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 چکیده
آموزشگاهی در اسناد باالدستی جمهوری    رهگیری رسالت و جایگاه کتابخانهپژوهش حاضر با هدف  مقدمه:  

ساله ششم توسعه اقتصادی،  قانون برنامه پنج  ، قانون اساسی،1404انداز در افق  اسالمی ایران مانند سند چشم

سند    (، سند نقشه جامع علمی کشور، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور،1400-1396اجتماعی و فرهنگی ) 

 وپرورش و برنامه درسی ملی انجام گرفته است. حول بنیادین آموزشت

این پژوهش از نوع توصیفی به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی براساس رسالت کتابخانه    شناسی:روش

افزار  نرمها از  وتحلیل داده اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران انجام شد. برای تجزیه آموزشگاهی ایفال در

 مکس کیو دی اِی استفاده شد. 

آموزشگاهی در سه   بر اساس رسالت کتابخانه آموزشگاهی از منظر ایفال، رسالت و کارکرد کتابخانه  ها:یافته 

اصلی آموزش و سوادآموزی، فرهنگی و فناوری قرار گرفت. در میان اسناد بررسی شده تنها چهار مرتبه   مقوله

انداز، برنامه ششم توسعه، نقشه جامع علمی مستقیم به کتابخانه آموزشگاهی اشاره شده است. سند چشم   طوربه 

کشور، سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی در مقوله فرهنگی، سند قانون اساسی و نقشه مهندسی فرهنگی در 

اند. رسالت و کارکرد ختصاص داده مقوله آموزش بیشترین رسالت مرتبط با کتابخانه آموزشگاهی را به خود ا 

 انداز، برنامه ششم توسعه و نقشه جامع علمی کشور قابل توجه است.مربوط به مقوله فناوری نیز در سند چشم 

ها و مضامین شناسایی شده در سه سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند تحول بنیادین و  تنوع مقوله  : نتیجه 

سالت کتابخانه آموزشگاهی، نشان از پتانسیل باالی سه سند فوق در راهبری  برنامه درسی ملی در ارتباط با ر

دارد آموزشگاهی  کتابخانه  کارکرد  و  کتابخانه   .رسالت  رسالت  با  مرتبط  بندهای  و  باالدستی  اسناد    در 
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ق و  طور مستقیم به کتابخانه آموزشگاهی اشاره نشده، اما بسیاری از بندها قابلیت پیگیری، تحقآموزشگاهی به

آموزش توسط  بهاجرا  و  کتابخانهوپرورش  خاص  کتابخانهطور  این  دارند.  را  آموزشگاهی  شرط  های  به  ها 

مندی از  برخورداری از حمایت الزم نظیر اختصاص و دریافت بودجه، امکانات و تجهیزات و همچنین بهره 

فناوری کشور همچون سایر  های کالن آموزشی، فرهنگی و  نیروهای متخصص در تحقق رسالت و مأموریت

عنوان بازوهای توانمند عمل کرده و زمینه رشد و تعالی کاربران  نهادهای مرتبط در کشور قادر خواهند بود به

 ای را آماده سازند. خود در درجه اول و در مرحله بعدی شهروندان هر جامعه

 ، اسناد باالدستی.وپرورش، تحلیل محتوا، دولتکتابخانه آموزشگاهی، آموزش ها:کلیدواژه 

 

 مقدمه 
تشکیل می و روزآمد  معتبر  دانش  اطالعات و  را  بشر  اساسی زندگی  ارکان  از  دهد؛  امروزه یکی 

اطالعات قدرت است و  ترین حلقه اتصال علم و فناوری است. به بیان دیگر  همچنین جریان اطالعات مهم

گیرد قرار  جامعه  افراد  تمام  خدمت  در  که  است  شرایطی 1387)محمدبیگی،    ضروری  چنین  در   .)

آموزان برای زندگی آینده را بر عهده دارد برای همگام شدن  وپرورش که وظیفه آماده ساختن دانش آموزش

محور تغییر دهد. در شیوه محور به شیوه پژوهشبا شرایط موجود، الزم است ساختار خود را از شیوه معلم

شود.  صورت فعاالنه در فرایند یادگیری خود درگیر میداشته و به   آموز نقشی محوری و اساسیاخیر دانش

 . آموزان ضرورت داردهای سواد اطالعاتی به دانش در چنین شرایطی آموزش مهارت 

های مختلف اطالعاتی در یک مرکز  آموز باید به منابع و رسانه در راستای تحقق هدف فوق دانش 

آموزشگاهی است )بیگدلی و    دهای مهم در این راستا کتابخانه یادگیری دسترسی داشته باشد؛ از جمله نها

مدرسه است که در آن    یتالیجیو د  فیزیکی  یریادگی  یفضا  آموزشگاهیکتابخانه  (.  1396اصل،  ذوالفقاری

دانش و رشد    سویاطالعات به   از   آموزانسفر دانش  ی برا  ت ی و خالق  لی، تفکر، تخقی وجو، تحقخواندن، پرس 

  نی با چند  یتالیجیو د  یکیزیمکان ف  نی برخوردار است. ا  یاژه یو  ت یآنها از اهم  یفرهنگ  و  ی، اجتماعیشخص

کتابخانه،  )به   حاصطال منابع  اطالعات، مرکز  و  اسناد  مثال، مرکز رسانه، مرکز  بازعنوان    یر یادگی  محوطه 

و   التی است که معموالً در تسه  یاصطالح  )آموزشگاهی( ( شناخته شده است اما کتابخانه مدرسه1کتابخانه 

م قرار  استفاده  مورد  کتابخانه(IFLA, 2015)   ردیگیکارکردها  کیفیت،   مدارس   یها .  موجب    دارای 

دانش  پیشرفت  و  یادگیری  و  واقع  سوادآموزی  در  و  شده  دومآموزان  کالس  آموزان  دانش  برای  نوعی 

می )محسوب  محیطی   .(Pappu & Sawhney, 2019; Malekani & Mubofou, 2019شوند  چنین  در 
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به  فراهمکتابدار  در  اطالعات  متخصص  آگاهیعنوان  راستای  در  منابع،  ارزیابی  و  برای  آوری  رسانی 

پذیری اطالعات در داخل و  ریزی راهبردی برای جایابی و دسترسآموزان، معلمان، مدیران و برنامهدانش 

رسانه مرکز  میخارج  تالش  )اشرفیای  فعالیت (.  1384ریزی،  کند  بر  باید  مدرسه  اصلی کتابداران  های 

 کنند:  تمرکز زیر آموزشی

 خواندن  و  سواد  ارتقای •

 یو اطالعات ای رسانه سواد •

 ( ی بر مسئله، تفکر انتقاد یمبتن یریادگیعنوان مثال وجو )به بر پرس  یمبتن یریادگی •

 ی وراادغام فن •

   معلمان یاتوسعه حرفه •

 ( IFLA, 2015)  و فرهنگ ات یادب درک •

کارگیری کتابداران  بر ضرورت وجود کتابخانه آموزشگاهی و به های گوناگوندر متون و پژوهش 

-Dow & McMahnonهای آنها تأکید شده است )منظور افزایش اثربخشی مدارس و کتابخانه متخصص به 

Lakin, 2012  Barack, 2015;این در حالی است که در کشور ما 1394؛ ملکیان،  1395اصل،  ؛ ذوالفقاری .)

