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 چكيده
تـ،حاضـر پـژوهش هـدف:هدف و ثير منـابع مطالعـاتي در افـزايش نـرخأبررسـي مطالعـه كودكـان

.باشدمي،اي جديد در كشور است كه شيوهان، نوجوانان از طريق كتابخانه تلفني شهرداري سمن
تك حاضر، روش پژوهش:روش گروهي بوده است كه شـامل آزمايشي يا تجربي با استفاده از طرح

ميپس-نآزمو طرح گروه پيش سشپي: پرسشنامه است2ابزار تحقيق شامل. باشدآزمون الؤآزمون با هفت
باو پس بـراي.باشدمي89اعضاي جديد كتابخانه در شهريور نفر 69 آماري شاملةجامع.الؤس13آزمون

و بررسي تفاوت جواب .استفاده شدtازآزمون،فرضيه بررسي ها در دو پرسشنامه
و نوجوانان بـهه عالقميزان بررسي،طبق نتايج:هايافته  كتـاب توسـط اعضـاية مطالعـ مندي كودكان

،34( آزمون، تعـداد در پيش تلفني با تحليل پاسخة جديد كتابخان را) درصـد3/49 نفـر ، گزينـه بسـيار زيـاد
و تعــداد ايــن تعــداد در پــس. كردنــد انتخــاب ، در مقايســه بــا) درصــد4/59 نفــر،41( آزمــون تغييــر كــرده
راه آزمون عالقـ دهندگان در پيش پاسخ در. داشـتو ايـن رونـد سـير صـعودي نـد نشـان داد منـدي بيشـتري
پس پيش و در آزمون  129-60هـا مطالعـه از روز، يكـي از گزينـه ساعت شبانه24مطالعه در خصوص آزمون

21كه در پس آزمون اين تعداد بـه آزمون به آن پاسخ دادند در حالي در پيش%) 15.9( نفر11دقيقه بود كه
فرضـيه پـژوهش. اعضا تـاثير داشـته اسـتةتلفني در افزايش ميزان مطالعةانرسيد يعني كتابخ%) 30.45( نفر

تةمبني بر نقش مثبت كتابخانه تلفني در افزايش نرخ مطالعـ  و نوجوانـان مـورد وأكودكـان ييـد قـرار گرفتـه
پس ها در پيش داري بين پاسخ تفاوت معني و مي آزمون .شودآزمون ديده
ز:شارز/اصالت وةكتابخانـةمينـ نخسـتين پـژوهش در آن تلفنـي در ايـران اسـت نتـايج حاصـل از

ب مي و كتابخانـه-هاي عمومي كشور، سـازمان فرهنگـي كتابخانه مسئوالن نهاده تواند هـاي هنـري شـهرداري
و اشـاع  و نوجوانان در استفاده از اين تجربه منظـور آن در سـطح كشـور بـهةكانون پرورش فكري كودكان

و نوجوانان ياري نمايدءارتقا .فرهنگ مطالعه در كودكان
. خواندن شهرداري سمنان، كتابخانه عمومي، تلفني،ة كودكان، كتابخانة مطالع:هاكليدواژه
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 مقدمه

 اسـت راهـى مطالعـهو معرفـت،و علـم انگيـز شـگفت جهان سوى به استاىدريچه كتاب

 را او كـه فنـونىو علـوم آموزشو انسان خدادادى پرورش استعدادهاى براى عملىو ساده بسيار

 درآوريـم، عـادت صورت به در انسان را مطالعه بتوانيم اگر. كند راهنمايى تكاملو رشد مسير در

 مرارتـىو زحمـت هـيچ بـدونو بـود نخواهـد سـخت آگـاهىو دانـش جهـان با او ارتباط ديگر

بخشـد تعـالىو رشـد هسـتى جهان به نسبت را خود انديشةو درك مطالعه، راه از خواهد توانست

).1381 غفارى،(

و ارتقا ترين روش يكي از مهم بهء هاي ايجاد عالقه و و مطالعه در افراد  خصوص در كودكـان

كه نوجوانان، فراهم نمودن  آنها به سادگي به اطالعات دسترسي داشـته تا بدينوسيله امكاناتي است

و اينترنت گامي وسيع در دسترسي آسان به اطالعات محسوب در چنين مواردي كتابخانه. باشند  ها

از. گردد مي  در خصوص دسترسـي بـه كتـاب هميشـه سـعي شـده بـراي جلـب مراجعـان كتابخانـه

درة هـاي ممكـن در ارائـ ترين روش يكي از جذاب. اي استفاده شود امكانات ويژه  خـدمات عملـي

به روش،ها كتابخانه  روش. سـادگي در اختيـار اعضـاي كتابخانـه قـرار بگيـرد هايي است كه كتاب

مي از جمله اين روش1 تلفنية كتابخان آن ها  باشـد كـه عمـل دسترسـي بـه كتـاب را بـراي اعضـاي

ميبا كتابخانه و پيشرفت ايـن روش در سـطح كشـورةا ارائب. سازد يك تلفن فراهم  خدمات علمي

