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چکیده

هاي در ایران، استفاده از کتاب. شودهاي درسی درکشورهاي مختلف جهان  به شیوه متمرکز و غیرمتمرکز انجام میگیري از کتابتولید و بهره
اما در کشورهایی نظیرانگلستان، استرالیا، زالندنو، . شود؛ یعنی یک متن واحد درسی در سراسر کشور تدریس میاستمتمرکز شیوهدرسی به 

هاي آن روشن است و هدفشود که ملی درسی اعالم میهاي درسی غیرمتمرکز است؛ به این روش که برنامهکا و سوئد بکارگیري کتابآمری
رسیدن به این وجود ندارد که از یک کتاب درسی واحد برايضرورتیهیچ اماملی نزدیک شوندهاي برنامهبه هدفکنندتالش میها مدرسه
د، گزینش نموده و در اختیار دانش ند تدریس کننخواهاز بین  منابع زیادي که وجود دارد منابعی را که میانمعلمبلکهها کمک بگیرند،هدف

سوق را به فعالیت و تحقیق بیشتر انآموز، دانشهااین کتاب.هستندکننده یادگیري و آموزش هاي غیردرسی تسهیلکتاب.دندهمیآموزان قرار 
این مقاله پس از بیان تعریف کتاب هاي درسی و کتاب هاي  غیردرسی، .دنکنرا تقویت میآنهانگريقوه تفکر، استدالل و جامعودندهمی

م آموزشی  ایران و هاي آموزشگاهی در نظاهاي درسی و  غیردرسی و کتابخانهکتابنقش و جایگاه بوطبهها و متون مرمروري بر پژوهش
.داردجهان

.، کتابخانه آموزشگاهی در جهانایرانآموزشگاهی درکتابخانهدرسی،غیر کتاب درسی، کتاب :ي موضوعیکلید واژه ها

مقدمه
. شودهاي درسی درکشورهاي مختلف جهان  به دو شیوه متمرکز و غیرمتمرکز انجام میگیري از کتابتولید و بهره

شوند هاي درسی از یک کانال تغذیه میگیرد؛ یعنی کتابهاي درسی به صورت متمرکز صورت میاز کتابدر ایران، استفاده
اما در کشورهایی نظیرانگلستان، استرالیا، زالندنو، آمریکا و سوئد . و یک متن واحد درسی در سراسر کشور تدریس می شود

هاي شود که هدفملی درسی اعالم میموال یک برنامههاي درسی غیرمتمرکز است؛ به این روش که معبکارگیري کتاب
ملی نزدیک شوند و هیچ الزامی  وجود ندارد که از یک کتاب هاي برنامهکوشند به هدفها  میآن روشن است و مدرسه

ود دارد در اغلب اوقات، ممکن است معلم از بین  منابع زیادي که وج. ها کمک بگیرنددرسی واحد براي رسیدن به این هدف
خواهد تدریس کندمتنی که میهد؛ به عبارت دیگر، معلم حق داردمنابعی را گزینش نموده و در اختیار دانش آموزان قرار د

). 1383آهنگري، ( خود برگزیند 
در این نظام به دلیل اتکاي صرف . مدار استهاي نظام آموزشی برنامهکتاب درسی از مشخصهاستفاده از تک

هاي شود و لذا مطالعه خارج از کتابهاي درسی، دامنه معلومات و دانش آنان محدود میو معلمان  به کتابآموزاندانش
هاي با اشاره به اینکه کتاب) 1379(فانی . تواند به  تثبیت و تعمیق مطالب آموخته شده در کالس درس منجر شوددرسی می
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کند  د تصریح مینآموزان باششامل تمامی مطالب علمی مورد نیاز دانشد نتوانباز هم نمیدرسی هر چقدر جامع و کامل باشد
آموز کند و مطالب علمی را بیشتر از حد کتاب به دانشآموز را به فعالیت و تحقیق بیشتر وادار میکتاب غیردرسی، دانش

ها خودداري کرده و ل کتابکند و از حل مسائنگري او را تقویت میهمچنین قوه تفکر، استدالل و جامع.دهدآموزش می
.دهدآموز قرار میهاي متفاوت را فرا روي دانشحلراه

هاي نقش کتاب) 1379(حسینی . کننده یادگیري و آموزش بشمار آورد توان  تسهیلهاي غیردرسی را میکتاب
به بیان دیگر، .  داندلمی میغیردرسی مرتبط با مطالب درسی را انتقال دانش، تثبیت دانش آموخته شده  و ایجاد انگیزه ع

ریزي هاي غیردرسی برنامهآموزان از کتابشود، مگر اینکه براي استفاده دانشامروزه، هیچ برنامه آموزشی کامل نمی
نقش فعال تفاده از مجموعه منابع کتابخانه آموزان بتوانند با کمک معلمان خود با اسمناسبی انجام شود، به طوري که دانش

به واسطه این نگرش، کتابخانه آموزشگاهی نقش مهمی در پشتیبانی ). 1379مرتضوي، (در یادگیري داشته باشند و پویایی 
شود که ابزار و روش اندیشیدن را در اختیار کتابخانه آموزشگاهی به آزمایشگاهی تشبیه می.هاي آموزشی دارداز برنامه

در واقع با کمک کتابخانه مدرسه، ). 1375داورپناه، (جو برآیند دهد تا خود در مقام کشف و جستآموزان قرار میدانش
آموزشگاهی باید پاسخگوي نیازهاي بدین منظور کتابخانه. ریزي نمودآموزان پایهتوان عادت به مطالعه را در دانشمی

.آموزان باشدآموزشی و رفع کنجکاوي فردي دانش

تعاریف
هایی که براساس برنامه درسی خاص و با هدف معینی ازسوي مراجع ذیصالح وزارت کتاب: هاي درسیکتاب

. هاي درس نیز از آنها استفاده می شوداند و در کالسآموزش و پرورش به تصویب رسیده و تهیه شده
یـادگیري و  هاي ایجاد انگیزه بـراي  هایی هستند که به منظور فراهم کردن زمینهکتاب: هاي غیردرسیکتاب

هـاي ذهنـی و عملـی، رشـد روابـط      یا مطالعه، آموزش جبرانی و یا مکمل ، افزایش دانش و سواد علمی، پـرورش مهـارت  
هاي درسی دوره شوند و لزوما به برنامههاي خاصی تهیه و تنظیم میها و برنامهاجتماعی و ارتقاي یادگیرنده  براساس هدف

).1379رات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دفتر انتشا( تحصیلی وابسته نیستند 

پیشینه  پژوهش ها 

برايولیبرخوردارندخاصیجایگاهازدرسیهايکتاب،جهانآموزشیهاينظاماکثر درامروزهاگرچه
نیز درسیغیرهايکتابازآموزشفرآیند دراستالزمآموزاندانشآگاهیودانشسطحبهبود

تاثیردرسیغیرکتابهايازاستفادهمیزانبرآموزشگاهیهايکتابخانهوجودآن،برعالوه. شوداستفاده
.دنمیشومروراندپرداختهمسائلاینبهتاکنونکهکشورازخارجوداخلپژوهشهايادامهدر. دندار



پیشینه  پژوهش ها در خارج  از کشور
آموزشیهاي درسی و غیر درسی در نظامنقش و جایگاه کتاب.  الف

