد؟ می بهره مجاز کامالً آموزشگاهی کتابدار یک خدمات از شما کتابخانة آیا 

 برای مکتوب شغلی وظایف شرح آیا است؟ ای حرفه وظایف مشغول تماماً شخص آن یاآ 

 دارد؟ وجود -ای حرفه و فنی، اداری، -کتابخانه افراد همة

 توسط جاری ای حرفه انتشارات در که آنگونه کتابدار متغیر های نقش با کتابدار، آیا 

 ست؟ا آشنا شده توصیف ایالتی و ملی ایکتابخانه هایسازمان

 اطالعاتی، سواد حوزة در انسانی نیروی توسعة هایفرصت ارائة به منظماً کتابدار، آیا 

 پردازد؟می محتوایی های حوزه با هامهارت این تلفیق و اطالعاتی، هایفناوری

 است؟ ای حرفه سازمان یک فعال عضو کتابدار، آیا 

                                                 
1
 A 12 Point Library Program Checklist for School Principals (USA). From: Doug Johnson’s Blue 

Skunk Blog. Retrieved from http://doug-johnson.squarespace.com/blue-skunk-blog/2012/1/10 

http://doug-johnson.squarespace.com/blue-skunk-blog/2012/1/10/
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 آید؟ می شمار به آموزشی علمی هیئت کامل عضو کتابدار، آیا 

 ای حرفه پشتیبانی. 2

 وظایف دفتری، امور جای به بتواند تا است فراهم کتابدار برای کافی اداری کمک آیا 

 دهد؟ انجام را خود ای حرفه

 وظایف فنی، امور جای به بتواند تا است فراهم کتابدار برای کافی فنی هایکمک آیا 

 دهد؟ انجام را خود ای حرفه

 مسئول که دارد وجود ناحیه در گروه مدیر یا رهبری، متی ها، کتابخانه سرپرست یک آیا 

 باشد؟ هدایت و ریزیبرنامه

 انسانی، نیروی توسعة تیم و سایت، رهبری کمیتة ساختمان،حاضر در  مدیر آیا 

 که هاییهمایش و ای، حرفه های نشست ها،کارگاه در شرکت به را کتابخانه کارکنان

 کنند؟می تشویق ید،نما روزآمد را آنان دانش و هامهارت

 غیررسمی «شخصی یادگیری هایشبکه» و «ای حرفه یادگیری مجامع» در کتابدار آیا 

 کند؟می شرکت شما ناحیة

 آن گسترش و مجموعه اندازة. 3

 را آموزشی برنامة نیازهای کتابخانه، شنیداری دیداری هایمجموعه و هاکتاب آیا 

 به مجموعه آیا است؟ شده تعیین چاپی موعةمج برای پایه اندازة آیا کنند؟می برطرف

 شود؟ می وجین خوبی

 فراهم باشند متناسب یادگیری گوناگون هایسبک با که هاسانهر از گوناگونی انواع آیا 

 است؟ آمده

 باند پهنای و هارایانه آیا اند؟شده اضافه مجموعه به مناسب زمان در برخط منابع آیا 

 دارد؟ وجود منابع این از برداریبهره منظور به انآموزدانش های گروه برای کافی

 متعادل را دیجیتالی منابع و چاپی مجموعة اندازة که است شدهانجام  ییارزیاب اخیراً آیا 

 فضایی برای آیا اند؟شده جایگزین برخط نسخة اشتراک با چاپی مواد از برخی آیا کند؟

 و جدید کاربری تعیین گرفت، می رارق استفاده مورد چاپی مواد نگهداری برای قبالً که

 است؟ شده مناسبی
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 انطباق طریق واز اندشده برگزیده مواد انتخاب ای حرفه منابع از جدید مواد آیا 