مي به و نوجوانان در كشور افزايش خواهد يافتة مطالعة رسد رشد سران نظر . كودكان

اي برخـوردار اسـت، در هر كشور از اهميت فـوق العـاه مطالعهةكه باال بودن سراناز آنجائي

-توانـد يكـي از دغدغـه فرهنگي كشور مـي مطرح نمودن ميزان پايين اين سرانه از طريق مسئوالن

و ايـران مطالعه در كشـورهاي توسـعهةاما متأسفانه اختالف شديدي بين سران. هاي آنها باشد يافتـه

.وجود دارد

و آنهايي كـه اعـالم شـده نيـز مطالعه در كشور ما وجود نداردةاز طرفي آمار دقيقي از سران

كه.چندان زياد نيست گاه تا چند سـاعت هـم اعـالم مطالعه در جهانةسراناين در شرايطي است

و فرهنـگ اسـالمييتمـدنةاين فاصله براي كشور ما كه يك كشـور بـا سـابق. شده است  ايرانـي

ت، است .و براي كم كردن اين فاصله بايد كوشيد مل داردأجاي

1. Telephone Library 
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و عصر انفجار اطالعـات اسـت، شـيوه هـاي سـنتي بـراي در عصر حاضر كه عصر ارتباطات

و الزم است عالوه بر اسـتفاده درسـت گسترش كتاب خواني شايد پاسخ قابل قبولي دريافت نكند

و كسـب اطالعـات، از تكنولـوژي از سيستم هـاي نـوين بـراي گسـترش دادن هاي جديـد مطالعـه

از اين روست كه از سال گذشته طي يك طـرح فرهنگـي پيشـرو. فرهنگ مطالعه نيز استفاده كرد

و نيز معاونت فرهنگي شهرداري براي نخسـتين بـار در با حمايت شوراي  اسالمي شهرستان سمنان

ازةكشور طـرح اسـتفاده از كتابخانـ  و پـس تلفنـي بـراي گسـترش فرهنـگ مطالعـه مطـرح شـد

راةبرگزاري چندين جلسه كارشناسي، مركز كتابخانـ  تلفنـي در شـهرداري سـمنان فعاليـت خـود

 اعضـاةفرهنگ مطالعـءاست تا تأثير اين كتابخانه را در ارتقا لذا اين پژوهش درصدد. آغاز نمود

.مورد سنجش قرار دهد را

به ترويج كتاب و نوجوانان، آن معناي تالش براي عالقه خواني ميان كودكان  هـا مند كـردن

و ايجاد عادت به مطالعه به و نوجوانـان. روزانه استة عنوان يك برنام به مطالعه  امروزه، كودكـان

مي با و غيرفعال دريافت . رو هستند كنند، روبه حجم عظيمي از اطالعات كه به شكل فعال

و امكانـات كـافي بـراي اسـتقالل فكـري وجـود نـدارد، امكـان  براي كودك امروزي فضا

و يا محدود است، بازي و آماده ها بيشتر آشنايي حسي با طبيعت يا وجود ندارد  بـه همـين دليـل اند

و اداره شـدن از سـوي دهـي، اداره پـذيري، سـازمان نظم هنگام بازي كودك مانند گذشته  كـردن

و مهارت تصميم اي دنبـال دسـتيابي بـه گونـه بـه كـودك بنـابراين،. آمـوزد گيـري را نمـي ديگران

 كند، پـرده از رازهـا كودك امروزي خيلي زود دنياي كودكي را ترك مي. است استقالل دروني

و احساس برايش كنار مي و كنجكـاوي رود را دانستن همه چيز، تمام احسـاس شـگفتي  اي كـه او

و خالقيت راهنمايي كند، راه را براي پيشرفت مي به سوي علم  تفـاوتي ايـن بـي. بندد هاي بيشترش

و از طرفـي تـالش خـانواده. ناشي از دانستن همه چيز، براي زندگي او زيانبـار اسـت و مربيـان  هـا

ــا آموزگــاران، و از مهــد كــودك ت  دبيرســتان، در انباشــت اطالعــات علمــي در ذهــن كودكــان

و دنيــاي مجــازي از ســوي ديگــر، و نقــش كــامپيوتر و نوجوانــان از يــك ســو،  ارتبــاط كودكــان

.) 1383 قزل اياغ،( انساني محدود كرده استة ويژه جامع نوجوانان را با دنياي واقعي، به

 باشـند، ميـزان مطالعـه افـراد هاي خـانوادگي نيـز غيرعلمـي با توجه به موارد فوق اگر محيط

ت ممكن است و نيازهـاي كـودكو نوجـوان. گيردب ثير قرارأ تحت  افرادي كه به وضعيت زندگي
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و نوجوان اسـت دانند كه كتاب امنمي اهي دارند، امروزي آگ  لـذا بررسـي. ترين پناهگاه كودك

در هاي تشويق به مطالعه از دهه راه از هاي قبل و  نجـاآ اكثر كشورها مورد توجه قرار گرفته اسـت

و تمـرين در دوران كـه  گيـري فرهنـگ مطالعــه دارد، كـودكي نقــش اساسـي در شـكل آمـوزش

و ساد بررسي راه . اي قرار دارد تشويق به مطالعه براي اين گروه مورد توجه ويژهة هاي عملي