هاي زیادي انجام شده هاي درسی و غیردرسی در نظام آموزش و پرورش، پژوهشدرباره نقش و جایگاه کتاب
در پژوهش خود ) Barrileaux, 1965 In Lance, Rodney, Hamilton-Pennel, 2000(باریلوکس . است

کردند با کسانی که عالوه استفاده میهاي درسی علوم را آموزان دبیرستانی که فقط کتاببه مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش
هاي بدست آمده از نمرات درسی این دو گروه یافته. هاي مرجع را نیز مطالعه کردند، پرداختبر کتاب درسی علوم، کتاب

.اي نسبت به آموزش تک کتاب درسی بودآموزان، نشانگر  برتري روش آموزشی مبتنی بر استفاده از منابع کتابخانهدانش
(ي از پژوهشگران اعده

; Adeyanju, 1986; 1988 and 1999 In Adeyangu, 2003 ( با نگرشی متفاوت، به بررسی میزان به
آموزانوزشی به دانشبا برنامه آمکارگیري مواد و منابع آموزشی توسط معلمان و توانایی آنها در استفاده از این منابع همسو 

از این منابع علمانی که این دوره را طی نکردندها نشان داد که هم معلمان دوره دیده و هم منتایج این پژوهش. پرداختند
هاي اطالعاتی اجرا با این وجود توصیه شده است براي استفاده معلمان از وسایل آموزشی، دوره مهارت. کننداستفاده می

باعث ایجاد عالقه و دید مثبتی در به کارگیري مواد و منابع آموزشیگري از نتایج مشخص شد کهدر بخش دی. گردد
.هاي کالسی بیشتر شرکت کردندآموزان در فعالیتکه دانشآموزان شده است، به طوري دانش

باید ولیدرسی توصیه نمودندتک کتابهاي غیردرسی را به جايهاي زیادي به کارگیري کتابپژوهشاگرچه
براي ان تعیین گردد تا با مطالعه آنهاآموزهایی به عنوان منبع یا منابع پایه درسی براي دانشهمواره کتاب یا کتاب

,.Lockhood et al(الکهود و همکاران . هاي دیگر نهادینه شودآموزان و معلمان لزوم به کارگیري از کتابدانش

. آموزان تایلند پرداختندهاي درسی ریاضی در پیشرفت تحصیلی دانشر کتابدر پژوهش خود، به بررسی تاثی) 1986
هاي هاي درسی بیشتر از کتابهاي درس ریاضی، از کتابنتایج نشان داد که در این کشور، معلمان براي تدریس در کالس

,.Sewall et al( هاي انجام شده توسط سوال و دیگران پژوهش. کنندغیردرسی استفاده می 2000 In Lavere,

. گیرندهاي درسی بهره میاز کتابهاي درسکا اغلب  معلمان در کالسنیز نشان داد که در ایالت فلوریداي آمری) 2008
در قسمتی از پژوهش خود در انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت ) Keeves, 1995(کیوز همچنین

آموزان تاثیر گیري دانشال توسعه، استفاده از کتاب درسی در یادبه این نتیجه رسید که در کشورهاي در ح2تحصیلی
او در پایان توصیه نمود تا آنجا که ممکن . در حالی که نتایج مطالعات در کشورهاي پیشرفته این نظر را رد کردگذارد؛می

به عالوه چنانچه قصد . اشدآموز  براي هر موضوع درسی، یک کتاب درسی داشته باست باید امکاناتی مهیا شود تا هر دانش
ها را مجهز کنند و مواد خواندنی فراوانی در هاي مدرسهباید کتابخانههاي خواندن استوزشی ایجاد مهارتهاي آمنظام

.آموزان قرار دهنداختیار دانش
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علوم نتایج گزارش انجمن پیشبرد. هاي درسی اشاره داشتندسازي محتواي کتابها نیز به غنیبرخی از پژوهش
(آمریکا 

&Zemelman, 2003 (هاي درسی مطالب زیادي کند که امروزه در کتابهاي درسی بیان میدرمورد محتواي کتاب
هاي هیم اصلی موجود در کتابر، مفابه بیان دیگ. مطرح شده است بدون اینکه براي هر یک از آنها توضیح کامل ارائه شود

.آموزان بتوانند مطالب را درك کننددقیق و عمیق نیست تا دانشدرسی
هاي هاي درسی و پرورش تفکر ذهنی و مهارتهاي کتابها رابطه میان سطح سختی تمرینبعضی از پژوهش

هاي در پژوهش خود سطح دشواري تمرین) laver, 2008(براي نمونه لور . آموزان را بررسی نمودندفکري دانش
هاي فکري اي که به پرورش و رشد مهارتهاي درسی دوره  دبستان و دبیرستان را بسیار پایین مشخص کرد به گونهکتاب
هاي درسی طوري طراحی گردد که به سطوح باالي هاي کتابوي در ادامه، توصیه نمود تمرین. زندآموزان لطمه میدانش

.نی پرورش قدرت تحلیل، ترکیب و ارزیابی نیز توجه داشته باشدتفکر یع
هاي درسی نقش مهم و موثري در یادگیري دهد که اگرچه کتابهاي باال نشان مینتایج حاصل از پژوهش

ته تواند بر تفکر خالق تاثیر داشها به دلیل سطحی بودن نمیآموزان دارند، اما محتواي این کتابمطالب مختلف به دانش
هاي درسی هاي غیردرسی همسو با کتابهاي درسی، بکارگیري کتابباشد لذا یکی از راهکارها در کنار استفاده از کتاب

.هاي یادگیري بیشتر نیز در آنها ایجاد شودآموزان، زمینهاست تا ضمن ایجاد عالقه و انگیزه به مطالعه بیشتر در دانش

سازي آموزشی و نقش کتابداران و معلمان در مجموعهدر نظامهاي آموزشگاهی جایگاه کتابخانه.  ب
هااین کتابخانه

و آسان به عیسریدسترستواندمیاست کهییهااز روشیکی یآموزشگاهيهاکتابخانهجادیحال حاضر ادر
,Wofford)ووفورد. نمایدآموزان و معلمان فراهم دانشيرا برایدرسيهامنابع متناسب با کتاب در پژوهش ( 1962

از دیکتابدار با،یهمخوان با برنامه آموزشعمنابقیانتخاب مناسب و دقيکه براکندیمانیبموردنیبرادیضمن تاکخود،
را یآموزشهايموضوعدیباهمچنین، کتابدار.داشته باشدیمکمل هر درس آگاهازیمدرسه و منابع مورد نیبرنامه آموزش

نیاز ایکی. کندیمورد مطرح منیاییشناسايرابراییشنهادهایدر ادامه پوي. دیو همگام با آنها حرکت نماییشناسا
و نیز منابعی را که براي مطالعه بیشتر شود یمسیکه در مدارس تدریدرسيهااست که کتابدار کتابنیاشنهادهایپ

.شوند، بررسی کندمعرفی می
ها، به منزله پایه هاي آموزشگاهی را در مدرسهجام گرفته است که وجود کتابخانههاي زیادي تاکنون انپژوهش

ها این پژوهش. کنندآموزان تایید میسازي منابع و مواد غیردرسی، و موثر در پیشرفت تحصیلی دانشاساسی براي مجموعه
وزانی است که همواره در کنار آمهاي مختلف صورت گرفته است نشانگر برتري پیشرفت تحصیلی دانشکه در طی سال