عنوان یکی از ضروریات الزم برای پیشرفت  آموزشگاهی هنوز به معنای واقعی جایگاه خود را به   کتابخانه 

 است. جامعه پیدا نکرده 

های آموزشگاهی  دهد کتابخانه های زیادی در داخل و خارج کشور نیز نشان میهای پژوهش یافته

ها  ترین این مشکالت عدم تعهد دولت ها به لحاظ کمی و کیفی دچار مشکالتی هستند. مهمه در بسیاری از جنب

ها، عدم تخصیص بودجه رسمی برای ایجاد فضا و مکان  و مسئوالن نسبت به ایجاد و توسعه این کتابخانه

  گذاردیتأثیر م  و طراحی و ارائه خدمات توسعه مجموعهتأمین و  که بر    یمکرر برنامه درس  رییتغاستاندارد،  

به مهارتو عدم  و آموزش  کتابخانه  اختصاص ساعت  انسانی متخصص، عدم  نیروی  های سواد  کارگیری 

؛ ضیایی، سالمی و متقی دادگر، 1381اطالعاتی در برنامه درسی مدرسه ذکر شده است )عمویی اوجاکی،  

جمشیدی،  1395 و  بیگدلی  پژوهش  ;Mojapelo, 2018  Malekani & Mubofu, 2019؛  1393؛  در   .)

مشخص شد که کتابداران مدرسه نسبت به شغل ( عالوه بر مشکالت فوق،  2016)  1رامانیکپیمایشی ویک

 خود نگرش نسبتاً منفی دارند. 

یکعلی از  مختلف  منابع  در  متخصص  کتابدار  نقش  بر  تأکید  نیروی  رغم  کمبود  مشکل  و  سو 
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بر اساس پژوهش پست    1389وپرورش در سال  های انجام شده از سوی دیگر، وزارت آموزشمتخصص 

را به معلم پرورشی سپرد. بنابراین واضح است که فلسفه وجودی و نقش  کتابدار را حذف کرده و وظایف آن

وپرورش جمهوری اسالمی ایران به درستی تبیین نشده و  ف کتابخانه آموزشگاهی در نظام آموزشو وظای

ها  به این کتابخانه   وپرورش کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعهدولت و مدیران آموزش

وپرورش آموزش (؛ همچنین در کلیات طرح نظام جدید  Mojapelo, 2018نگرند ) ای جنبی میعنوان پدیده به 

آموزشگاهی صحبت کند و   مشی برای کتابخانه صراحت از وجود خطجمهوری اسالمی ایران اصولی که به

آن پیاده جایگاه  در  مجموعه را  سیاست سازی  و  رسالت  از  آموزشای  چشم های  به  کند  بیان  وپرورش 

درنمی این  می  خورد؛  انتظار  که  است  کتابخانه حالی  برود  آموزشگاهی  و  های  مخاطبان  نوع  به  توجه  ا 

 کارکردهای گسترده خود در جوامع، دارای جایگاهی مناسب در اسناد باالدستی کشورها باشند. 

های مختلف در کشور ها در حوزه ریزان ریشه بسیاری از کاستیاز سوی دیگر متخصصان و برنامه

های  و کارکردهای حوزه   مأموریتهای کالن کشور به  مصوبات، اسناد و برنامه   را در عدم توجه قوانین و

 آباد،علی؛ فارسی  1395اند )وزیری، مردانی و وصفی،  هایی در این خصوص انجام داده فوق دانسته و پژوهش 

 دلسم،؛ طرهانی، آزادیان1395؛ دیبایی صابر، عباسی، فتحی واچارگاه و صفایی موحد،  1396  و سیفی، ناطقی

-های مکتبیپژوهش (؛  1396جمعه و احمدی،  ؛ رزی، امام 1397؛ کشاورز، امین بیدختی و محمدی فر،  1397

دهند که در ( نیز در ارتباط با کتابخانه عمومی نشان می1396زاده )آبادی و حسن( و جعفری باقی 1385رد )ف

های  مستقیم از طریق کتابخانهاسناد فرادستی کشور، بیش از صد بند وجود دارد که به شکل مستقیم و غیر

مشی و رسالت  عمومی قابل تحقق است و این در صورتی است که در بیشتر بندها به کتابخانه عمومی و خط

 آن اشاره مستقیمی نشده است. 

دهد چنانکه باید به رسالت  در حوزه کتابخانه آموزشگاهی نیز مروری کلی بر اسناد باالدستی نشان می

ها مشیاز این دیدگاه ضروری است که در تعیین رسالت و خط  سناد فوق توجه نشده است.و کارکرد آن در ا

(. از سویی 1384تر اندیشیده و عمل نمود )دیانی، برای رسیدن به آنها در اسناد باالدستی دقیق ریزیو برنامه

شده باشد که به منزله  های از پیش تعیین  رسانی، هر کارکرد باید دارای هدفدیگر در محدوده نظام اطالع

انتظار می بنابراین  با استفاده از آنها مورد سنجش قرار گیرد.  رود در مقاصد عمل نموده و عملکرد واقعی 

نیازهای اساسی توسعه های آموزشگاهی به منزله یکی از پیشهای کالن و ملی، کتابخانهریزیاسناد و برنامه

ها، آنچه را  باشند چرا که رسالت و مأموریت  از پیش تعیین شده  هاییفرهنگی جامعه، دارای رسالت و برنامه

کتابخانه  از  میکه  آنها  انجام  انتظار  آموزشگاهی  میهای  مدون  و  کند.  رود  رسالت  که  است  واضح 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/419691/%d9%86%d8%b3%d8%b1%db%8c%d9%86_%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af
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 1المللی معتبر مانند ایفال/یونسکو و آی.اِی.اس.ال های بینتوسط سازمان آموزشگاهیکارکردهای کتابخانه  

منت  و  کتابخانه تدوین  خدمات  کیفیت  بر  و  شده  )شر  است  گذاشته  تأثیر  مدارس  اما Onal, 2009های   .)

ای تا حد  طور که در باال نیز اشاره گردید میزان و چگونگی تحقق رسالت و کارکردها در هر جامعههمان

و همچنین    آموزشگاهیزیادی بستگی به دیدگاه و تعهد مسئوالن آن جامعه نسبت به نقش و رسالت کتابخانه  

کتابخانه مستقیم  حضور  اگر  شک  بدون  دارد.  نظر  مورد  جامعه  مصوبات  و  قوانین  در  آن  های  جایگاه 

های مسئول، ته باشد افراد و سازمانتر از گذشو رسالت و جایگاه آنها در اسناد و قوانین، پررنگ  آموزشگاهی

 ها و رفع مشکالت آنها داشته باشند.  تعهد بیشتری نسبت به تحقق کارکرد واقعی این کتابخانه 

جانبه و هموار ساختن مسیر  منظور نیل به توسعه و پیشرفت همههای تابعه همواره به ها و سازماندولت 

های خود  مشی و مأموریتکنند که در آنها به ترسیم خطیاندازهای کالنی را تدوین مخود، اسناد و چشم 

توان آنها را نقشه راه قلمداد کرد. اسنادی از جمله قانون اساسی جمهوری  عبارتی دیگر میپردازند. به می