آن تلفني رنگينةكتابخان و محتواي  كمان

از با توجه به و گذشـت كمتـر  انـدازي ايـن سـال از راه3 جديد بـودن موضـوع ايـن تحقيـق

 بنـابراين. كتابخانه، تاكنون تحقيق يا پژوهشي در داخل كشور در اين خصوص انجام نشـده اسـت

و تحقيقات انجام شده در خارج از كشور با عبارت با بررسي  برخـورد نمـوده telephone library ها

 در حقيقــت. آن متفــاوت بــوده اســت) فارســية ترجمــ( بــا عبــارت مشــابهً كــه ماهيــت آن كــامالً

telephone library درة ارائـ و خـدمات مرجـع از طريـق تلفـن اسـت كـه بـا روشـي كـه  اطالعـات

. تلفني شهرستان سمنان به كارگرفته شده، متفاوت استة كتابخان

از تلفني رنگينةاهداف مهم طرح كتابخان :كمان عبارتند

تر بـه منـابع ايجاد امكانات دسترسي سريع( بيشترةفضاي فرهنگي بهتر براي مطالعايجاد-1

؛)اطالعاتي

.تلفني افزايش اطالعات وآگاهي كودكان از رهگذر مطالعه-2

و سرويس ةتلفني حـاكي از آن اسـت كـه در يـك بـازةدهي كتابخانآمارهاي مركز كنترل

پ(ماهه زماني شش از)88ايان فروردين ماه آغاز به كار اين مركز تا هـزار نسـخه كتـاب28بـيش

-مهـم).1388مديريت كتابخانه تلفنـي،ةسامان( هزار نفري مبادله شده است4ً حدوداةبراي جامع

و نهادينـه كـردن آن بـرايةترين هدف اين مركز افزايش سران و تقويـت فرهنـگ مطالعـه مطالعه

و و نوجوانـانةسران،مركز مديران اينةبه گفت.نوجوانان است كودكان مطالعـه در بـين كودكـان

 ايـن).1390تلفنـي،ةمـديريت كتابخانـةسـامان( ساعت افزايش يافته است10حتي تا حدودًبعضا 

بـ، اگر شرايط مناسب براي شهروندان ايجاد شودكه دهد آمار نشان مي  خصـوصه ميل به مطالعـه

و نوجوانان افزايش مي  راهكارهـاي ين مسؤالن فرهنگي بايد تالش نماينـد، بنابرا. يابد در كودكان

و ميل به مطالعه در افراد را افزايش دهند . الزم جهت تشويق
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و راه از هدف كلي از برپايي  اندازي ايـن كتابخانـه، دسترسـي آسـان كتـاب بـراي مراجعـان

ب و نوجوانان بـه كتـاب بـوده اسـته طريق تماس تلفني، ة نحـو. خصوص جهت دسترسي كودكان

و جـذاب بـراي كودكـان  عضويت در اين كتابخانه از طريق تلفن گويا كه حـاوي متنـي آهنگـين

مي مي و پس از آن اعضاي كتابخانه تلفني در منزل با مراجعه به ليسـت مجموعـه باشد انجام  گيرد

و فهرست كتاب و سـپس بـا هاي كتابخانه  هـاي در دسـترس، كتـاب مـورد نظـر را انتخـاب كـرده

مي تماس تلفني  كتاب از طريق پيـك موتـوري بعد،ة در مرحل. دهند با اين كتابخانه، آنرا سفارش

 تلفنـية امانت، عضـو مربوطـه بـا مركـز كتابخانـة پس از اتمام دور. گردد به درب منزل ارسال مي

و پيك موتوري براي تحويل كتاب مورد نظر به منزل مراجعه مي  الزم بـه ذكـر. كند تماس گرفته

بة ده از خدمات علمي كتابخان است كه استفا  حدي مـورد اسـتقباله تلفني توسط اعضاي كتابخانه،

 جلد كتـاب امانـت 2000 اعضاي اين كتابخانه قرار گرفته است كه در حال حاضر، ميانگين ماهانه

 مندي به خدمات ارائه شده موجب شده كه روزانه تعداد زيـادي بـه جمـعه اين عالق. شود داده مي

). 1390 تلفني،ة سامانه مديريت كتابخان( نه تلفني اضافه شود اعضاي كتابخا

 هاي اساسي پرسش

 تلفني شهرداري سمنان به مطالعه چقدر است؟ة كتابخان اعضاي جديدة ميزان عالق-1

و نوجوانـانة مطالعـة تلفني شهرداري سمنان باعـث افـزايش سـرانة آيا كتابخان-2  كودكـان

 سمناني شده است؟

و نوجوانـانة خان آيا كتاب-3 و آسان به كتاب را بـراي كودكـان  تلفني امكان دسترسي سريع

 سمناني فراهم كرده است؟

و خـانوادهة آيا كتابخان-4 و نوجوانـان سـمناني  هـاي تلفني در ايجـاد تعامـل ميـان كودكـان