هاي آموزشگاهی استفاده کردند در حالی که ها و سایر منابع غیردرسی موجود در کتابخانههاي درسی از کتابکتاب



هاي آموزشگاهی گیري از منابع کتابخانهآموزانی که تنها از منابع موجود در دسترس خود استفاده کردند یا امکان بهرهدانش
Dider, 1984;  Farris, 1991;  Lance(تري قرار داشتند از نظر موفقیت تحصیلی در سطح پایینرا نداشتند 

1994;  Krashen, 1995;  McQuillan, 1996; Pharr, 2002.(
هایی که در پژوهش خود به این نتیجه رسید که در مدرسه) Haycock, 1994( در همین زمینه، هایکوك 

هاي پژوهشی،  هاي مهارتآموزان در آزموندانشارآمد و کتابدار متخصص وجود داردنابع غنی و ککتابخانه آموزشگاهی با م
با  بت به آنهایی که کتابخانه ندارندهایی که کتابخانه دارند نسآموزان مدرسههمچنین، دانش. نتیجه بهتري کسب کردند
افزون بر آن، وجود کتابداران تمام وقت بر افزایش . آشنایی بیشتري دارندو مواد غیردرسیمنابع مرجع و سایر منابع

در پژوهش خود به ) Lance et al., 2000(لنس و دیگران . آموزان تاثیر زیادي دارنداطالعات عمومی و علمی دانش
اطالعاتی چاپی و هاي آموزشگاهی از کارکنانی با سطوح باالي تخصص، منابعاین نتیجه رسیدند که اگر کتابخانه

آموزان آن مدرسه نمرات باالتري هاي کتابخانه،  برخوردار باشد، دانشالکترونیکی غنی و پربار و معلمانی پشتیبان برنامه
.یابدکسب نموده و پیشرفت تحصیلی آنها افزایش می

مواد کتابخانه آموزشگاهی ها و سایرآموز به استفاده از کتابمعلمان نقش بسزا و موثري در هدایت و تشویق دانش
) Lalrinpuii, 1997( اللرینپویی . آموزان به کتابخانه استها نیز نشانگر این تاثیر در افزایش مراجعه دانشیافته. دارند

ناحیه ) نوجوانان و جوانان( هاي هاي آموزشگاهی تعدادي از دبیرستاندر بخشی ازپژوهش خود به بررسی نقش کتابخانه
درصد 72. ها کتابخانه آموزشگاهی دارندها نشان داد که اغلب مدرسهیافته. یادگیري پرداخت- فرایند یاددهیدر 3ایزال

هاي جوانان براي منابع مورد نیاز تدریس خود به درصد از معلمان دبیرستان35هاي ویژه نوجوانان و معلمان دبیرستان
آموزان درصد دانش21آموزان نوجوان و درصد  دانش11لمان تنها در حالی که مع. کنندکتابخانه آموزشگاهی مراجعه می

کند که معلمان باید گیري میوي در پایان چنین نتیجه. کنندجوان را به استفاده از کتابخانه آموزشگاهی تشویق و هدایت می
.و از منابع آن استفاده کنندمراجعهآموزان را تشویق نمایند که بیشتر به کتابخانهعالوه بر استفاده خود از کتابخانه، دانش

هایی که کتابدار کتابخانه در پژوهش خود، نتیجه گرفت در مدرسه) Peterson, 1999( پیترسون 
اي همکاري و مشورت وجود آموزشگاهی فعال بوده و میان کتابدار و معلمان در مورد استفاده از کتاب و سایر منابع کتابخانه

کند هایی دیگري، نتیجه این پژوهش را تایید میپژوهش. آموزان رشد بسیار زیادي داشته استدارد، نمرات درسی دانش
)Pharr, 2002; Lonsdale, 2003; Mackey & Jacobson, 2005 In Riedling, 2007.(

.آموزان استهاي آموزشگاهی، بهبود یادگیري وپیشرفت تحصیلی دانشیکی از تاثیرهاي عمده خدمات کتابخانه
در گزارشی با مروري بر این متون، به این مطلب ) Williams, Wavell & Coles, 2001(ویلیام، وول و کولس 

. گذارندهاي آموزشگاهی تاثیري مثبت بر روند یادگیري مینماید که کتابخانههاي موجود ثابت میاشاره دارند که پژوهش
اي ضمن خدمت براي معلمان و کتابداران ارائه شود تا درك معلمان از هاي آموزش حرفهآنها در پایان پیشنهاد کردند دوره
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هاي پژوهش. سازي منابع کتابخانه افزایش یابدهاي آموزشگاهی و توانایی کتابداران در مجموعهنقش و جایگاه کتابخانه
Haycock, 2003کردندآموزان را تاییدهاي آموزشگاهی در افزایش پیشرفت تحصیلی دانشدیگري نیز تاثیر کتابخانه

In Hay, 2005; Lonsdle, 2003 & Wools, 2004 In Hay, 2005; Dent, 2006).(
نیز با رویکردي مشابه با ویلیام، وول و کولس ، در پژوهش خود به بررسی وضعیت ) Lance, 2001(لنس 

ها  نشان داد که سطح کیفی یافته. پرداختهاي آموزشگاهی در چهار استان آمریکا کارکنان، منابع و امکانات کتابخانه
هاي آموزشگاهی و  میزان فعالیت کارکنان این کتابخانه در زمینه آموزش سواد اطالعاتی و تورهاي مجموعه منابع کتابخانه

.آموزان موثر استآموزان در عملکرد دانشآموزشی براي دانش- گردشی
. کتابخانه آموزشگاهی تگزاس پرداخت600به بررسی در بخشی از پژوهش خود) Smith, 2001(اسمیت 

هایی که کتابدار آموزان مدرسههایی که کتابدار دارند در مقایسه با دانشآموزان مدرسهها نشان داد که همه دانشیافته
.ندارند، نمرات بهتري در همه سطوح آموزشی کسب نمودند

ر روند یادگیري و پیشرفت هاي کالسی را دکتابخانهنیز در پژوهش خود، جایگاه ) Young, 2006(یانگ 
واسطه ها به لحاظ ایجاد دسترسی راحت و بیها نشان داد این کتابخانهیافته. آموزان بررسی نموددانشتحصیلی 

و هاي الزم براي تدریس کنند تا کتابآموزان فراهم میهاي زیادي براي معلمان و دانشها، فرصتآموزان به کتابدانش
آموزانی که هاي دسترسی دارند در مقایسه با دانشآموزانی که به چنین کتابخانهبه عالوه، دانش. یادگیري را به دست آورند

.نگرش بهتري دارندت تحصیلی بیشتر و در مورد مطالعهپیشرفاین امکان را ندارند
علمان و کتابداران در پژوهش خود، وضعیت همکاري م) Mokhtar&Majid, 2006( مختار و مجید 

ها نشان داد میزان همکاري بین معلمان و کتابداران بسیار پایین یافته. مدارس ابتدایی و دبیرستان را مورد بررسی قرار دادند
آنها در . آموزان در مدارس ندارندبه عبارت دیگر، از نظرمعلمان، کتابداران نقشی در آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش. است

سات آنها شرکت کنند و بهبود همکاري معلمان و کتابداران پیشنهاد کردندکه کتابداران با معلمان آشنا شده در جلپایان براي
.امکاناتی فراهم کند که کتابداران در آموزش همراه و مشاور معلمان باشندمدیر مدرسه