آن،  پیوست  و  ایران  پنج   اسالمی  برنامه  جمهوری  قانون  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  ساله 

، سند نقشه جامع علمی 1404جمهوری اسالمی ایران در افق    انداز(، سند چشم1400-1396اسالمی ایران )

  در کشور  هاحوزه   بیشترمهمترین استاد باالدستی مشترک در  کشور و سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور از  

رورش وپوپرورش و برنامه درسی ملی از جمله اسناد ملی مهم در حوزه آموزش تحول بنیادین آموزش  و سند 

 .رودمی شماربه 

با کتابخانه  بر اساس مطالب فوق، پژوهش حاضر درصدد است تا رسالت و مأموریت های مرتبط 

( ایفال  منظر  از  آموزشگاهی  کتابخانه  رسالت  اساس  بر  را  در  13آموزشگاهی  باالدستی   رسالت(  اسناد 

این   انجام  راستای  در  که  است  بدیهی  کند.  رهگیری  ایران  اسالمی  کتابخانه جمهوری  جایگاه    پژوهش، 

گردد. بنابراین پژوهش حاضر بر مبنای مسأله و هدف  آموزشگاهی نیز در اسناد مورد بررسی مشخص می

 خود به سؤاالت زیر پاسخ خواهد داد:

آموزشگاهی در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران    های مرتبط با کتابخانه رسالت و مأموریت  .1

 اند؟ چگونه تعریف شده 

ششم توسعه، سند نقشه جامعه علمی کشور، سند نقشه مهندسی فرهنگی   انداز، برنامه در سند چشم .2

آموزش بنیادین  تحول  سند  کتابخانه  کشور،  برای  جایگاهی  چه  ملی  درسی  برنامه  و  وپرورش 

 گرفته شده است؟ آموزشگاهی در نظر 

 
1. International Association of School Librarianship (IASL) 
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 شناسی پژوهشروش

تحلیل   در  است.  انجام شده  کیفی  محتوای  تحلیل  و  اسنادی  به روش  توصیفی  نوع  از  پژوهش  این 

شود و با دنبال کردن سؤال  گام به واحدهای تحلیلی تقسیم می به مند و گام ای قاعده محتوای کیفی، متن به شیوه 

(. در تحلیل  1385یابند )حریری،  های نظری ویژه تکوین می س جنبه ها بر اسا اصلی یا همان مسأله پژوهش مقوله 

های مفهومی  ها و نقشه سمت بیرون کشیدن مقوالت و ایجاد مدل محتوای کیفی مسیر حرکت عمدتًا از متن به 

  است.  

در پژوهش حاضر، ابتدا با رصد و جستجو پیرامون میزان اهمیت و مبنایی بودن اسناد باالدستی در  

برنامهتصمیما اسنادی مانند قانون اساسی،ت و  پنج  های کشوری،  برنامه  اقتصادی،  قانون  ساله ششم توسعه 

، سند نقشه جامع علمی کشور و سند نقشه  1404انداز در افق (، سند چشم1400-1396اجتماعی و فرهنگی )

تحول    ر کشور و سندها دترین استاد باالدستی مشترک در تمام حوزه مهندسی فرهنگی کشور به منزله مهم

برنامه درسی ملی از جمله اسناد ملی مهم در حوزه آموزشبنیادین آموزش  شناسایی وپرورش  وپرورش و 

پژوهش مجموعه این  در  تحلیل  واحد  بنابراین  نمونهشدند.  طریق  از  که  است  اسناد  از  هدفمند ای    1گیری 

 انتخاب و بررسی شدند. 

محتوای کیفی اسناد در قالب مراحل زیر انجام گرفت؛ ابتدا با توجه به  در گام بعدی پژوهش، تحلیل  

های فرعی(، مقوالت اصلی در رابطه با رسالت و مأموریت  رسالت کتابخانه آموزشگاهی از منظر ایفال )مقوله 

های آموزشگاهی در سه دسته مقوله اصلی آموزش و سوادآموزی، فرهنگی و فناوری شکل گرفت.  کتابخانه 

های مرتبط برای قرار گرفتن  گزاره   وارد شده و   2افزار مکس کیو دی ِایرحله بعدی اسناد مورد نظر در نرم در م 

شد. الزم به یادآوری است تحلیل محتوای کیفی در مقایسه  های فرعی و اصلی کدگذاری  در هر یک از مقوله 

از شمارش ک  بیش  متون  نهان  و مضامین  الگوها  با  تحلیل محتوای کمی  متن  با  و اصطالحات آشکار  لمات 

 افزار فوق پردازش و نتایج تفسیر شدند. ها با استفاده از نرم سروکار دارد. در مرحله پایانی داده 

 

 های آموزشگاهی رسالت کتابخانه

 نظام قلب در وپرورش جدید هستند کهآموزش در مؤثر ابزارهای از  اطالعاتی  مراکز و هاکتابخانه 

با ارائه خدمات دهندیم اشاعه را اطالعات و دانش موجود، آموزشی .کتابخانه و کتابداران آموزشگاهی 

کاربران خود   اطالعاتی  مهارت سواد  مدارس سبب گسترش  آموزش  نظام  با  هماهنگ  و  متنوع  آموزشی 

 
1. Purposeful Sampling 

2. Maxqda 
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ها  بنابراین این کتابخانه   (.1394کننده و مکمل آموزش رسمی هستند )ذوالجناحی،  نوعی تقویت شوند و بهمی

العمر مجهز ساخته و پل رابط میان نظام آموزشی و دنیای دانشی های یادگیری مادام آموزان را به مهارت دانش 

 1های آموزشگاهی فراتر از مدرسه هستند. دومین ویرایش تجدیدنظر شده »رهنمودهای ایفال برای کتابخانه 

 شرح زیر دانسته است:های آموزشگاهی را به (« هدف کتابخانه 2015)

تمام کتابخانه  تربیت دانش »هدف  باسواد اطالعاتی است که مشارکتهای آموزشگاهی  -آموزان 

اخالق دانش کنندگان مسئول و  باشند.  یادگیرندگانی شایسته و  مداری در جامعه  اطالعاتی  باسواد  آموزان 

ها نقش فعال دارند. آنان به  از نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند و در دنیای ایده خودمحور هستند که  

دانند چگونه اطالعات مرتبط و قابل اعتماد را جایابی کنند. توانایی خود در حل مسأله اطمینان دارند و می

اند به  و آنچه را یاد گرفته کار گیرند تا به اطالعات دسترسی پیدا کنند  توانند ابزارهای فناوری را بهآنان می

های چندگانه وجود دارد یا پاسخی وجود ندارد  دیگران انتقال دهند. آنان قادر هستند در شرایطی که پاسخ 

کنند و محصوالتی باکیفیت تولید  راحتی عمل کنند. آنان برای کار خود استانداردهای باالیی لحاظ میبه 

صورت توانند به پذیر هستند، با تحوالت سازگاری دارند و مینعطافآموزان باسواد اطالعاتی اکنند. دانشمی

 انفرادی و گروهی انجام وظیفه نمایند«.