م  ثر بوده است؟ؤ ايشان

 پژوهش روش

هاي پژوهش آزمايشـي بسـته طرح. صورت آزمايشي يا تجربي انجام شده است اين تحقيق به

 هـاي تـك گروهـي طـرح: شـوند كـه عبارتنـد از به شرايط انجام پژوهش به چند مقوله تقسيم مـي 

و طــرح.4هــاي عــاملي طــرح.3اســتفاده از گــروه گــواه هــاي بــا طــرح.2  هــاي شــبه آزمايشــي
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 گروهــي در قالــب طــرح گــروه هــاي تــك در ايــن پــژوهش از طــرح. هــاي نمونــه جــدا طــرح.5

و پس پيش عنـوان گـروه هـا بـه در ايـن روش از خودآزمـودني. آزمون استفاده شـده اسـت آزمون

و سـنجيده در اين طرح آزمودني. شود گواه استفاده مي ها در رابطه با متغير وابسته دو بـار مشـاهده

هاي اين طرح ايـن اسـت كـه چـون در آن فقـط يـك گـروه در هـر دو يكي از ويژگي. شوند مي

پسپيةمرحل و  كننـد، نيـازي بـه همتـا كـردن آن بـا گـروه ديگـر نيسـت آزمـون شـركت مـيش

.)1388 ميرزايي،(

 نفر بـوده 5455 تلفني شهرداري شهر سمنان قبل از شروع اين تحقيقة تعداد اعضاي كتابخان

 تلفني در زمان اجراي پـژوهش ممكـن نبـود،ة ال از تمامي اعضاي كتابخانسؤكه نظر به اين. است

 فقـط واهگـ-ن بـراي انتخـاب گـروه آزمـو توجه به استفاده از روش تجربـي در ايـن تحقيـق،باو

 نــام در جامعــه آمــاري قــرار گرفتنــد كــه تعــداد آنهــا در تــاريخ اعضــاي جديــد در هنگــام ثبــت

مي69به89 شهريورماه و پـس در ايـن پـژوهش، از دو پرسشـنامه پـيش. رسيد نفر  آزمـون آزمـون

در پـيشة نام اعضاي جديد كتابخانـه، پرسشـنام در زمان ثبتكه طوري استفاده شده است  آزمـون

و اسـتفاده از مجموعـ6ةو پس از گذشت يك دور بين جامعه مربوطه توزيع شد  كتابخانـهة ماهه

 مـورد نظـر كـه فـرم پرسشـنامهة آزمون، بين همـان جامعـ-پس توسط اعضاي كتابخانه، پرسشنامه

و از طريـق يافتـه. گرديـد، توزيـع آزمون را تكميل نموده بودنـد پيش  هـاي حاصـل از آن بررسـي

و آزمون و تحليل قرار گرفتt آمار توصيفي . مورد تجزيه

د و پايايي و نيـز پـژوهشرر مورد ابزا از آنجا كه روايي  گردآوري اطالعات در نظرسـنجي

 يـه در مطالعـه اولة هـا ابتـدا پرسشـنام بـراي بررسـي روايـي پرسشـنامه باشـد، تجربي مورد توجه مي

و نفر20 مقدماتي به  كتابـدار، مسـئول( نظـر از همكـاران صـاحب نفـر6 از اعضاي قبلي كتابخانـه

و همكار با تجربه تادان كتابخانه، اس  نتيجـه. داده شد تـا ابهامـات احتمـالي رفـع گـردد) كتابداري

س هاي مقدماتي، تغيير جمله اين بررسي سؤهاالؤ بندي برخي از ة پرسشـنامةو تهيـال، اضافه كردن

بهة در ضمن پرسشنام. نهايي بود  پـر شـده اسـت تـا اگـر توسط محققان صورت مصاحبه نهايي نيز

و نوجوانان نيـاز بـه توضـيح افرادي مانند در مورد  توضـيحات الزم داده وجـود داشـت، كودكان

و پايلوت آن بـا ضـريب آلفـاي كرونبـاخ. شود  درحـدود نتايج بررسي آزمون مقدماتي پرسشنامه

. بوده است، كه بيانگر پايايي پرسشنامه مزبور مي باشد/. 95
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هايافته

 كتابخانـه تلفنـي شـهرداري سـمنان بـه اعضاي جديـدة ميزان عالق پرسش اول تحقيق دربارة

س براي پاسخ. است مطالعه و پـس در پرسشنامه پيش1الؤ به اين پرسش اساسي، از  آزمـون آزمون

و پاسخ  بـه شـرح حاصـلة نتيجـ. دهندگان در هر دو آزمون مورد سنجش قرار گرفتند استفاده شد

: باشد ذيل مي

)آزمون پيش(براي مطالعه افراد عالقمنديميزان.1 جدول

 درصد فراواني مندي عالقه

 49.3 34 بسيار زياد

 36.2 25 زياد

 913.0 متوسط

 11.5 كم

00 خيلي كم

 100.0 69 جمع كل

مي1ل جدو و نوجوانان به مطالعه در پـيشه دهد كه ميزان عالق نشان  آزمـون، مندي كودكان

يا34 تعداد يا25 زياد، تعداد گزينة بسيار درصد3/49 نفر 9 گزينـه زيـاد، تعـداد درصد2/36 نفر