آموزشگاهی در صورتی کتابخانهتوان چنین نتیجه گرفت که هاي ذکر شده در باال میدر مجموع، از مرور پژوهش
نقش مفید و موثري در آموزان به استفاده پرداخته شودشکه از سوي معلمان براي تدریس استفاده شود و به تشویق دان

ها باعث ها و همکاري معلمان و کتابداران در کتابخانهافزون بر آن، فعالیت. آموزان داردیادگیري و پیشرفت تحصیلی  دانش
.گرددآموزان میهاي آموزشگاهی به دانشتوسعه خدمات کتابخانهگسترش و

ها در ایرانپیشینه پژوهش



است، یتک کتاب درسبراساسهارسهدر حال حاضر برنامه مدار است و آموزش در مدرانیاینظام آموزشنکهیتوجه به ابا
یآموز مدار است و از منابع مختلفدانشیکه نظام آموزشییاما در کشورها؛شودیمنتشر متولید وغیردرسیيهاکتاب

شده و مفهوم کتاب غیردرسی یکتاب غیردرسی تلق،یمرتبط با برنامه آموزشيهاشود تمام کتابیآموزش استفاده ميبرا
هاي درسی و غیردرسی هایی که در ایران در مورد نقش و جایگاه کتاببهپژوهشدر ادامه). 1383،يآهنگر( معنا است یب

:شودیاشاره ماهی در این زمینه صورت گرفته استهاي آموزشگدر نظام آموزشی و جایگاه کتابخانه

آموزشیهاي درسی و غیر درسی در نظامنقش و جایگاه کتاب.  الف
توجهی ها که منجر به بیدر زمینه عوامل مرتبط با محتواي درسدر قسمتی از پژوهش خود) 1372( فردوسی 

آموزان، انتزاعی بودن محتواي درس، مشخص شود به این نتیجه رسید که از نظر دانشآموزان به مطالب درسی میدانش
م زیاد مطالب آموزان و حجنبودن ضرورت و کاربرد و فایده دروس، عدم هماهنگی مطالب درسی با اهداف و نیازهاي دانش

آموزان به مطالب درسی را توجهی دانشهاي اول تا چهارم بیو کثرت مفاهیم عنوان شده در دروس مختلف به ترتیب رتبه
. دهدها نشان میاین امر به خوبی وجود اشکاالتی را در انتخاب و سازماندهی محتواي کتاب. دهندبه خود اختصاص می

هاي درسی توجه بیشتري کنند الزم است حجم آموزان به کتابد براي اینکه دانشدههاي این پژوهش نشان مییافته
ضرورت، فایده و کاربرد هر درس . آموزان تهیه شودمطالب درسی و مفاهیم آنها کاسته و مطابق نیازهاي روزمره دانش

.اي مناسب سازماندهی و ارائه گرددهاي درسی به گونهمشخص و محتواي کتاب
اي مناسب سازماندهی شود و بتواند راجع به مطالب ارائه شده، هاي درسی به گونهکه محتواي کتابصورتیدر 

براي ) 1378( رضاپور . و خالق وي خواهد شد4آموز رابه تفکر تحلیلی و انتقادي وادار کند باعث پرورش تفکر واگرادانش
روش این پژوهش تحلیل محتوا و . این عوامل، پژوهشی انجام دادهاي درسی پایه سوم ابتدایی به بررسی میزان توجه کتاب

ییسوم دوره ابتداهیپایاجتماعماتیو تعلینیدماتیتعل،یعلوم تجرب،یفارسیمشتمل بر چهار کتاب درسجامعه آن 
يهاافتهی. هاي ذکر شده پرداختهاي موجود در کتابوي در این پژوهش به تحلیل محتواي تکالیف و پرسش.است

و تفکر واگرا توجه تیبه عوامل مربوط به خالقهاي درسی یاد شده،ی کتابدرسفیتکالیپژوهش نشان داد که در طراح
.مبذول نشده استياستهیشا

. آموزان بررسی شده استهاي انجام شده، میزان و عوامل موثر بر مطالعه غیردرسی دانشدر برخی از پژوهش
نتایج . هاي شیراز پرداختآموزان دبیرستاناز پژوهش خود به بررسی مطالعه غیردرسی دانشدر بخشی) 1379( زاده زال

از طرفی، رابطه معناداري میان . آموزان استدهد که کمبود وقت دلیل عمده عدم مطالعه غیردرسی دانشپژوهش نشان می
توانند با تغییر در روش تدریس، مان میبه عبارت دیگر معل. راهنمایی معلمان و میزان مطالعه غیردرسی وجود دارد

در بخشی ) 1383( اسماعیلی . هاي غیردرسی هدایت کنندهاي درسی به کتابآموزان را براي فهم بیشتر مطالب کتابدانش

اما در تفکر واگرا جواب قطعی وجود ندارد و . در تفکر همگرا نتیجه تفکر از قبل معلوم است یعنی همیشه یک جواب درست یا غلط وجود دارد. تفکر واگرا در مقابل تفکر همگرا قرار دارد4
.اشداي درست بها به گونهتعداد زیادي جواب وجود دارد که از نظر منطقی ممکن است هر کدام از جواب



ها نشان داد که میانگین مدت یافته. آموزان استان اصفهان را بررسی نموداز پژوهش خود، میزان مطالعه غیردرسی دانش
60آموزان دختر در واقع،  دانش. دقیقه بود57) به جز تعطیالت( روز آموزان در هر شبانهمطالعه غیردرسی توسط دانشزمان

.نماینددقیقه صرف مطالعه غیردرسی می53آموزان پسر دقیقه و دانش
آموزان دوره شکه در پژوهش خود به شناسایی عوامل موثر بر مطالعات غیردرسی دان) 1381( شعبانی و فاضل 

آموزان پرداختند، نتایج این پژوهش را تایید نموده و نتیجه گرفتند که بین عدم متوسطه شهرضا اصفهان از نظر دانش
. هاي غیردرسی و گرانی کتاب با میزان ساعات مطالعه غیردرسی رابطه معناداري وجود داردآموزان به کتابدسترسی دانش

آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز شی از پژوهش خود میزان مطالعه غیردرسی دانشدر بخ) 1388( بیگدلی و باجی 
4تا 1درصد بین 2/39آموزان کمتر از یک ساعت، درصد از دانش8/34هاي پژوهش نشان داد که یافته. را بررسی کردند

ترین موانع نین اصلیهمچ. دکننهاي غیردرسی مطالعه میساعت در طول هفته کتاب4درصد بیشتر از 7/15ساعت، و 
هاي درخواستی و هاي غیردرسی، نبود وقت به دلیل حجم باالي تکالیف درسی، نبود یا پیدا نشدن کتابکتاببراي مطالعه 

.گزارش شدندود کتابخانه در نزدیکی محل زندگی نب
آموزان ایجاد انشهاي درسی براي داز سوي دیگر، گاهی مشکالت و موانعی در مسیر یادگیري مطالب کتاب

) 1382( نتایج پژوهش سلسبیلی . هاي کمک آموزشی استهایی با عنوان کتابیکی از این مشکالت، نشر کتاب. شودمی
در نظام طراحی و تدوین برنامه درسی  دوره متوسطه بسیار ضعیف و 5هاي کمک آموزشیدهد که نقش کتابنشان می