از طریق    رودیمکه انتظار    شودیمآموزان برشمرده  یی برای دانش هامهارت  همچنیندر بیانیه ایفال  

  از منابع راهبری )توانایی استفاده  خود یادگیری شامل: مهارت  هامهارتآموزشگاهی بیاموزند. این  کتابخانه 

گیرند  می کنند، یادمی کار یطور گروهبه آموزان  که دانش همکاری )هنگامی و مشارکت ی(، مهارتارسانه

 آموزندکنند، آنان می  نقد طور سازنده به را دیگران هایدیدگاه   و چگونه کنند دفاع خود  دیاز عقا چگونه

 یادگیری آنها سبک و  آنها  سوابق و افراد علمی یهانه یشیپبه   نسبت  و کنند تصدیق را  متفاوت تفکرات

 را اهدافش باشد باید قادر دارد ریزیبرنامه  مهارت  که آموزی ریزی )دانشبرنامه بگذارند(، مهارت احترام

را شناسایی و کند، مشکالت تعیین برای کاری روش و کند بیان و مسائل خود  هدف   آن به رسیدن را 

عددی،   الفبائی و نظم شناخت شامل مهارت اطالعات )این یو گردآور یابیمکان کند(، مهارت طراحی

 از یابی و اطالعی  اانه یرا اطالعاتی هایپایگاه  از  اطالعات برای بازیابی متفاوت  ابزارهای انواع  از استفاده 

ی اب یو ارز تفکر خالق مهارت پرورش آموزان نیازمند )دانش منابع  و ارزیابی انتخاب است(، مهارت اینترنت

، فصل، تریسرت نگارش، نوشتن نحوه  اطالعات )یک کتابدار باید درباره  و ثبت  دهیسازمان هستند(، مهارت

نویسی، نحوه خالصه  هایی همچونمهارت کند، همچنین آموزان را راهنماییدانش  مطالب و فهرست مراجع

 
1. IFLA School Library Guidelines 
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شود(،   داده  کتابدار آموزش و توسط کتابخانه باید در هم دقیق و کامل شناسیکتاب  تنمطالب، نوش  قولنقل

و   واقعی درک آیا دهدمی نشان آموزدانش  مهارت ارتباطات کسب متقابل )با و درک ارتباطات مهارت

 دانش به  شده  گردآوری  اطالعات  تبدیل یراستبه خیر؛ و   یا  داشته است کرده  تهیه که اطالعاتی  از درستی

 که درباره تالشی آموز بتوانددانش  است است(، مهارت ارزیابی )ضروری برانگیزچالش یک فعالیت فردی

 باشد(.  ی داشتهتفکر انتقاداست،   آورده  دستبه  و آنچه کرده 

رسالت اصلی کتابخانه آموزشگاهی    13به    های فوقدر ادامه و در راستای آموزش و یادگیری مهارت

ها، ما را در تحلیل اسناد باالدستی مورد نظر جهت  شناخت این رسالتاز منظر ایفال اشاره خواهیم داشت؛  

 ها یاری خواهد داد:درک و رهگیری جایگاه و رسالت این کتابخانه

 را جایابی کنند  بط و قابل اعتماد دانند چگونه اطالعات مرتآموزان که می تربیت دانش  (1

 آموزان شایسته و خودمحوریت دانش ترب (2

 یازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند ن آموزان که ازتربیت دانش  (3

 زگاری باال پذیری و ساآموزان با انعطاف تربیت دانش  (4

دانش  (5 تصمیمتربیت  باقدرت  پاسخ آموزان  که  شرایطی  در  باال  چندگانگیری  یا  های  دارد  وجود  ه 

 نداردپاسخی وجود 

 مدار جامعهکنندگان مسئول و اخالقآموزان باسواد اطالعاتی و مشارکتتربیت دانش  (6

 های نقش فعالآموزان با ایده انش تربیت د  (7

 صورت انفرادی و گروهی دیگران به  آموزان با توانایی مشارکت باتربیت دانش  (8

 و کیفیت محصوالت برایشان مهم است آموزانی که استانداردها تربیت دانش  (9

 اطالعات را دارند  به دسترسی آزادی دانند حقی مآموزانی که تربیت دانش  (10

 تفکر خالق مهارت با آموزان تربیت دانش  (11

 ی فناوری برای دسترسی به اطالعات آموزان با توانایی استفاده از ابزارهاتربیت دانش  (12

 ( IFLA, 2015درسی ) در برنامه اطالعات فناوری تلفیق (13

 

 ها یافته

توان رسالت  رسالت کتابخانه آموزشگاهی از منظر ایفال که در باال به آن اشاره شد می  13با توجه به  

سوادآموزی، فرهنگی و فناوری در نظر گرفت. برای    آموزش واصلی    ها را در قالب سه مقولهاین کتابخانه

های اصلی ن مقولهپژوهش، رسالت کتابخانه آموزشگاهی در اسناد باالدستی با در نظر داشت  سؤاالت پاسخ به  
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رسالت کتابخانه آموزشگاهی استخراج گردید. الزم به توضیح   13های فرعی بر اساس  فوق در قالب مقوله 

استخراج شده است که گزاره  اسناد  متن  از  از رسالت  هایی که  یا چند جنبه  با یک  به نحوی  هر یک  اند، 

 باشند.می آموزشگاهی مرتبط  کتابخانه 

 1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق زشگاهی در سند چشمرسالت کتابخانه آمو

چشم افق  سند  در  ایران  برنامه   1404انداز  تصویب  و  تدوین  در  که  است  و  سندی  توسعه  های 

گذاری، درآمد  های کمی کالن آنها از قبیل نرخ سرمایههای سالیانه مورد توجه قرار گرفته و شاخص بودجه 

های باال و پایین جامعه، ، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک سرانه، تولید ناخالصی ملی

توانایی و  پژوهش  و  فرهنگ و آموزش  متناسب  رشد و  باید  امنیتی  و  دفاعی  توسعه و  هااست یس  با های  ی 

کامل مراعات شود.  صورتبه ها ها و هدفانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست اهداف و الزامات چشم

خاص در آن نام موسسه یا سازمان خاصی نیامده است. لذا برای    طوربه بنابراین سند فوق سندی کلی است و  

مورد تحلیل قرار    ترقیعمهای آموزشگاهی الزم است این سند در سطحی  کتابخانه   تحلیل جایگاه و اهمیت

می بنابراین  دگیرد.  که  را  سند  این  از  بندهایی  مقوله توان  با  ارتباط  اصلی  ر  و های  سوادآموزی،   آموزش 

 (. 1آموزشگاهی نیز در نظر گرفت )جدول  فرهنگی و فناوری است مرتبط با رسالت کتابخانه 

 

 1404در افق  یرانا یاسالم یجمهور  اندازدر سند چشم آموزشگاهیکتابخانه  رسالت. 1جدول 

 فراوانی  فرعی  مقوله  اصلی مقوله 

 سوادآموزی آموزش و 
 1 آموزان شایسته و خودمحور تربیت دانش

 1 نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند  آموزان که ازتربیت دانش

 فرهنگی 

کنندگان مسئول  آموزان باسواد اطالعاتی و مشارکتتربیت دانش

 و اخالق مدار جامعه 
1 

 1 های نقش فعالآموزان با ایده تربیت دانش

 1 تفکر خالق  بامهارتآموزان تربیت دانش

 2 درسی  در برنامه اطالعات فناوری تلفیق فناوری 

 