و تعداد درصد13 نفر يا يا1 گزينه متوسط، . گزينه كم را انتخاب كردند درصد5/1 نفر

)آزمونپس(همطالعبه اعضاي كتابخانه تلفني شهرداري شهر سمنان منديهعالق ميزان2جدول

 درصد فراواني منديهعالق

4/59 41 زياد بسيار

2/36 25 زياد

33/4 متوسط

00 كم

00 خيلي كم

 100 69 جمع كل

مي2 جدول شماره  آزمـون، تلفني شهرداري سـمنان در پـسة دهد كه اعضاي كتابخان نشان

ميه به چه ميزان به مطالعه عالق 4/59 نفـر يـا41 آزمـون تعـداد دهنـدگان در پـس پاسـخ. باشند مند
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يا25 درصد بسيار زياد، تعداد  متوسـط ابـراز درصـد3/4 نفـر يـا3 درصـد زيـاد، تعـداد2/36 نفر

و عالقه و خيلي عالقه كردند بـراي سـنجش. پـژوهش انتخـاب نشـد توسـط افـراد مـورد كـم كم

پس ها در پيش دار بودن تفاوت ميانگين معني و :استفاده شدtآزمون از آزمون آزمون

درةكتابخان«ة فرضي آزمون.3جدول تةافزايش عالقه به مطالع تلفني ».داردثيرأاعضا

 tP_value آماره فرضيه
نتيجه آزمون در سطح آلفا

5%

درةكتابخان  اعضاةافزايش عالقه به مطالع تلفني

 داردثيرأت
)شود رد ميH0( مؤثر بوده است155/2035/0

مي يافته3جدول  P- Valueهـا، مقـدار طبـق داده. دهـد هاي حاصل از اين آزمون را نشان

از كـه كوچـك محاسبه شد كه با توجه به اين035/0 اسـت، لـذا اسـتنباط آمـاري چنـين05/0تـر

و پـس ميان ميـانگين عالقـه بـه مطالعـه در پـيش اختالف معناداري خواهد بود كه  آزمـون آزمـون

به. وجود دارد مي لذا  مطالعـة بـه عالقـه افـزايشدر تلفني توان ادعا كرد كه كتابخانة لحاظ آماري

.داردرتأثي اعضا

 كتابخانـه تلفنـي شـهر سـمنان عامـل پـردازد كـه آيـا پرسش دوم پژوهش به ايـن مسـأله مـي

و نوجوانان سمنانية افزايش سرانه مطالع از به ايـن پرسـش براي پاسخ. بوده است يا خير كودكان

پس روز در پيش ميزان مطالعه آنها در شبانه و  يده آزمون استفاده شده تا اختالف آنهـا سـنج آزمون

س. شود ميؤ نتيجه اين : باشد ال به شرح ذيل

)آزمونپيش(شما در شبانه روزةميزان مطالع.4جدول

 ميزان مطالعه فراواني درصد

4/17 12  دقيقه30كمتر از

2/52 36 دقيقه60تا30بين

9/15 11 دقيقه 120تا60بين

5/14 10 دقيقه 120بيشتر از

100 69 جمع كل
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روز انـد را در شـبانه ميزان مطالعه افرادي كه هنوز عضو كتابخانه تلفني نشده4 شمارهجدول

4/17نفـر يــا12(آزمــون، تعـداد دهـد كــه ايـن افـراد در پـيش هــا نشـان مـي داده. دهـد نشـان مـي 

از)درصد  دقيقـه60تـا30درصـد گزينـه بـين2/52يـا36تعـداد مطالعـه، دقيقـه30گزينه كمتر

يا11دادتع مطالعه، 5/14نفـر يـا10و تعـداد مطالعه، دقيقه 120تا60گزينه بين درصد9/15نفر

از درصد .اندرا انتخاب كرده مطالعه دقيقه 120گزينه بيشتر

)پس آزمون(درصد فراوني ميزان مطالعه در شبانه روز.5جدول

 ميزان مطالعه فراواني در صد

95/15  دقيقه30كمتر از 11

55/27  دقيقه60تا30بين 19

45/30  دقيقه 120تا60بين 21

3/20  دقيقه 120بيشتر از 14

8/5 4  تعداد بي پاسخ

 جمع 69 100.0

در. دهـد روز نشـان مـي تلفنـي را در شـبانهة، ميزان مطالعـه اعضـاي كتابخانـ5جدول شماره

از2/23نفـر يـا16آزمون، تعداد پس 4/59يـا41تعـداد مطالعـه، دقيقـه30درصـد گزينـه كمتـر

يا4تعداد مطالعه، دقيقه60تا30گزينه بين درصد  دقيقـه 120تـا60درصـد گزينـه بـين8/5نفر

يا4و تعداد مطالعه، از8/5نفر نتـايج. را انتخـاب كردنـد مطالعـه دقيقـه 120درصد گزينـه بيشـتر

پدهندگان دهنده اين است كه ميزان مطالعه پاسخنشان دهنـدگان در نسـبت پاسـخ آزمون بـهسدر