وي با تاکید بر این امر . آموزان استکمرنگ است و نقش آنها گسترش سواد عمومی شامل اطالعات تاریخی و جانبی دانش
فراهم کند، به این هاي غیردرسی هاي یادگیري فراوانی براي مراجعه به کتابکه برنامه درسی دوره متوسطه باید فرصت

اندیشد و بر آموز نقش منفعلی دارد و نویسنده کتاب به جاي وي میکمک آموزشی، دانشهاي نتیجه رسید که در اکثر کتاب
.کندآموزان کمکی نمیهاي کمک آموزشی به پرورش تفکر و خالقیت در دانشاین اساس کتاب
هاي هاي تفکر انتقادي در کتابسی میزان به کارگیري مؤلفهبه برر)  1388در پاسیار و استقامت، 1383( هاشمی 

هاي این پژوهش بیانگر این است که میزان توجه به تفکر در کتاب علوم یافته. درسی علوم و ریاضی پنجم دبستان پرداخت
موجود در آموزان به دلیل وجود مشکالتهاي تفکر انتقادي توسط دانشبیش از ریاضی است و عدم به کارگیري مؤلفه

.هاي درسی و روش تدریس استکتاب
در پژوهش خود با استفاده از روش تحلیل محتوا، سئواالت تفکر نقادانه کتاب درسی ) 1388( پاسیار و استقامت 

هاي پیتر فاسیونه که شامل تفسیر، تحلیل، براي این امر از مهارت. شناسی سال سوم دبیرستان را بررسی نمودندزیست
ها مورد نظر قرار گرفته هاي که در هریک از سئوالاستنباط، توضیح و خودتنظیمی استفاده کردند تا حداقل مهارتارزشیابی،

و مهارت استنباط، مهارت وضیح کامال مورد توجه قرار گرفتهها نشان داد که مهارت تیافته. مورد ارزیابی قرار گیرداست

هاي درسی با دونقش توسعه به برنامه درسی و غنی سازي فردي به عنوان هاي جانبی و تکمیلی کتابدر پژوهش که سلسبیلی انجام داده است، کلیه کتاب5
.هاي کمک آموزشی در نظر گرفته شدندکتاب



کمترین میزان توجه به آخرین و . ترتیب مورد انتظار طراحان بوده استارزشیابی، تفسیر و تحلیل در طرح سئواالت به
.آزمایی بوده استترین مهارت تفکر یعنی خودمهم

دانش آموزان بر اساس يریادگیبر یدرسریاستفاده از منابع غریتاثیبا هدف بررس) 1388(زادگان يو موسویفاضل
دانش آموزان کالس پنجم دبستان مدرسه يبر رویتجربیپژوهش،یطفو عایشناختطهیدر دو ح6بلومي یادگیريالگو

یحسيو اندام هایمبحث دستگاه عصبيریادگیمنابع بر نیاستفاده از اریتاثدر این مطالعه.ندادمعصومه اصفهان انجام د
شیو آموزش گروه آزمادرسیکتابفقط باآموزش گروه گواه . مورد بررسی قرار گرفتپنجم دبستان یکتاب علوم تجرب

يهاافتهی. صورت گرفتمرتبط یدرسریکتاب غویدرسریغلمیفیعنی یدرسریبا استفاده از منابع غیافزون بر کتاب درس
طهیتواند بر حیمداشته باشدیبا مبحث درس همخوانییکه از نظر محتوایدرسریپژوهش نشان داد که استفاده منابع غ

. آموز اثرگذار باشددانشیشناخت
هاي درسی و محتواي ارائه شده به با مطالبی که تاکنون در مرور متون در ایران انجام یافته است نقش کتاب

آموزان توصیه شود در کنار اما الزم است به دانش. هاي غیردرسی بیان شدآموزان در پرورش خالقیت و جایگاه کتابدانش
در )1389( حسینی . هایی غیردرسی نیز استفاده نمایندهاي مطالب درسی، کتابتکمیل دانستههاي درسی و به منظور کتاب

هاي درسی تاریخ، تعلیمات هاي پژوهشی کتاببراي پاسخگویی به سئوالغیردرسیهاي مساله کتاب،پژوهش خود
. هاي وارسی بودابزار این پژوهش سیاهه. اجتماعی، جغرافیا، علوم تجربی و فارسی مقطع راهنمایی را مورد بررسی قرار داد

هاي غیردرسی مطابقت هاي درسی را استخراج و با کتابهاي پژوهشی موجود در کتاببا روش تحلیل محتوا سئوالوي
هاي کودکان و درصد از معیارهاي کتاب50که حداقل ) مرجعریمرجع و غ(هاي غیردرسی اي از کتابدر پایان، سیاهه. داد

.هاي درسی موردنظر  بود ارائه دادی کتابپژوهشيهاسوالن را کسب کرد و پاسخگوي نوجوانا

سازي آموزشی و نقش کتابداران و معلمان در مجموعههاي آموزشگاهی در نظامجایگاه کتابخانه.  ب
ها این کتابخانه

در 1351( راستین . شروع شد1350هاي آموزشگاهی در ایران در اوایل دهه هاي مربوط به کتابخانهپژوهش
. هاي تهران را بررسی کردهاي دبستانبا استفاده از روش پرسشنامه  کتابخانه) 1379نیا، آ صدیق بهزادي و حسین

هاي این پژوهش نشان داد که به دالیلی مثل عدم بودجه، نبودن اتاق براي کتابخانه، نداشتن کتابدار و کمبود منابع یافته
.هاي آموزشگاهی به معناي واقعی وجود نداشتندآموزان، کتابخانهانشبراي استفاده د

کیدر تیفعالنیمهمتردیو شااساسى و فنّىهاىتیاز فعالکىبا اشاره به این مطلب که ی) 1374آ ( جوکار 
را رازیرس شهاى مدامواد در تعدادى از کتابخانهنشیمسأله گز، در پژوهشی سازى استکتابخانه آموزشگاهى مجموعه

وي براي هریک از این حیطه ها، . حرکتی  قرار می دهد–انی بلوم  الگویی براي یادگیري بر اساس اهداف آن  در سه حیطه شناختی، عاطفی، و رو. 6
.رده شودویژگی هایی در نظر می گیرد که در نهایت می تواند الگویی براي سنجش و ارزیابی باشد، یا براي طراحی  ابزارهاي سنجش یادگیري به کار ب



هاى آموزشگاهى خاص در کتابخانهارهاىیمواد بر طبق اصول و معنشیکار گزکه نشان دادنتایج پژوهش . بررسی نمود
از کیچیهامارد،یانجام گ»  طمشى گسترش موادخ« بر مبناىبایدانتخاب مواد گیرد؛ با وجود اینکهصورت نمی

کار میتنها درصد کمى از کتابداران به طور فعال و مستق.نددبرخوردار نبوىخطمشى کتبنیهاى مورد بررسى از چنکتابخانه
کنند و مواد استفاده مىابىیشناخت و ارزشارهاىی، کتابداران به ندرت از معبه عبارت دیگر.را به عهده دارندنشیگز

کتابداران افزون برآن،.ستینجیراآنها انیهم چندان در منشیگزلیاصولى و دائمى از ابزارها و وسارىیگبهره
به بررسی ) 1378( همچنین، مدیرامانی و فرجامی . رسانى آشنائى الزم و تجربه کافى ندارنداطالعهاىوهیآموزشگاهى با ش
نتایج این پژوهش . هاي آموزشگاهی استان خراسان از نظر مجموعه، وضع سازماندهی و کارکنان پرداختندوضعیت کتابخانه