ها در سند  پس از تحلیل اطالعات جدول فوق، که شامل رسالت کتابخانه آموزشگاهی و فراوانی آن 

 دست آمد. انداز است نتیجه زیر که مربوط به هر مقوله است، بهچشم
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 1404در افق  یرانا یاسالم یجمهور  اندازدر سند چشم آموزشگاهیکتابخانه  رسالت. 1تصویر 

 

بر اساس تصویر فوق در میان سه مقوله اصلی مرتبط با رسالت کتابخانه آموزشگاهی، مقوله اصلی  

 انداز سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. های مربوط به آن در سند چشمفرهنگ و زیرمقوله 

 ایران اسالمی جمهوری  اساسی قانون  نه آموزشگاهی در رسالت کتابخا

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با توجه به محتوای انقالب اسالمی ایران مبین عملکرد نهادهای  

ی  ها مقوله فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسالمی است و به  

  در قالب   فصل  چهارده   در   موضوعات   ی تمامبه   کشور  اساسی  قانون   سند  متفاوتی در آن پرداخته شده است. در

است. پس از مطالعه و تحلیل محتوای سند فوق، رسالت کتابخانه آموزشگاهی و فراوانی اصل اشاره شده    177

 آمده است.  2( که نتیجه آن نیز در تصویر 2ها رهگیری شد )جدول آن

 
 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در رسالت کتابخانه آموزشگاهی .2 جدول

 فراوانی  فرعی  مقوله  اصلی مقوله 

 آموزش و سوادآموزی 
 3 آموزان شایسته و خودمحور تربیت دانش

 1 نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند  آموزان که ازتربیت دانش

 2 اطالعات به دسترسی آزادی حق فرهنگی 

 

های  مشیخط  ای به اشاره متأسفانه   فوق بیشتر به دو مقوله فرهنگ و آموزش پرداخته شده و  در سند

و قانون اساسی از بعد مقوله فناوری نیاز به بازنگری و تغییر دارد. در میان دو    نشده است  ی فناور  مرتبط با 

 مقوله مورد توجه نیز، سهم آموزش در این سند بیشتر است. 
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 رسالت کتابخانه آموزشگاهی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 2تصویر 

 ششم توسعه سالهپنجرسالت کتابخانه آموزشگاهی در برنامه 

قانون برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسالمی تصویب و با نظارت مجمع تشخیص مصلحت  

است. در قانون برنامه پنج  های گوناگون  نظام تصویب شد که شامل موضوعات اساسی و محوری در حوزه 

 مورد از مصادیق مرتبط با رسالت کتابخانه آموزشگاهی شناسایی شد.  24ساله ششم توسعه در مجموع 
 ششم   ساله پنج برنامه   قانون  در برنامه رسالت کتابخانه آموزشگاهی . 3 جدول

 فراوانی  مقوله فرعی  اصلی مقوله 

آموزش و  

 سوادآموزی

 4 آموزان شایسته و خودمحور دانشتربیت 

 4 نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند  آموزان که ازتربیت دانش

 فرهنگی 

 4 کنندگان مسئول و اخالق مدار جامعهآموزان باسواد اطالعاتی و مشارکتتربیت دانش

 3 های نقش فعالآموزان با ایده تربیت دانش

 2 صورت انفرادی و گروهی توانایی مشارکت با دیگران بهآموزان با تربیت دانش

 1 آموزانی که استانداردها و کیفیت محصوالت برایشان مهم است تربیت دانش

 1 تفکر خالق  مهارت باآموزان تربیت دانش

 فناوری 
 1 آموزان با توانایی استفاده از ابزارهای فناوری برای دسترسی به اطالعات تربیت دانش

 5 درسی  در برنامه اطالعات فناوری تلفیق

برنامه پنج ساله ششم  در تصویر زیر، سهم سه مقوله اصلی رسالت کتابخانه آموزشگاهی در قانون 

 توسعه نشان داده شده است. 

 
 . رسالت کتابخانه آموزشگاهی در قانون برنامه ششم توسعه3تصویر 
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 باشد. مقوله دیگر که فراوانی آنها نسبتاً برابر است بیشتر می در سند فوق سهم مقوله فرهنگ در مقایسه با دو  

 سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور رسالت کتابخانه آموزشگاهی در

عنوان یک سند باالدستی شامل هفت فصل است. این سند با همکاری  سند نقشه مهندسی فرهنگی به 

پژوهشی، محققان و اندیشمندان و کارشناسان حوزه و  جانبه نهادها و مراکز علمی  و مشارکت فعال و همه

های اجرایی و فرهنگی تهیه و تنظیم گردیده است. در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور  دانشگاه و دستگاه 

 آموزشگاهی شناسایی گردید. رسالت مرتبط با کتابخانه  105در مجموع 
 

 مهندسی فرهنگی کشور سند نقشه رسالت کتابخانه آموزشگاهی در  .4 جدول

 فراوانی  فرعی  مقوله  اصلی مقوله 

آموزش و  

 سوادآموزی

 3 دانند چگونه اطالعات مرتبط و قابل اعتماد را جایابی کنند آموزان که میتربیت دانش

 20 آموزان شایسته و خودمحور تربیت دانش

 22 ی اطالعاتی خود آگاهی دارند ازهای ن ازآموزان که تربیت دانش

 4 پذیری و سازگاری باال انعطاف آموزان باتربیت دانش

های چندگانه  گیری باال در شرایطی که پاسخآموزان با قدرت تصمیمتربیت دانش

 وجود دارد یا پاسخی وجود ندارد 
2 

 فرهنگی 

 7 کنندگان مسئول و اخالق مدار جامعهآموزان باسواد اطالعاتی و مشارکتتربیت دانش

 1 های نقش فعالآموزان با ایدهدانشتربیت 

 2 صورت انفرادی و گروهی آموزان با توانایی مشارکت با دیگران بهتربیت دانش

 2 آموزانی که استانداردها و کیفیت محصوالت برایشان مهم است تربیت دانش

 7 خالق  تفکر مهارت آموزان باتربیت دانش

 فناوری 
 3 توانایی استفاده از ابزارهای فناوری برای دسترسی به اطالعات آموزان با تربیت دانش

 5 درسی برنامه در اطالعات فناوری تلفیق

کتابخانه   مأموریت  و  رسالت  با  مرتبط  اصلی  مقوله  سه  بررسی  به  مربوط  نتایج  زیر،  نمودار  در 

سهم مقوله آموزش در مقایسه  آموزشگاهی در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور آمده است. در سند فوق نیز  

 با دو مقوله دیگر بیشتر است. 
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 . رسالت کتابخانه آموزشگاهی در نقشه مهندسی فرهنگی کشور4تصویر 

 

 سند نقشه جامع علمی کشوررسالت کتابخانه آموزشگاهی در 

فناوری در  های علم و  انداز و راهبردنقشه جامع علمی کشور سندی است که با در نظر گرفتن چشم

های پنج ساله توسعه کشور و همچنین برای اهداف علمی و فناوری،  تر نظیر برنامهسطوح کالن و عملیاتی

ساله نظام طراحی شده و توسط شورای عالی انقالب فرهنگی به  انداز بیست اقتصاد و صنعت در افق چشم 

آموزشگاهی   مورد رسالت کتابخانه   60تصویب رسیده است. در سند نقشه جامع علمی کشور در مجموع  