 اند؟یافته پیوند آموزشی برنامة با مجموعه،

 امکانات. 4

 قابل راحتیبه درس، هایکالس تمام از که یافته استقرار ایگونه به کتابخانه آیا 

 استفاده آن از هفته آخر و عصر مراجعان که دارد بیرونی ورودی یک آیا باشد؟ ترسدس

 کنند؟

 آموزشی، هایبازنمایش بادوام، مبلمان با یادگیری، برای مساعد جو دارای کتابخانه آیا 

 ابزارهای از حفاظت و سروصدا کاهش برای کتابخانه آیا است؟ اطالعاتی پوسترهای و

 ای گونه به کتابخانه هوای آیا است؟ شده مفروش غیراستاتیک فرش با الکترونیکی،

 در بتواند و د،ننبین آسیب باال، رطوبت و دما اثر بر تجهیزات و مواد که شود می کنترل

 بپردازد؟ فعالیت به نیز تابستان طول

 مدارس در) گوییقصه محوطة یک عمومی، آموزشی های محوطه شامل کتابخانه آیا 

 هایگروه افراد، برای فضاهایی و ،(متوسطه مدارس در) سخنرانی وطةمح یک ،(ابتدایی

 ؟هست کار برای هاکالس کل و کوچک،

 دانش برای سیمبی هایبوکنت/ دستی های رایانه یا رایانه آزمایشگاه یک کتابخانه آیا-

 و ،کنندمی کار کتابخانه در مستقل صورت به یا کالس یک با که معلمانی و آموزان

 های کارایستگاه کتابخانه آیا شود؟می شامل را آموزش در استفاده جهت کتابدار برای

 کند؟می پشتیبانی و شودمی شامل را ویدیو دیجیتالی تولید امکانات و ایچندرسانه

 مناسب مقادیر در ایداده و ویدیویی صوتی، خطوط با کامل طور به کتابخانه آیا، 

 با همراه اطالعاتی هایشبکه این «هاب» مثابه به کتابخانه آیا است؟ شده بندیشبکه

 کند؟می عمل مستقر فنی کارکنان و ویدیو، خروجی فایل، خدمتگر روتر،

 آموزان،دانش برای پیوندیافته منابع با روزآمد و مفید وبی حضور یک کتابخانه آیا 

 دارد؟ هاخانواده و کارکنان،

 با آن تلفیق و آموزشی برنامه. 5

 ست؟ه تیمی ریزی برنامه یا/و کالسی پایة ریزیبرنامه هایگروه فعال عضو ر،کتابدا آیا 



110 

 