ميپيش و عبارت ديگر اين سـامانه باعـث شـده كـهبه. باشدآزمون بيشتر سـرانة مطالعـه كودكـان

براي سنجش اين ادعـا، ميـانگين ميـزان مطالعـة اظهـار شـدة جامعـة. نوجوانان سمنان افزايش يابد

پس مورد مطالعه در پيش و مورد ارزيابي قرار گرفت تـا مشـخصtآزمون از طريق آزمون آزمون

.داري هست يا خير ها در اين دو برهه اختالف معني شود كه آيا ميان ميانگين
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و نوجوانان شهر سمنانةمطالعةتلفني شهرداري سمنان در افزايش سرانةكتابخان«ةفرضي آزمون.6جدول كودكان

»داردتأثير 

 tP_valueةآمار فرضيه
سطح آلفا نتيجه آزمون در

5%

ةتلفني شهرداري سمنان در افزايش سرانةكتابخان

و نوجوانان شهر سمنان تأثيرةمطالع داردكودكان
)رد مي شودH0(بلي279/2026/0

 P- Valueهـا، مقـدار طبـق داده. دهـد هاي حاصل از اين آزمـون را نشـان مـي يافته6جدول

از كـه كوچـك محاسبه شد كه با توجه به اين026/0 اسـت، لـذا اسـتنباط آمـاري چنـين05/0تـر

و پـس ميان ميـانگين عالقـه بـه مطالعـه در پـيش اختالف معناداري خواهد بود كه  آزمـون آزمـون

مي. وجود دارد به لذا  افـزايشدر سـمنان شهرداري تلفني لحاظ آماري ادعا كرد كه كتابخانة توان

. دارد تأثير سمنان شهر نوجوانانو كودكانةمطالع سرانة

 كتابخانـه تلفنـي شـهرداري سـمنان پـردازد كـه آيـا پرسش سوم پژوهش بـه ايـن مسـأله مـي

و آسان به كتاب ، امكـان دسترسـي به اين پرسش براي پاسخ. را فراهم كرده است دسترسي سريع

پس پيش اعضاي كتابخانه تلفني به كتاب در و :د سنجش قرار گرفت آزمون مور آزمون

)آزمونپيش( تلفني به كتابةدرصد فراواني امكان دسترسي اعضاي كتابخان.7جدول

درصد فراواني  امكان دسترسي
2/36 25 عالي

5/27 19 خوب

7/21 15 متوسط

1/10 7 كم

3/4 3 خيلي كم

100 69 جمع كل

در امكـان دسترسـي پاسـخ پاسخ جامعة مورد بررسـي را دربـارة،7 جدول شماره  دهنـدگان

ميآ پيش يا25 تعداد هاي جدول، طبق داده. دهد زمون نشان  درصد گزينه عـالي، تعـداد2/36 نفر

يا 19 يا15 درصد گزينه خوب، تعداد5/27 نفر  نفـر يـا7 درصد گزينه متوسـط، تعـداد7/21 نفر

يا3و تعداد،كمة درصد گزين1/10 . كم را انتخاب كردند خيلي رسية دست گزين درصد3/4 نفر
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)آزمونپس( تلفنيةدرصد فراواني امكان دسترسي به كتاب از طريق كتابخان.8جدول

 امكان دسترسي فراواني درصد
1/55 38 عالي

2/36 25 خوب

9/2 2 متوسط

9/2 2 كم

9/2 2 بي پاسخ

100 69 جمع كل

 آزمـون پـسدررا امكـان دسترسـي هاي جامعة مورد مطالعـه دربـارة پاسخ8 جدول شماره

 عـالي، دسترسـي گزينـه درصـد1/55 نفـر يـا38 تعـداد هاي ايـن جـدول، طبق داده. دهد نشان مي

يا25 تعداد 2و تعـداد، درصـد گزينـه متوسـط9/2 نفر يـا2 گزينه خوب، تعداد درصد2/36 نفر

. نفـر نيـز بـه ايـن سـؤال پاسـخ ندادنـد2و كم را انتخاب كردند دسترسي درصد گزينه9/2 نفر يا

 افـراد بـه كتـاب بـا وجـود كتابخانـة تلفنـي است كه امكان دسترسي از اين حاكيها بنابراين يافته

دررا عـالية نفـر گزينـ25 آزمـون تعـداد عنوان مثال در پيشبه. بيشتر شده است  انتخـاب كردنـد

پس حالي . عالي را انتخاب كردندة نفر گزين38 آزمون تعداد كه در

و نوجوانـان سـمنانة تأثير كتابخان پرسش چهارم دربارة  تلفني در ايجاد تعامل ميان كودكان

: هاي تحقيق براي اين پرسش است حاصل يافته9 جدول. است هاي ايشانو خانواده

و خانواده فردمل بين تلفني در ايجاد تعاةدرصد فراواني ميزان تأثير روش كتابخان.9جدول

 تأثير كتابخانه تلفني در ايجاد تعامل فراواني در صد

4/30  عالي 21

6/53  خوب 37

7/8 6  متوسط

2/7 5  بي پاسخ

 جمع كل 69 100

يا21 تعداد هاي جدول فوق، طبق داده  نفـر يـا37 عـالي، تعـداد تـأثير درصدگزينه4/30 نفر