ها حدود کتابخانه دارند و دراین کتابخانه) درصد9( مدرسه 321مدرسه در استان خراسان، فقط 3591نشان داد از مجموع 
ها، روش موضوعی و نظام درصد کتابخانه50ها در حدود شیوه سازماندهی مجموعه کتابخانه. هزار کتاب  وجود دارد650

ها بودند که غالبا با امور کتابداري و کتابخانه آشنایی کنندگان کتابخانهترین ادارهآموزان و مربیان بیشدانش. قفسه بسته بود
هاي مدارس ابتدایی سازي کتابخانهدر پژوهش خود، به بررسی وضعیت مجموعه)  1388( رقابی و نوروزي . کافی نداشتند

. ها وجود داردسازي این کتابخانهي مجموعههاي این پژوهش نشان داد که دو مشکل اساسی برایافته. شهر تهران پرداختند
اول، نبود پست کتابدار در ساختار اداري آموزش و پرورش و  کمبود نیروي انسانی متخصص براي نیازسنجی، 

هاي دوم، عدم اختصاص بودجه کافی و مستقل براي تجهیز کتابخانهها؛نگیزه در استفاده از کتابخانهسازي و ایجاد امجموعه
هاي دولتی هاي آموزشگاهی دبیرستانبه بررسی وضعیت مجموعه سازي در کتابخانه) 1388( لو و دیگران دمیرچی. مدارس

از . تر از یک درصد استهاي این پژوهش نشان داد که رشد ساالنه منابع به طور متوسط کمیافته. شهر تهران پرداختند
اي که رضایت مراجعان را تامین کند ارتباط معناداري اد مجموعهطرفی، بین حضور یک کتابدار متخصص در کتابخانه با ایج

هاي سرگرمی و تفریحی هاي مذهبی و کمترین سهم را کتابترین سهم مجموعه را کتاباز طرف دیگر، بیش. وجود دارد
توصیه «و در نهایت اینکه . دارند، ضمن اینکه داشتن تحصیالت کتابداري نقشی در اولویت موضوعی مجموعه ندارد

.سازي استترین مشکل در مجموعهمهم» کمبود بودجه« اولین اولویت براي ابزار انتخاب کتاب و » مراجعان
نامه خود، به بررسی نگرش مدیران و دبیران در پایان) 1379نیا، ب در صدیق بهزادي و حسی1374( زنگنه 

روش این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوري اطالعات، . پرداختهاي آموزشگاهی هاي شهر تهران درباره کتابخانهدبیرستان
نتایج پژوهش نشان داد که کمبود بودجه، بزرگترین مانع از نظر دبیران، تهیه منابع مرجع و . مصاحبه و پرسشنامه بود

زان خدمات از دیدگاه دبیران و مدیران،  کتابدار متخصص و می. هاي شهر تهران استهاي غیردرسی در دبیرستانکتاب
ها معتقدند که جایگاه کتاب و کتابخانه در بین همچنین دبیران دبیرستان. مرجع مناسب به اندازه نیاز وجود ندارد

.آموزان و دبیران به حد کافی شناخته شده نیستدانش
. هاي آموزشگاهی شهر شیراز پرداختدر پژوهشی به بررسی وضعیت کتابخانه) 1374ب ( همچنین، جوکار 

هاي آموزشگاهی شهر شیراز از پویایی مطلوبی برخوردار نیستند و در جذب هاي این پژوهش نشان داد که کتابخانهفتهیا
امکانات مالی محدود، نیروي انسانی ناکافی، فضاي ناکافی، مجموعه خواندنی نامناسب، بخشی . آموزان ناموفق هستنددانش



هاي چندین پژوهش دیگر که به بررسی وضعیت کتابخانه. شهر شیراز استهاي آموزشگاهیاز دالیل عدم موفقیت کتابخانه
؛ شرافتی، 1378، میشیپور گلحسن(نتایج این پژوهش را تایید کردند هاي کشور پرداختندشهرها و استانآموزشگاهی در 

).1387؛ بیرانوند و بیرانوند، 1385؛ سالمی، 1383؛ کلباسی و شعبانی، 1383؛ اسماعیلی، 1383

آموزان هاي مدارس در تقویت آموزش و ایجاد عادت مطالعه دانشبه بررسی نقش کتابخانه)1375( داورپناه 
ها کتابدار وجود ندارد و در اکثر موارد، اداره کتابخانه به نتایج این پژوهش نشان داد که در هیچ یک از کتابخانه. پرداخت

ها و آموزان با کتاببه آشناسازي دانشهادرصد از کتابخانه66/76در . لم استعهده مربیان پرورشی یا افرادي با مدرك دیپ
هایی در خصوص پاسخگویی به سئواالت مرجع و مطالعه مستقل، ارائه آموزشفاده از آنها اقدام شده است امابه چگونگی است

.ستکمتر توجه شده اها استجهت تامین اهداف کتابخانهها ترین فعالیتکه از مهم
هاي کشور در پژوهش خود به بررسی مسائل مربوط به کتاب، کتابخانه و کتابدار آموزشگاه) 1387( مجیدي 

ها در روستاها فاقد درصد آموزشگاه7/92ها در شهرهاو درصد آموزشگاه6/75هاي این پژوهش نشان داد که یافته. پرداخت
آنها در ) درصد35/92(نفر 4650هاي آموزشگاهی کشور، ابدار در کتابخانهنفر کت5035از میان . انداي بودههر نوع کتابخانه

ها چهار پنجم آنها میلیون جلد کتاب موجود در کتابخانه5/46از . در روستاها شاغل بودند) درصد65/7(نفر 385شهرها و 
به عبارت دیگر کمبود . اها قرار داردهاي آموزشگاهی روستهاي آموزشگاهی شهرها و یک پنجم آنها در کتابخانهدر کتابخانه

هاي این پژوهش می توان گفت با توجه با یافته. تر و بیشتر استکتابخانه، کتاب و کتابدار در روستاها محسوس
. هاي آموزشگاهی ایران بطور کلی در وضعیت مطلوبی قرار ندارندکتابخانه

آموزان دوره ابتدایی شهر گرش به خواندن دانشدر پژوهش خود، به بررسی ن) 1388( اصغري نکاح و دیگران 
ها نشان داد که عدم تعلق کتابدار به چارت سازمانی مدرسه، نبود کتابخانه مدرسه مناسب و غنی و یافته. مشهد پرداختند

آموزان در کتابخانه از موانعی است که موجب کاهش سطح خواندن و مطالعه غیردرسی عدم عضویت عمده دانش
.شودان میآموزدانش

هاي شهر اصفهان به بررسی کیفیت همکاري بین معلمان و کتابداران در دبیرستان) 1388( فخاري و دیگران 
هاي همکاري بین معلمان و کتابداران آموزشگاه ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه بود که جنبه. پرداختند

هاي یافته. بدار آموزشگاه، و ادراك معلمان از کتابدار آموزشگاهی را بررسی کردمانند فراوانی همکاري، ارتباط کاري با کتا
به عبارت دیگر، . یابداین پژوهش نشان داد که میزان همکاري بین معلمان و کتابداران با افزایش تجربه تدریس افزایش می