 شناسایی شده است. 
 در سند نقشه جامع علمی کشور  رسالت کتابخانه آموزشگاهی. 5 جدول

 فراوانی  فرعی  مقوله  اصلی مقوله 

آموزش و  

 سوادآموزی

 6 آموزان شایسته و خودمحور تربیت دانش

 1 دارند ی اطالعاتی خود آگاهی ازهای ن ازآموزان که تربیت دانش

 1 پذیری و سازگاری باال انعطاف آموزان باتربیت دانش

 فرهنگی 

 9 کنندگان مسئول و اخالق مدار جامعهآموزان باسواد اطالعاتی و مشارکتتربیت دانش

 7 های نقش فعالآموزان با ایدهتربیت دانش

 4 انفرادی و گروهی صورت آموزان با توانایی مشارکت با دیگران بهتربیت دانش

 3 اطالعات به دسترسی آزادی حق

 5 خالق  تفکر مهارت آموزان باتربیت دانش

 فناوری 
 7 آموزان با توانایی استفاده از ابزارهای فناوری برای دسترسی به اطالعات تربیت دانش

 15 درسی برنامه در اطالعات فناوری تلفیق

تصویر   مأموریت  جه ینت،  5در  و  رسالت  با  مرتبط  اصلی  مقوله  سه  تحلیل  و  کتابخانه  بررسی  های 

 آموزشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور آمده است.
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 . رسالت کتابخانه آموزشگاهی در نقشه جامع علمی کشور 5تصویر 

 

این  دهد سهم دو مقوله فرهنگ و فناوری نسبت به آموزش در همانطور که تصویر فوق نیز نشان می

 سند بیشتر است. 

 وپرورشرسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند تحول بنیادین آموزش 

وپرورش، شامل فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش

رسمی ایران، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران و رهنامه نظام تعلیم و تربیت  

 1389وپرورش مورخ دوم مرداد  عمومی در جمهوری اسالمی ایران است که در جلسه شورای عالی آموزش

ها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت  ریزیها، برنامه گذاری تأیید کلی شد و مبنای تمامی سیاست

 جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت. رسمی عمومی

 مسئولیت ایران است جامعه اسالمی در فرهنگ یو اعتال بسط انتقال، امل ع تریناین سند که مهم 

 آن تحصیل دارد که بر عهده  را ابعاد همه در طیبه حیات از ایمرتبه  آموزان جهت تحققدانش سازیآماده 

ی تعال و   تکوین برای  آمادگی از مرتبه این به  دستیابی.  شایسته باشد یا الزم جامعه افراد عموم برای مرتبه

 یهای ژگیو مالحظه ایرانی( ضمن و انسانی، اسالمی مشترک وجوه  بر تأکید آموزان )بادانش  هویت پیوسته

 که است  آن مستلزم اسالمی جامعه صالح  مداوم اعتالی  و گیریشکل  راستای در نیز و رمشترکیغ و فردی

 بر اساس را  گرانیو دخود  موقعیت مداوم و اصالح درک  برای الزم یها یستگیشانظام  این  یافتگانتربیت

 نمایند.   کسب اسالمی معیار نظام

آموزشگاهی در سند فوق شناسایی گردید به طوری که    رسالت مرتبط با کتابخانه   81در مجموع  

های فرهنگ و آموزش بیش از مقوله فناوری بوده است. همچنین الزم به یادآوری است در متن  سهم مقوله 

 مجموع سه بار به کتابخانه )مدرسه( اشاره شده است.سند، در 
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 وپرورش آموزش بنیادین  تحول  در سند رسالت کتابخانه آموزشگاهی . 6 جدول

 فراوانی  فرعی  مقوله  اصلی مقوله 

آموزش و  

 سوادآموزی

 10 آموزان شایسته و خودمحور تربیت دانش

 3 آگاهی دارند آموزان که از نیازهای اطالعاتی خود تربیت دانش

 1 پذیری و سازگاری باال انعطاف آموزان باتربیت دانش

های چندگانه وجود  گیری باال در شرایطی که پاسخآموزان با قدرت تصمیمتربیت دانش

 دارد یا پاسخی وجود ندارد
2 

 فرهنگی 

 15 جامعه کنندگان مسئول و اخالق مدار  اطالعاتی و مشارکت   آموزان با سواد تربیت دانش 

 8 های نقش فعالآموزان با ایده تربیت دانش

 16 صورت انفرادی و گروهی آموزان با توانایی مشارکت با دیگران بهتربیت دانش

 5 آموزانی که استانداردها و کیفیت محصوالت برایشان مهم است تربیت دانش

 3 اطالعات به دسترسی آزادی حق

 7 تفکر خالق  مهارت باآموزان تربیت دانش

 فناوری 
 1 آموزان با توانایی استفاده از ابزارهای فناوری برای دسترسی به اطالعات تربیت دانش 

 10 درسی در برنامه اطالعات فناوری تلفیق

وپرورش  آموزشدر نمودار زیر، تحلیل سه مقوله اصلی و سهم مربوط به آنها در سند تحول بنیادین 

 آمده است.

 
 وپرورش . رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند تحول بنیادین آموزش6تصویر 

 ، سهم مقوله فرهنگی نسبت به دو مقوله دیگر بیشتر است.6بر اساس تصویر 

 برنامه درسی ملی   رسالت کتابخانه آموزشگاهی در 

بنیادین در آموزش ای است که به تحول در مفاهیم نظری،  وپرورش، تحولی عمیق و ریشهتحول 

ها و کارکردها و رویکردها منجر خواهد شد. در تحول بنیادین نوع نگاه به معلم، روندها و فرایندها، نقش 
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تفکر و تعقل، خالقیت و نوآوری،   .آموز دگرگون خواهد شد ویژه دانشکتاب، مدرسه، کالس درس و به 

روشبهره  از  و  مندی  نوین  مدرسه  فناوریهای  برپایی  شاداب،  و  نشاط  با  محیطی  ایجاد  جدید،  های 

آموزان برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه و قرب الهی  داشتنی، همه و همه در خدمت تربیت دانش دوست

های اصلی سند تحول بنیادین، زمینه ایجاد تحول  عنوان یکی از زیر نظام به   ملی  یدرس  . سند برنامهباشندمی

آورد. رسالت برنامه درسی ملی فراهم جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم می ههم

های درسی در سطوح ملی تا محلی تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه  آوردن سازوکارهای مناسب برای طراحی،

قرار گیرد و محیطی   آموزاندانشیار  مند و ساختاریافته در اختصورت نظام است تا مفاهیم آموزشی و تربیتی به 

مدرسه دوست و  بکشاندبانشاط  تصویر  به  را  ملی    .داشتنی  برنامه درسی  کتابخانه   60در  با  مرتبط   رسالت 

های آموزش و فرهنگی بیش از مقوله فناوری بوده است  آموزشگاهی رهگیری شد به طوری که سهم مقوله

نی7)جدول   فوق  است در سند  به ذکر  به (. الزم  مرتبه  تنها یک  »بند  ز  ها و  سیاست .14شکل مستقیم ذیل 

آزمایشگاه و   کتابخانه، های نوین،تجهیز مدارس به فناوری« به کتابخانه مدرسه اشاره شده: » الزامات اجرایی