 ست؟ه محتوایی آموزشی مةبرنا نگارش هایکمیته فعال عضو کتابدار، آیا 

 محتوایی قلمرو یا کالسی پایةدر  «ای حرفه یادگیری مجامع» از بخشی کتابدار آیا 

 ست؟ه

 قلمرو به مربوط آموزشی برنامة بررسی چرخة از بخشی مثابهبه کتابخانه منابع آیا 

 رند؟یگ می قرار بررسی مورد محتوایی،

 از بخشی عنوانبه بلکه جداگانه، صورت به نه اطالعات فناوری و کتابخانه هایمهارت آیا 

 ارزیابی، امر در اطالعاتی سواد هایمهارت آیا شوند؟می داده آموزش محتوایی قلمرو

 شوند؟می داده آموزش ،دسترسی هایمهارت با راههم اطالعات تبادل و پردازش

 و اطالعاتی سواد آموزشی برنامة از بخشی برخط، منابع از شایسته و امن استفادة آیا 

 ست؟ه فناوری

 منبع بر مبتنی آموزش. 6

 هایفعالیت ترویج به ناحیه، و ساختمانحاضر در  رهبری از گرفتن کمک با کتابدار آیا 

 تمایز به کمک برای را موادی و پردازد می روندمی فراتر رسید کتاب از که آموزشی

 آورد؟می فراهم آموزش، این

 و آموزش طراحیدر  اعتماد قابل منبع یک را کتابدار اجرایی، مدیران و معلمان آیا 

-دانش و مبنا-وجوپرس یادگیری هایفعالیت از کتابخانه برنامة آیا شمارند؟می سنجش

-دانش با کتابدار آیا کند؟می پشتیبانی آموزشی برنامة های عرصه تمامی در محور-آموز

-مهارت تمرین و توسعه برای هافرصت از ای گسترده طیف خلق در معلمان و آموزان

 کند؟می همکاری پذیر، مسئولیت دیجیتالی شهروندی و خالق تفکر های

 فقط کهاین جای به که دهدمی امکان کتابدار به ساختمان در منعطف بندیزمان آیا 

 درس کالس معلمان با آموزشی های تیم از بخشی دهد، پوشش را معلم آمادگی زمان

 باشد؟

 های پایه تمام برای که فناوری و اطالعاتی سواد معیارهای از مشخص ایمجموعه آیا 

 و کتابدار مشترک اقدام در معیارها این آیا است؟ موجود باشد شده تدوین کالسی

 گذاشته اشتراک به ذینفعان با هاسنجش این نتایج آیا اند؟شده شسنج کالس، معلم

 اند؟شده
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 اطالعات فناوری. 7

 خود کاربران برای را زیر موارد همچون ای تازه اطالعاتی هایفناوری به دسترسی کتابخانه آیا

 :کندمی فراهم

 ساختمان؛ مجموعة برای کتاب امانت برخط سامانة و کتابخانه فهرست یک 

 فهرست به دسترسی نیز و ناحیه هایموجودی از برخط فهرستگان یک به رسیدست-

بین امانت هاآن با توانمی که اختصاصی و ،آکادمیک عمومی، های کتابخانه های

 کرد؛ برقرار ایکتابخانه

 اینترنت؛ به کامل برخط دسترسی 

 مل،کا متن ادواری هاینمایه مثل برخط مرجع ابزارهای از ای گسترده تنوع 

 متون راهنماهای ها، اصطالحنامه ها، لغتنامه ها، اللغاتکشف ها،اطلس ها،المعارف دایره

 ها؛سالنامه و خواندنی،

 دانش توانایی سطح برای مناسب ای رایانه خالقیت هایبرنامه از ای گسترده تنوع-

-پایگاه داده ا،ه گسترده صفحه ارائه، و ایچندرسانه هایبرنامه پردازها، واژه مثل آموزان،

 تصاویر ویرایش افزارهاینرم گرافیکی، تولید هایبرنامه رومیزی، نشر های برنامه ها،

 متحرک؛ و ثابت دیجیتالی

 دیگر و ها،وبالگ ها،ویکی مثل مشارکتی سازیشبکه/یادگیری ابزارهای به دسترسی 

 و خالقیت، برخط ابزارهای مثل ابری رایانش منابع و برخط رسانی هم هایبرنامه

  فایل؛ سازی ذخیره

 رومیزی؛ کنفرانس افزارهاینرم و تجهیزات به دسترسی 

 برنامة که آموزهایی تک و سازی،شبیه تمرینات، شامل ای رایانه آموزشی هایبرنامه 

 کنند؛می پشتیبانی را آموزشی

 به رانکتابدا توسط آموزش حال در منابع، این از استفاده برای موردنیاز هایمهارت آیا 

 هستند؟ کتابداران و معلمان

 ایکتابخانهبین امانت و سازی شبکه مرجع،. 8

 آموزاندانش به مرجع خدمات بموقع و اثربخش ارائة برای الزم تخصص شما کتابدار آیا 
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 دارد؟ را مدرسه کارکنان و