ت آشنایی داشتند همکاري بیشتري در امر هاي آن در امر تدریس و پشتیبانی اطالعامعلمانی که با کتابخانه و توانایی
اول تاکید زیاد دبیران  بر تک : از سوي دیگر، دو عامل به عنوان موانع همکاري شناسایی شد. تدریس با کتابدار داشتند

.کتاب درسی درامر تدریس و دوم نداشتن وقت کافی براي همکاري با کتابدار در امر تدریس

گیرينتیجه



هاي درسی نقش اگرچه کتابدهد که هایی انجام شده در خارج و داخل کشور نشان میمروري بر متون و پژوهش
آموز مداري و مبتنی اگر معلمان در آموزش از شیوه دانشآموزان دارند امامهم و موثري در یادگیري مطالب مختلف به دانش

ضمن ایجاد عالقه و انگیزه به مطالعه استفاده کنند، نه تنها سیکتاب درهاي غیردرسی به جاي تکبر استفاده از کتاب
با مراجعه به منابع متعدد موجود آموزاندانش؛ بلکه کنندهاي یادگیري بیشتر را در آنها ایجاد میآموزان، زمینهبیشتر در دانش

ها را کسب نمودهلب در سایر کتابی مطاهاي مرتبط با مطالب کتاب درسی، قادر خواهند بود توانایی ترکیب و ارزیابدر حوزه
هاي انجام ، براساس نتایج بدست آمده از پژوهشاینبا وجود. و در آینده نیز به پژوهشگرانی منتقد و خالق تبدیل شوند

دسترسی یا عدم شناخت منابع شویم در عمده موارد، اتکاي معلم به تک کتاب درسی و عدممتوجه میر ایرانیافته د
اي براي مطالعه و یادگیري ، نظام کنونی آموزش و پرورش را نظامی یک طرفه و منفعل قرار داده است و انگیزهغیردرسی
آموزشگاهی در صورتی که از سوي معلمان براي ها نشان داد کتابخانههمچنین، بررسی. آموزان ایجاد نکرده استدر دانش

نقش مفید و موثري در یادگیري و پیشرفت تحصیلی فاده پرداخته شودآموزان به استشتدریس استفاده شود و به تشویق دان
ها باعث گسترش و توسعه خدمات ها و همکاري معلمان و کتابداران در کتابخانهافزون بر آن، فعالیت. آموزان دارددانش

نشان هاي انجام یافته در ایرانپژوهش، نتایج بدست آمده ازحالبا این. گرددآموزان میهاي آموزشگاهی به دانشکتابخانه
به دالیلی مثل عدم وجود بودجه، نبودن اتاق براي کتابخانه، نداشتن کتابدار و هاي آموزشگاهی ایرانکتابخانهدهد می

.در وضعیت مطلوبی قرار ندارندآموزان براي استفاده دانشکمبود منابع 
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).1389پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، . (هاسئوال
یانیکریترجمه الهام ام".یدرسيبا کتابهایخداحافظ: يریادگیدرود بر "). 1384(ونیزملمن، است؛يهارولز،یدان .

.8- 6،)6(20،)173(،یآموزشيرشد تکنولوژ
 تقویت آموزش و ایجاد عادت هاي مدارس ابتدایی در بررسی نقش کتابخانه"). 1375(داورپناه، محمدرضا

.20-14، )2(6، پیام کتابخانه".مطالعه
درباره کتابهاي کمک درسی چه می دانیم"). 1379(دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش" .

.9، 1379آبان 1،کیهان
بررسی وضعیت مجموعه "). 1388(حسینی، فاطمه ؛ بیک، محمدرضا لو، منصوره؛ غفاري، مریم؛ علیدمیرچی

15، پیام کتابخانه."1387-88هاي دولتی شهر تهران در سال هاي آموزشگاهی دبیرستانسازي در کتابخانه
)2 ( ،77-95 .
 درسی پایه سوم دوره ایتدایی با عوامل خالقیتهاي بررسی تحلیلی و تطبیقی کتاب"). 1378(رضاپور، یوسف" .

.94- 71، 9، پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا-فصلنامه  علمی
 هاي مدارس ابتدایی ودلتی بررسی وضعیت مجموعه سازي کتابخانه"). 1388(نوروزي، سوسن ؛رقابی، فرنوش

هاي ارشطوپور، مجموعه مقاالت کتابخانهدر مهري پریرخ و شعله . 1387"- 88شهر تهران در سال تحصیلی 



.کتابدار: تهران. اردیبهشت4-3. یادگیري-پویاسازي نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی: آموزشگاهی
271-283.
هاي ها از کتابخانهآموزان دبیرستانبررسی مطالعه غیردرسی و میزان استفاده دانش"). 1379(زاده، ابراهیم زال

.47- 35،31، دفتر کتابداري. "شیرازعمومی
 فصلنامه تعلیم و . "بررسی جایگاه کتابدار و کتابخانه در آموزش و پرورش ایران"). 1385(سالمی، نجمه

.167-153، )2(23، تربیت
 هاي کمک آموزشی دوره متوسطه به منظور ارائه چارچوبی مطلوب براي ارزیابی کتاب"). 1382(سلسبیلی، نادر

. 64-29، )3(19، فصلنامه تعلیم و تربیت. "طراحی و تدوین آنها
 استان کهگیاویه و بویراحمد) مقطع متوسطه(هاي آموزشگاهی وضعیت کتابخانه"). 1383(شرافتی، ثریا" .

.153- 145، )1(15، فصلنامه کتاب
شناسایی عوامل موثر بر آن از نظر مطالعات غیردرسی دوره متوسطه و "). 1381(عبانی، احمد و فاضل، مرتضی ش

.55-47، )2(، 13، فصلنامه کتاب. ")استان اصفهان(آموزان شهرستان شهرضا دانش
نامه کارشناسی پایان(هاي تهران هاي دبستانبررسی کتابخانه). 1379آ (نیا، سیمین بهزادي، ماندانا و حسینصدیق

کتابخانه ملی جمهوري : تهران. رسانیهاي کتابداري و اطالعنامهپایانچکیده ). 1351ارشد، دانشگاه تهران، 
.اسالمی ایران

 --------------------------) هاي شهر تهران درباره نگرش مدیران و دبیران دبیرستان). 1379ب
ي کتابداري و هانامهچکیده پایان). 1374نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پایان. (کتابخانه آموزشگاهی

. کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران: تهران. رسانیاطالع

گفتگو با احمـد حسـینی،مدیر   : کتابهاي کمک آموزشی یادگیري و آموزش را تسهیل می دهند. غالمی، هوشنگ
،آبـان  )ویژه نامه اولین جشنواره کتـاب هـاي آموزشـی رشـد    ( کل دفتر چاپ و توزیع کتابهاي درسی رشد جوانه 

1379.
بررسی تاثیر استفاده از منابع کمک آموزشی بر یادگیري مبحث "). 1388(زدگان، صبرا فاضلی، نگار و موسوي

در مهري پریرخ و . "دستگاه عصبی و اندام هاي حسی از کتاب علوم تجربی پنجم دبستان بر اساس یادگیري بلوم
یاسازي نظام آموزشی و مشارکت در فرایند پو: هاي آموزشگاهیشعله ارشطوپور، مجموعه مقاالت کتابخانه

.323-301. کتابدار: تهران. اردیبهشت4-3. یادگیري- یاددهی
بررسی کیفیت همکاري بین معلمان کتابداران در "). 1388(فر، سیروس فخاري، احمدرضا، افشار،ابراهیم و امیدي