 ی«.اهای فنی و حرفهکارگاه 
 در برنامه درسی ملیرسالت کتابخانه آموزشگاهی . 7 جدول

 فراوانی  فرعی  مقوله  اصلی مقوله 

آموزش و  

 سوادآموزی

 2 دانند چگونه اطالعات مرتبط و قابل اعتماد را جایابی کنند آموزان که میتربیت دانش

 8 آموزان شایسته و خودمحور تربیت دانش

 5 آموزان که از نیازهای اطالعاتی خود آگاهی دارند تربیت دانش

 2 پذیری و سازگاری باال انعطاف آموزان باتربیت دانش

های چندگانه وجود  گیری باال در شرایطی که پاسخآموزان با قدرت تصمیمتربیت دانش

 دارد یا پاسخی وجود ندارد
5 

 فرهنگی 

 9 کنندگان مسئول و اخالق مدار جامعهآموزان با سواد اطالعاتی و مشارکتتربیت دانش

 4 فعالهای نقش آموزان با ایده تربیت دانش

 8 صورت انفرادی و گروهی آموزان با توانایی مشارکت با دیگران بهتربیت دانش

 1 آموزانی که استانداردها و کیفیت محصوالت برایشان مهم است تربیت دانش

 1 اطالعات به دسترسی آزادی حق

 5 تفکر خالق  آموزان با مهارتتربیت دانش

 فناوری 
 7 آموزان با توانایی استفاده از ابزارهای فناوری برای دسترسی به اطالعات دانشتربیت 

 3 درسی در برنامه اطالعات فناوری تلفیق
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 در نمودار زیر، تحلیل سه مقوله اصلی و سهم مربوط به آنها در سند برنامه درسی ملی آمده است.

 برنامه درسی . رسالت کتابخانه آموزشگاهی در سند  7تصویر 

 دهد سهم مقوله فرهنگی نسبت به دو مقوله دیگر بیشتر است. نیز نشان می 7همانطور که تصویر 

های استخراج شده در اسناد  های کتابخانه آموزشگاهی، بسیاری از گزاره با توجه به رسالت و ویژگی 

اری از بندها در اسناد باالدستی  های آموزشگاهی قابل پیگیری و اجرا است. به عبارت دیگر بسی توسط کتابخانه 

اند. برای یک سند خاص در حوزه های آموزشگاهی قابل دستیابی مستقیم از طریق کتابخانه فوق به شکل غیر 

رفت که اهداف و رسالت کتابخانه آموزشگاهی یا به  وپرورش همچون سند تحول بنیادین انتظار می آموزش 

 طور صریح قید گردیده و نقش پررنگی داشته باشد. به نوعی یک مرکز یادگیری در عصر جدید  

مستقیم به واژه کتابخانه   طوربه ها نشان داد در میان اسناد بررسی شده کمتر از ده مورد همچنین یافته

اشاره  «کتابخانه مدرسه» طور خاص به و فقط چهار مورد آن هم در سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی به 

های فرهنگ و آموزش در بخش  ژه یوبه ها و راهبردهایی که  مشیلی است که بسیاری از خطدارد، این در حا

شده  تعریف  باالدستی  کتابخانه اسناد  طریق  از  که  است  وظایفی  و  رسالت  همان  حقیقت  در  های  اند 

قابل دستیابی از آنآموزشگاهی  بسیاری  و  کتابخانهاند  این  توسط  و  ها  پیگیری  نیز  اجرا ها در حال حاضر 

 شوند.می

 

 نتیجه

»مرکز   »مرکز منابع کتابخانه مدرسه«،  یا  یا  هارسانهکتابخانه آموزشگاهی  »مرکز مواد آموزشی«   ،»

جایگاه   یادگیری«  دارد.  اژه یو»آزمایشگاه  جامعه  در  کتابخانهی  وجود  ضرورت  و  اهمیت  های  درباره 

آموزشگاهی در قرن حاضر، بهتر است که بگوییم مدرسه باید در کتابخانه باشد نه کتابخانه در مدرسه؛ چرا 

و کارکردهای متنوع خود،   رسالتکه بسیاری از متخصصان بر این باورند که کتابخانه مدرسه با توجه به  
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به می فعال  یادگیری  مرکز  یک  آید. تواند  ی  شمار  کت  سوک از  اصلی  اهداف  هدف  پیشبرد  مدرسه  ابخانه 

آموزان را به استفاده آموزشی و پرورشی مدرسه است و مواد یادگیری را در اشکال مختلف فراهم و دانش 

تشویق   توسعه  کندیماز آن  از سوی دیگر  اطالع هامهارت.  دانش ی  آینده یابی در  و  کشور  سازان  آموزان 

العمر قادر به انجام آن است.  حمایت از یادگیری مادام  منظوربه دیگری است که کتابخانه آموزشگاهی    هدف

 آموزاندانش  ویژه آموزشگاهی از طریق طراحی و ارائه انواع خدمات، کاربران خود به هایبنابراین کتابخانه 

 را تبدیل به شهروندانی آنان تخیل، قوه  پرورش با و سازندمی مجهز العمریادگیری مادام یهامهارت با را

 . (IFLA, 2015کنند )می زندگی ادامه برای مسئول

کتابخانه  رسالت  و  جایگاه  رهگیری  هدف  با  حاضر  باالدستی   پژوهش  اسناد  در  آموزشگاهی 

آموزشگاهی در بیانیه ایفال به روش تحلیل محتوا انجام    رسالت کتابخانه   13جمهوری اسالمی ایران بر اساس  

ها به شرط برخورداری از حمایت الزم از باالترین سطوح تابخانه شد. آنچه بدیهی است این است که این ک 

پایین تا  بهره حکومتی  تجهیزات و همچنین  امکانات و  بودجه،  نظیر دریافت  از ترین سطوح اجرایی  مندی 

نیروهای متخصص در تحقق اصول و راهبردهای کالن آموزشی، فرهنگی و فناوری کشور همچون سایر 

عنوان بازوهای توانمند عمل کرده و زمینه  عی و فرهنگی کشور قادر خواهند بود به نهادهای آموزشی، اجتما

ای را آماده سازند. در این  رشد و تعالی کاربران خود در درجه اول و در مرحله بعدی شهروندان هر جامعه

-ست ریزان و دراستا پژوهش حاضر با هدف نهایی جلب توجه دولت و مسئوالن کشوری و همچنین برنامه

های  ها و کاهش مسائل و مشکالت کتابخانهاندرکاران تدوین و تصویب اسناد باالدستی به این نوع از کتابخانه 

انداز جمهوری  ها در سند چشمهای گوناگون، به رهگیری رسالت این کتابخانه آموزشگاهی کشور در زمینه 

ورش، برنامه درسی ملی، نقشه جامع علمی وپرششم توسعه، سند تحول بنیادین آموزش  اسالمی ایران و برنامه 

و تعیین جایگاه فعلی کتابخانه آموزشگاهی در اسناد فوق   سوککشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور از ی

 از سوی دیگر پرداخت. 