 ایکتابخانه کنسرسیوم یا ایمنطقه چندگانة سامانة یک از عضوی شما مدرسة آیا 

 است؟

 و آموزاندانش های درخواست از دسته آن رفع برای را ایکتابخانهبین امانت کتابدار، آیا 

 گیرد؟می کاربه شوند،نمی برطرف مدرسه در موجود مجموعة با که کارکنان

 چه و محلی چه مدارس، دیگر با تعاونی خرید و ریزیبرنامه هایفرصت در کتابدار آیا 

 کند؟می مشارکت ای،منطقه

 ساالنه اهداف/ریزیبرنامه. 9

 ؟هست ناحیه گسترة در بلندمدت اهداف از ای مجموعهحاوی  کتابخانه، برنامة آیا 

 آموزشی برنامة و مدرسه اهداف با مستقیماً که بلندمدتی اهداف براساس کتابدار آیا 

 کند؟می تدوین را ساالنه اهداف مدرسه، رهبری با همکاری در اند،خورده پیوند

 است؟ ساالنه اهداف تحقق بر مبتنی کتابدار ارزیابی از بخشی آیا 

 کمیتة در است؟ شده ارائه مدرسه ریزیبرنامه هایکمیته در کتابخانه برنامة آیا 

 چطور؟ فناوری ریزیبرنامه ای ناحیه

 بندیبودجه. 10

 به بودجه آیا ؟مدت کوتاه اهداف بر یا است صفر بر مبتنی کتابخانه، برنامة بودجة آیا 

 است؟ خورده گره برنامه بلندمدت اهداف

 ارائه کتباً درخواستی، مصرفی مواد و تجهیزات، مواد، برای روشنی دالیل کتابدار آیا 

 دهد؟می

 دهد؟می بازتاب برنامه برای را رشد جزء هم و نگهداری جزء هم بودجه آیا 

 دارد؟ هاهزینه از دقیقی و روشن بایگانی و ثبت کتابدار، آیا 

 کند؟می مکتوب را -باشد داشته موضوعیت اگر -اهدا های درخواست کتابدار، آیا 

 ارتباطات/ هامشی خط. 11

 مورد و جاری تجدیدنظر، و انتخاب هایمشی خط بارة در مدیره هیئت هایسیاست آیا 

 کاربر خصوصی حریم و فکری آزادی های دکترین از کارکنان آیا هستند؟ کاربرد
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 یابند؟ می گسترش هم دیجیتالی منابع به ها سیاست این آیا ند؟دار آگاهی کتابخانه

 استفادة مشیخط یا) قبول قابل و امن استفادة مشیخط دارای ناحیه این آیا 

 هست؟ فناوری و اینترنت از استفاده برای «1سیپا» با همخوان( مسئوالنه

 برای دیگران به رکتابدا آیا کند؟می عمل نشر حق قوانین مفسر مثابهبه کتابدار آیا 

 کند؟می کمک دهند اختصاص خود فکری دارایی به خواهند می که حقوقی تعیین

 آموزان،دانش به برنامه خدمات و اهداف انتقالبرای  رسمی وسیلة یک کتابدار آیا 

به یاب، آسان ای،حرفه کتابخانه وبسایت آیا دارد؟ جامعه و اجرایی، مدیریت کارکنان،

 با ارتباط برقراری برای اجتماعی بازاریابی ابزارهای از کتابدار آیا است؟ مفید و روز،

 کند؟می استفاده ذینفعان

 ارزیابی. 12

 حال در برنامه عینی اهداف و اصلی اهداف دهند می نشان که را هاییروش کتابدار، آیا 

 کند؟می گزارش و تعیین نمایند،می کمک بخش و مدرسه اهداف به و هستند تحقق

 برای است، کمی و کیفی هایسنجه شامل که را کتابخانه ساالنة گزارش کتابدار آیا

 کند؟می تهیه والدین و کارکنان، اجرایی، مدیران

 دارند؟ هم ارزیابی بخش یک فناوری، و کتابخانه برنامة ازجمله و تازه اقدامات همة آیا 

 بخشی مثابهبه بیرونی ارزیاب هایتیم از استفاده با را کتابخانه برنامة منظماً ناحیه آیا 

 کند؟می ارزیابی اعتباربخشی، فرآیند هر از

 صورت در شود، می اجرا آکادمیک پژوهشگران توسط که رسمی مطالعات در کتابدار آیا 

 کند؟می مشارکت آنان درخواست
 

                                                 
1
 CIPA:  Children's Internet Protection Act 

  

https://www.sophos.com/en-us/solutions/compliance/cipa.aspx