و تـأثير گزينـه درصد6/53  متوسـط را انتخـاب تـأثير گزينـه درصـد7/8 نفـر يـا6 تعـداد خـوب
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مي. كردند  دهنـدگان، كتابخانـة تلفنـي سـمنان شود كه طبـق ادعـاي پاسـخ طبق اين يافته، مشاهده

و نوجوانان با خانواده . هاي ايشان شده است باعث افزايش تعامل كودكان

 گيرينتيجه

از بندي نتايج، به يافته براي جمع و فرضيه پرسشهاي حاصل بـه پاسـخرد. پـردازيم ها مـي ها

 نتـايج، كتابخانه تلفني شـهرداري سـمنان بـه مطالعـه اعضاي جديدة ميزان عالقدربارة اول پرسش

ة خود به مطالعه را قبـل از اسـتفاده از سـامان منديه اين است كه اكثريت اين افراد عالقة دهند نشان

ضم. اند تلفني اظهار داشتهة كتابخان كه پاسخن، در از مطالعـه بـهرا منـدي خـوده عالق گوياني  قبـل

 آمـاري ايـن تحقيـق را تشـكيلة اند، بيش از نيمي از جامعـ تلفني ابراز كردهة عضويت در كتابخان

رادر منديه با وجود اين، ايجاد عالق. دهند مي و نوجوانان به مطالعه، سير صـعودي خـود  كودكان

و اسـتفاده از خـدمات كتابخانـه تلفنـية از مطالعـ پـس كتابخانـه اعضـايو كرده است طي  منـابع

تأييـدtو ايـن مطلـب توسـط آزمـون انـد آزمـون اظهـار كـرده مندي بيشتري نسبت به پيشه عالق

و باعـث عالقـة مـورد توجـه قـرار گرفتـه از قبل تلفني بيشترة استفاده از كتابخان عبارتيبه.گرديد

و عالقـهة رابطـ بررسـي در خصوص) 1371(اين نتيجه با تحقيق فقال. بيشتري شده است  هـوش

خـواني دارد؛ هـم آمـوزان ابتـدايي هـاي غيردرسـي در بـين گروهـي از دانـش كتـابة به مطالع

. آموزان در آن پژوهش اظهار كردند كه به مطالعه عالقـه دارنـد كه دانش طوري به

و آبوهمچنين و خوانـدن) 2010(1 اين نتيجه با تحقيقات مجذوب  در خصوص تمرين خوانـدن

و تحقيـق وونـگ  در خصـوص) 1994(2 كتاب براي كودكان در گـروه همسـاالن مهـد كـودك

و تحقيق سـانكور پيشرفت بي و عادت به مطالعه،  در خصـوص) 1992(3 واسطه در زمينه ضرورت

عا. تشويق دراز مدت در عادت به مطالعه همخواني دارد  مـل محـرك بيرونـي اين تحقيقات نيز به

 هـاي كودكـان در خـارج از كتابخانـه، در ايجـاد خـواني بـراي گـروهو ارائة خدماتي مانند كتاب

. اند عالقه به مطالعه تأكيد كرده

ايـنةدهنـد نتـايج نشـان، مطالعهة سراندر كتابخانه تلفني دربارة تأثيردوم پاسخ به پرسش در

آزمـون بـه نسـبت اعضـاي كتابخانـه تلفنـي كمتـر دهنـدگان در پـيش است كه ميزان مطالعه پاسخ

 
1. Majzub & Abu                    2. Wong                      3. Sancore 



113 

…كمان شهرداري سمنان برتلفني رنگينةتأثير كتابخانبررسي ميزان

 ايـن كتابخانـه باعـث بـه عبـارتي. باشد، ولي در پس آزمون ميزان مطالعه افزايش داشـته اسـت مي

و نوجوانان شده است  داري اخـتالف ميـانگين مطالعـة مـورد معني. افزايش سرانه مطالعه كودكان

و لذا ميt ادعاي افراد از طريق آزمون در وان ادعا كرد كه راهت تأييد شد انـدازي كتابخانـة تلفنـي

و نوجوانان سمناني تأثيرگذار بوده است . افزايش سرانة مطالعة كودكان

و آسـان بـه كتـاب را بـراي دربارة ايجاد سوم پاسخ به پرسش در  امكـان دسترسـي سـريع

و نوجوانان سمناني ازها نتايج داده توسط كتابخانة تلفني، كودكان  اسـت كـه امكـان ايـن حاكي

مي دسترسي اين افراد در پيش  تـوان گفـت كـه مـي. باشـد آزمون، كمتر از اعضاي كتابخانه تلفني

در امكـان دسترسـي بـه منـابع توسط پيـك، دليل دسترسي خاص اعضاي اين كتابخانه به كتابهب

 خصـوصدر) 1386( نـژاد اين نتيجـه بـا تحقيـق ويسـي. كمترين زمان ممكن صورت گرفته است

و كتـاب دانشكردن مندهررسي راهكارهاي عالقب در هـم خـواني آموزان به مطالعه و خـواني دارد

