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 و استعانتبى كه او است؛ بندگانش با زندگى ىلحظه لحظه تمامى در كه همو گويم؛مى شكر را متعال خداوند
 از و داشته قدر را تربيت و تعليم مكتوبش، كالم در كه او  .نيست ممكن خيرانديشانه تحولى و حركتى فضلش
 در كه است آفريده را زبان و دانسته؛ دهندهياد ىبرده را يادگيرنده )ص(مصطفى محمد اشمرتبهختمى پيامبر قول

 را رنگ و زبان در اختالف و دانسته زمين و هاآسمان آفرينش همپاى را آن آفرينش كه بس همين آن عظمت
 پيامبرى هيچو  )1، قلم و 1 ـ 4 ق،عل( خورده قسم آن به و تعليم ىوسيله را قلم و )22،روم( خود هاىنشانه از
 خود پيام رحيم و رحمان خداوند كه خلقت بدو هاىزمان آن ازو ) 4،ابراهيم( مردمش زبان به مگر نفرستاده را
 ىزمانه تا دادند انتقال خود پيروان به يادگيرى و ياددهى شمار بي هاىعرصه و هاحلقه در پيامبران طريق از را

 در استعدادها …و هادارالترجمه و هادارالعلم اندازىراه و مدارس و مساجد در بحث با) ص(اسالم گرامى پيامبر
   .يافت تجلى پرورش و آموزش نظام اينكه تا شد شكوفا اىزمينه هر

به اجتماعى فرهنگى نهاد ترينگسترده و مؤثرترين ترين،حساس دشوارترين، ترين،پيچيده پرورش و آموزش
 و هاارزش به عامل و عالم مؤمن، هاىانسان به خام هاى انسان تبديل بر عالوه آن فرايند ثمره و آيد مى شمار
 اقتصادى و فرهنگى اجتماعى، فمختل سطوح در توانا و ماهر انسانى نيروى نيازهاى تأمين اسالمى، اخالق
 كتاب عنوان 1000 از بيشتر تدوين آموزشى، و ادارى كادر و آموزدانش ميليون 15 از بيشتر وجود  .است كشور
 فمختل هاىدوره آموزش واحد 605هزار و  149 پشتيبانى و مديريت و سال هر در ميليون 400 تيراژ با درسى

 اثرگذار و مهم حساس، بسيار را خانهوزارت اينف مختل هاىرده مديران گيرىتصميم كشور؛ سطح در تحصيلى
 و كارآمد نظام يك از گيرىبهره مستلزم حساسى و عظيم دستگاه چنين در يرىگ تصميم بنابراين  .است نموده

 .است پژوهشى ويژهبه و ارزيابى و نظارت گيرى،گزارش ،رسانىاطالع تربيتى، و يآموزش ارتباطى، منسجم
 بيست اندازچشم اهداف به بخشيدن تحقق براى پرورش و آموزش ي توسعه در اساسى هاىگيرىجهت براساس 

 :است آمده زير شرح به راهبردهايى ،)84 – 88( چهارم ي ساله پنج ىبرنامه و ساله
 انسانى منابع ىتوسعه و مديريت هبودب .1
 محورىپژوهش رويكرد تخاذا .2
همه رشد و تربيت براى پرورش و آموزش هاىبرنامه كيفيت ارتقاى و پرورش و آموزش علمىي  هتوسع .3

 آموزاندانش متعادل و جانبه
 شده، اشاره راهكارهاى به توجه با آموزشى خدمات هئارا در فمنعط و متنوع هاىشيوه و امكانات از استفاده  .4
 و غنى منابع مانند الزم هاىزيرساخت بدون را متفكر و پژوهنده آموزدانش تربيت كه كرد گيرىنتيجه توان مى

 كه آمارى براساس  .است متعلم و معلم كنندهتغذيه كه زيرساختى  .كرد تصور تواننمى اىكتابخانه و رسانى اطالع
 درصد 28/ 61 فقط كرده، منتشر) 1385( پرورش و آموزش وزارت مديريت ىتوسعه و ريزىبرنامه معاونت

 هاىاستان درصد 60 از بيش در محروميت اين  .هستند كتابخانه داراى كشور سطح در دولتى هاى آموزشگاه



 شايان  .است دهندهتكان بسيار و كندمى خودنمايى) كتابخانه داراى آموزشگاه درصد 25 از كمتر نرخ با( كشور
 جاى خود هاآن امكانات و منابع كميت و كيفيت و است كتابخانه فضاى به ناظر فقط آمار اين كه است توجه
 حلقه چندين از اىزنجيره واقع در يا پيوسته كارهاى رشته نيازمند خوانكتاب و كتاب كالن ىتوسعه  .دارد تأمل

   .است بنيادى
 .است خوانىكتاب براى مناسب ي انگيزه بودن آن، ديگر سوى و استاندارد كتاب توليد زنجير اين سوىيك

 و كمى ارتقاى زنجيره، ايني   پسنديده شكل  .است زنجير اين ميانى هاىحلقه از استاندارد كتاب به دسترسى 
 گرفتن امانت يا خريد توان و آموزاندانش سنى گوناگون هاىگروه نيازهاى با متناسب آموزش هاىكتاب كيفى
 مناسب كتاب خواندن به گوناگون هاىشيوه به آموزاندانش اين، بر افزون .است آنان سوى از هاكتاب اين

 در .شوند برخوردار ديدهآموزش كتابداران و معلمان راهنمايى از خواندن براى كتاب گزينش در و شوند تشويق
 كه راهبردى  .نمود بينىپيش سراسرى و منسجم اصولى، سنجيده، راهبردى بايد كار اين براى ملى ىگستره
 .كند توجه آن هاىحلقه ىهمه به و گيرددربر را زنجيره اين سرتاسر

  