: هاي آموزشگاهیوعه مقاالت کتابخانهدر مهري پریرخ و شعله ارشطوپور، مجم. هاي شهر اصفهاندبیرستان
.146-133.کتابدار: تهران. اردیبهشت4- 3. "یادگیري- پویاسازي نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی



فصلنامه تعلیم و . "آموزان به مطلب درسیتوجهی دانشبررسی عوامل موثر در بی").1372(فردوسی، طیبه
.42- 21، )2(9، تربیت

،هاي مدارس دوره راهنمایی و بررسی میزان پویایی کتابخانه"). 1383( علی و شعبانی، احمد محمدکلباسی
.82-72، )2(15، فصلنامه کتاب. "متوسطه اصفهان

  ،وزارت آموزش و : تهران-.لقاء رئیس داناترجمه فرخ. دنیاي یادگیري در مدرسه).  1376(کیوز، جان پی
تربیت،پرورش، پژوهشکده تعلیم و 

گفتگو بـا دکتـر علـی اصـغر فـانی، معـاون       : کتاب کمک آموزشی باید دانش آموزان را به فعالیت و تحقیق وادارد
.1379ویژه نامه اولین جشنواره کتاب هاي آموزشی رشد،آبان ( آموزشی وزرات آموزش و پرورش رشد جوانه 

 س کندوکاوي اجمالی در آمار رسمی وزارت هاي براساهاي آموزشگاهبررسی کتابخانه"). 1387(مجیدي، موسی
1، )اطالعاترسانی و فناوريعلوم کتابداري و اطالع(شناسی فصلنامه دانش. "آموزش و پرورش

)1( ،67 -84.
 هاي آموزشگاهی استان خراسان و ارائه بررسی وضعیت کتابخانه"). 1378(مدیرامانی، پروانه و فرجامی، فرزانه

.111-102، ) 1(10، فصلنامه کتاب. "استانداردهاي موجودپیشنهادهایی برپایه 
2(13، فصلنامه کتاب. "هاي آموزشگاهی در آموزشاهمیت و نقش کتابخانه").  1379(ناهید ،يمرتضو( ،

109-116.


aids in teaching: .a case study of Winneba basic and secondary schools.
Nigeria: ObafemiAwolowo University, Institute OfEduGation. Retrieved
Apr. 16, 2010. from

http://ultibase.rmit.edu.au/Articles/nov03/adeyanju1.htm.
 Dent, V. F. (2006). Observations of school library impact at two rural

Ugandan schools. New Library World. 107 (9-10). P. 403- 421. Retrieved
Apr. 16, 2010, from

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm
 Dider, E. K. (1984, November 2). Research on the impact of school library

media programs on student achievement. In the annual meeting of the
American Association Of School Librarians, Atlanta, GA. Abstract retrieved
Apr. 16, 2010 from

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal

 Farris, P. 1. & Hancock, M. R. (1991). Library use and reading achievement
of rural sixth graders. School Library Media Annual (SLMA), 9, 142- 146.
Abstract retrieved Apr. 16, 2010 from



http://eric.ed.gov/ERICWebPortal

 Hay, L. (2005). Student learning through Australian school libraries. Part 1:
A statistical analysis of student perceptions. Synergy, 2 (2), 17- 30.
Retrieved Apr. 16, 2010, from
http://www.slav.schools.net.au/synergy/vol3num2/hay.pdf

 Haycock, Ken (1994). Research in teacher-librarianship and the
institutionalization of change. In Literacy: Traditional, Cultural,
Technological, selected papers from the annual conference of the
International Association of School Librarianship, July' 17 - 22, Pittsburgh,
Pennsylvania. 94- 103. Retrieved Apr. 16, 2010, from

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal

 Krashen, S. D. (1995). School libraries, public libraries, and the NAEP
reading scores. School Library Media Quarterly, 23 (4), 235- 237. Abstract
retrieved Apr. 16, 2010, from

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal

 Lance, K. C., Rodney, M. J. & Hamilton-Pennel, C. (2000). Measuring up
tostandards: the impact of school library programs & information literacy
in Pennsylvania schools. Pennsylvania: Pennsylvania Citizens for Better
Libraries. Retrieved Apr. 16, 2010. from

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal

 Lalrinpuii. Audio Producer. (1997). Study in planning and management of
libraries in government and public' higher secondary/ secondary schools of
Aizawl District, Mizoram, New Dehli, Niepa. In N. Malhotra& P. Mittal
(200I) Educational Researchin North-East India: A source material.
New Delhi (India): National Institute Of Educational Planning And
Administration. 249- 250. Abstract Retrieved Apr. 16, 2010, from

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal
 Lance, K. C. (1994). The impact of school library media centers on academic

achievement. ERIC Digest. Retrieved Apr. 16, 2010 from
http://www.ericdigests.org/1995-1/library.htm
 Lance, K. C.   (200 I). Proof of the power: recent research on the impact of

school library media programs on the academic achievement of U.S.
public school students. ERIC Digests. Retrieved Aug 4, 2009 from

http://www.ericdigests.org/2002-2/proof.htm
 Lavere, D. B. (2008). The quality of pedagogical exercises in U.S. history

textbooks. The Social Studies, 99 (1),3- 8. Retrieved Apr. 16, 2010. from

 http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal



 Lockheed, 10.' E., Vail S. C. & Fuller, B. (1986). How textbooks affect
achievement in developing countries: evidence from Thailand. Educational

- 92 .Retrieved Apr. 16, 2010.
from

http://epa.sagepub.com/content/8/4/379.full.pdf+html
 Lonsdale, M. (2003). Impact of school libraries on student achievement.

Retrieved Apr. 16, 2010, from
http://www.asla.org.au/research/research.pdf
 Mokhtar, 1. A. &Majid, S. (2006). An. exploratory study of the

collaborative relationship between teachers and librarians in
Singapore primary and secondary schools. Retrieved June
16,2009 from

http://www.sciencedirect.com/science?_ob
 McQuillan, J. (19

school reading achievement in the United States. Indian Media Journal, 18
(3), 65- 70. Abstract. Retrieved Apr. 16, 2010, from

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal

 Peterson, D. L. (1999). Collaboration in teaching and learning. In B. K.
Stripling (Ed.), Learning and Libraries in an Information Age: Principles
and Practice. Clorado, Englewood CO.: Libraries Unlimited Inc. 133-
162
 Pharr, F. (2002). Reflections of empowered library. In Institute Of

Museum And Library Services. The White House Conference on School
Libraries, June 4, 2002. Washington, DC. 28- 31.


publishing.
 Smith, E. G. (2001). Texas school libraries: standards, resources, services

and students' performance: EGS Research &Consulting, Austin, Texas.
Retrieved Aug. 4, 2009 from

http://www.tsl.state.tx.us/ld/pubs/schlibsurvey/index.html
 Young, T. A. & Moss, B. (2006). Nonfiction in the classroom library: a

literacy necessity. Childhood Education. 82 (4). 207. Abstract. Retrieved
Aug. 4,2009 from

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal
 Williams, D., WaveII, C, & Coles, L. (200 I). Impact of School Library Services

on Achievement and Learning. London: the Council for Museums, Libraries
and Archives. Retrieved Apr. 16, 2010. from



df

 Wofford, A. (1962). Book selection for libraries. New York: Wilson