با تحلیل محتوای اسناد باالدستی مشخص شد تنها در مجموع چهار مرتبه به کتابخانه مدرسه اشاره  

ها در است که دولت(  2018)  1موجپلواین بخش از پژوهش در راستای نتایج پژوهش  های  شده است؛ یافته

مشی خاصی برای ایجاد و حفظ کتابخانه  بسیاری از کشورها مانند کشورهای در حال توسعه، برنامه و خط

ها  در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، فنالند، استرالیا و کانادا دولت  که   یحالآموزشگاهی ندارند، در  

اند. همچنین پژوهش حاضر از طریق  ها تصویب و اجرا کرده هایی برای توسعه این کتابخانه ها و برنامه طرح

 
1. Mojapelo 
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لمی ، برنامه ششم توسعه، نقشه جامع ع1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  تحلیل محتوای سند چشم 

نشان داد که در مقوله اصلی فرهنگ، رسالت و مأموریت   برنامه درسی ملی  بنیادین و  کشور، سند تحول 

توان در نظر گرفت. این در حالی است  مرتبط بیشتری نسبت به دو مقوله دیگر برای کتابخانه آموزشگاهی می

رس بیشترین  آموزش  اصلی  مقوله  در  فرهنگی  مهندسی  نقشه  و  اساسی  قانون  کتابخانه  که  با  مرتبط  الت 

انداز، برنامه  اند. رسالت مربوط به مقوله اصلی فناوری نیز در سند چشمآموزشگاهی را به خود اختصاص داده 

ششم توسعه و نقشه جامع علمی کشور قابل توجه بوده هر چند در تمام اسناد مورد بررسی در این پژوهش  

پس از دو مقوله فرهنگ و آموزش قرار گرفته است. همچنین    رسالت مرتبط با مقوله فناوری به لحاظ فراوانی

ها و مضامین شناسایی شده در سه سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند تحول بنیادین و برنامه  تنوع مقوله

درسی ملی در ارتباط با رسالت کتابخانه آموزشگاهی، نشان از پتانسیل باالی سه سند فوق در راهبری رسالت  

 (. 7و  6، 4های تابخانه آموزشگاهی دارد )جدولو کارکرد ک 

توان  بنابراین با توجه به رسالت شناسایی شده در اسناد باالدستی و فراوانی آنها در اسناد فوق، می 

برای کتابخانه آموزشگاهی جایگاه و نقش مؤثرتری در تحقق اصول و راهبردهای کالن فرهنگی،   شیازپش یب

های خاص توسعه کتابخانه آموزشگاهی در  ها و طرحشد و در تدوین برنامه   آموزش و فناوری کشور متصور

کشور به اسناد باالدستی و بندهای مرتبط به رسالت کتابخانه آموزشگاهی توجه نمود. به بیان دیگر در بخش  

. های آموزشگاهی نقشی زیربنایی قائل شد توان برای کتابخانهتوسعه آموزشی، فرهنگی و فناوری کشور می

ها در این راستا توجه بیشتر دولت و مسئوالن حکومتی نسبت به نقش و پتانسیل کتابخانه آموزشگاهی در برنامه 

 و مصوبات فرهنگی، آموزشی، فناوری و اجتماعی ضروری است. 

شود واحدهای درسی مرتبط با کتابخانه آموزشگاهی  در پایان و بر اساس پژوهش حاضر پیشنهاد می

با محوریت نقش این کتابخانه به لحاظ   ها در تحقق اصول و راهبردهای کالن فرهنگی، کمیت و کیفیت 

عنوان متولیان  شود متخصصان علم اطالعات بهآموزشی و فناوری جامعه بازنگری شود؛ همچنین پیشنهاد می

سیاست اسناد  بررسی  با  همواره  آموزشگاهی  کتابخانه  برناصلی  تا  گرفته  ملی  سطح  از  و  امهگذاری  ها 

شان در محیط  های مؤثر و پویای خود و کتابخانه نقش   دنبال ای که در آن شاغل هستند به راهبردهای مدرسه

عنوان یکی از  رسانی ایران بهمدرسه و جامعه باشند. پیشنهاد دیگر این است که انجمن کتابداری و اطالع

درسازمان با  آموزشگاهی،  کتابخانه  از  حمایتگر  گر  های  کتابخانه  نظر  کارکرد  و  جایگاه  رسالت،  فتن 

ارائه طرح تدوین و  به  اقدام  باالدستی  اسناد  برناآموزشگاهی در  و  تقویت  مهها  احیاء و  با  ارتباط  هایی در 

 در کشور نماید.  نقش و اهمیت کتابخانه در نظام تعلیم و تربیتکتابخانه آموزشگاهی با هدف تبیین 
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 های آتیپیشنهاد برای پژوهش

های آموزشگاهی در  های کتابخانهها و برنامهمنظور انطباق فعالیتهای کمی و کیفی به جام پژوهشان •

های مرتبط در اسناد باالدستی مشیرسالت کتابخانه آموزشگاهی و همچنین اصول و خط  13کشور با  

 ها؛ منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت این کتابخانهکشور به 

با هدف تبیین جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در اسناد باالدستی کشورهای  ای  انجام پژوهش مقایسه  •

ای  ها و تحلیل ریشهمنظور شناسایی فاصلهوپرورش نظیر فنالند، ژاپن و ... به پیشرو در حوزه آموزش 

 های آموزشگاهی کشور.مشکالت موجود در کتابخانه 
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Abstract 

Introduction: The porpuse of present study is to tracking the mission and position of the school 

library in upstream documents such as the Perspective Document of the Islamic 

Republic of Iran on the Horizon of 1404, the Constitution, the Sixth Five-Year Law on 

Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran, the 

Document of the Scientific Comprehensive Map of the Country, the Document of the 

Cultural Engineering Map of the Country, the Document of the Fundamental 

Transformation of Education and National Curriculum. 

Methodology: This descriptive research was performed by documentary method and 

qualitative content analysis based on the missions of the school library from the 

perspective of IFLA in the upstream documents of the Islamic Republic of Iran. Maxqda 

software was used to analyze the data . 

Findings: The objectives of school libraries were placed in three main cultural, technological 

and educational categories according to the 13 missions of the school library from the 

perspective of IFLA. Among the documents examined, the school library is mentioned 

directly four times. The perspective Document, the Sixth Development Plan, the 

Scientific Comprehensive Map of the Country, the Fundamental Transformation 

Document and National Curriculum on Culture, the Constitution, and the Cultural 

Engineering Map on Education have the most important goals related to the school 

library. The goals related to technology are also significant in the Perspective Document, 

the Sixth Development Plan and the Comprehensive Scientific Map of the Country. 

Conclusion: The diversity of categories and themes identified in the three documents of the 

Country's Cultural Engineering Plan, the Document of Fundamental Transformation and 

the National Curriculum in relation to the mission of the school library, shows the high 

potential of the above three documents in guiding the mission and function of the school 

library. In the paragraphs related to the mission of the school library in the upstream 

documents, the school library is not directly mentioned, but many of these missions can 

be followed, realized and implemented by education and in particular school libraries. 

These libraries will be able to achieve the major scientific, educational, cultural and 

technological missions of the country, as well as other educational, social and cultural 

institutions of the country, provided that they have the necessary support such as receiving 

budget, facilities and equipment acting as powerful arms and prepare the ground for the 

growth and excellence of their users, first and foremost, the citizens of every society . 

Keywords: School Library, Education, Content Analysis, Upstream Documents, Government, 

The Mission of the School Library. 
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