و عـدم آن تحقيق، يكـي از داليـل عـدم انگيـزه در دانـش آمـوزان بـراي مطالعـه  كمبـود كتـاب

.دسترسي به كتاب ذكر شده است

و ايجـاددر كتابخانـه تلفنـي دربـارة تـأثير چهارم پاسخ به پرسش در  تعامـل ميـان كودكـان

و خانواده  تلفنـي شـهردارية نتايج بيانگر اين است كه روش كتابخان، هاي ايشان نوجوانان سمناني

و خانواده اعضاي اين كتابخانـه برقـرار نمـوده اسـت  نظـر بـه. سمنان، تعامل خوبي را بين كتابخانه

و نحو با توجه اين كتابخانه رسد مي و مـي خـدماتي كـه ارائـهة به جذابيت  دهـد، فرهنـگ مطالعـه

و خـانواده و نوجوانـان  هـاي ايشـان برقـرار صحبت درباره منابع مطالعه شـده را در ميـان كودكـان

 در مورد نقـش خـانواده در ميـزان گـرايش جوانـان) 1378( اين نتيجه با تحقيق اميني. كرده است

و به مطالعة متون غيردرسي همخواني ندارد زيرا در تحقيق وي خـانواده هـ ا عليـرغم تمكـن مـالي

و تعـاملي نيـز بـين انهـا1 زندگي در منطقه  شهر تهران توجه كافي به امر مطالعه فرزنـدان نداشـته

. وجود نداشته است

هاپيشنهاد

مي-1  تلفنـي شـهردارية شود استفاده از الگوي كتابخانـ با توجه به نتايج اين تحقيق پيشنهاد

و نهـاد كتابخانـه تحـت پوشـش شـهرداري هاي عمومي ساير كتابخانه سمنان در  هـاي عمـومي هـا



114 

1شماره18دوره 1391 بهار

و نوجوانـانو كتابخانه كشور  مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد تـا هاي كانون پرورش فكـري كودكـان

 محلي خـارج از مكـان كتابخانـهةو پيوند با جامع انجام گيردتر سريعها دسترسي به منابع كتابخانه

. برقرار گردد

شـود كودكـان، پيشـنهاد مـيةكتابخانـه تلفنـي در افـزايش رشـد مطالعـ با توجه به تـأثير-2

و تبليغ از طريق رسانه در ايـن.هاي ملي براي اين كتابخانه صورت گيـرد آموزش تلفني به والدين

در كه دست توان يك خانواده از اعضاي اين كتابخانه تلفني راستا مي مقـاطع كم داراي دو فرزنـد

دررا تحصيلي باشند مختلف و مصاحبه با آنها در رابطـه بـا جايگـاه هاي تلويزيـوني شبكه انتخاب

و استفاده از كتابخان و برنامهةكتاب در خانواده منـد كـردنههـايي كـه خـانواده بـراي عالقـ تلفني

و مي .دهند را به نمايش عموم گذاشتفرزندانشان انجام داده

ــه تلفنــياســتفاده از كتاةنحــو«آموزشــيةبرگــزاري يــك دور-3 و» بخان ــراي كودكــان ب

و بررسي نتيجه اين دور و در صورت جـواب مـورد نظـر، اشـاعةنوجوانان يك مدرسه ةآموزشي

و سپس ساير استان .ها آن به ساير مدارس در استان سمنان

و نوجوانـان بـراي اسـتفاده از كتابخانـ اطالع-4 ازةرساني بـه كودكـان و معرفـي آن تلفنـي

و تلو كتـاب يـاةيزيون، حداقل به مدت يك هفته در قالب يك برنامه مـداوم در هفتـ طريق راديو

.شود در طول نمايشگاه بين المللي كتاب توصيه مي

 منابع
عادت به مطالعه؛ پژوهشي درباره نقش خانواده در ميزان گرايش جوانان به مطالعه.)1378( اميني، بهروز

.دانشگاه گيالن، رشت، رشدا كارشناسةنامپايان.متون غيردرسي

.21-14،)4و3(12، پيام كتابخانه. هاي عادت به مطالعه در كودكانشيوه).1381( سعيد غفاري،

، 1391خرداد،3بازيابي شده در تاريخ.گزارشات)1388( سامانه مديريت كتابخانه تلفني رنگين كمان

 http://94.183.190.65:8080:از

و عالقه به مطالعه كتابر). 1371(فقال، پروين آموزان هاي غيردرسي در بين گروهي از دانش ابطه هوش
.، تهرانواحد رودهن ارشد كتابداري دانشگاه آزاد اسالمي كارشناسيةنامپايان.ابتدايي

و ترويج خواندن.)1383( اياغ، ثريا قزل و نوجوانان .سمت: تهران.ادبيات كودكان

پ.)1388( ميرزايي، خليل و پژوهشژپژوهش، . شناسان جامعه: تهران. نويسي نامه وهشگري



115 

…كمان شهرداري سمنان برتلفني رنگينةتأثير كتابخانبررسي ميزان

و نوجوانان). 1386(نژاد، سيما ويسي كتاب ماه كودك. بررسي راهكارهاي ترغيب به مطالعه در كودكان
.20-15، 114- 112،و نوجوان
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