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 چكيده

در پژوهش حاضر هدف بررسي تاثیر منابع مطالعاتي در افزایش نرخ مطالعه کودکان و نوجوانان : هدف

 مي باشد شیوه ای جدید در کشور استکه   کتابخانه تلفني شهرداري سمنان از طریق

روش پژوهش آزمایشي یا تجربي با استفاده از طرح تک گروهي بوده است که شامل طرح گروه : روش

پیش آزمون با هفت سوال و : پرسشنامه است 2ابزار تحقیق شامل . باشدپس آزمون مي –پیش آزمون 

 .مي باشد 98نفر اعضاي جدید کتابخانه در شهریور 69   جامعه آماري شامل. السو 31ن با پس آزمو

 .استفاده شد  tآزمون از و فرضیه جوابها در دو پرسشنامهبرای بررسی تفاوت 

ي كتاب توسط اعضاي  عالقمندي كودكان و نوجوانان به مطالعهمیزان  بررسي  ،طبق نتایج:هايافته

، گزینه بسیار زیاد را (درصد 1/٣8 ،نفر  1٣)آزمون، تعداد در پیش یل پاسخجدید كتابخانه تلفني با تحل

-، در مقایسه با پاسخ(درصد ٣/98،نفر ٣3)آزمون تغییر كرده و تعداد این تعداد در پس. انتخاب كردند

در  پیش  .اند و این روند سیر صعودی داردآزمون عالقمندي بیشتري را نشان دادهدهندگان در پیش

 328-06ها مطالعه از ساعت شبانه روز، یکي از گزینه 22ون و پس آزمون در مورد مطالعه در آزم

در پیش آزمون به آن پاسخ دادند در حالیکه در پس آزمون این تعداد به %( 3.58)نفر 33دقیقه بود که 

فرضیه  .استرسید یعني کتابخانه تلفني در افزایش میزان مطالعه اعضا تاثیر داشته %( .1652)نفر 23

مورد تایید قرار در افزایش نرخ مطالعه کودکان و نوجوانان  نقش مثبت کتابخانه تلفني پژوهش مبنی بر

 .شودو تفاوت معني داري بین پاسخها در پیش آزمون و پس آزمون دیده مي گرفته

ل از آن می نخستین پژوهش در زمینه کتابخانه تلفنی در ایران است و  نتایج حاص: ارزش مقاله/اصالت

 هنری شهرداری و کتابخانه های-نهاد کتابخانه های عمومی کشور، سازمان فرهنگی مسئوالن  تواند به

به  در سطح کشور و اشاعه آن تجربهکودکان و نو جوانان در استفاده از این  کانون پرورش  فکری

 .نماید یاریمنظور ارتقا فرهنگ مطالعه در کودکان و نوجوانان 

  خواندن ارتقاء،  شهرداری سمنانه، مطالعه كودكان، كتابخانه تلفنی ،سرانه مطالع: اهكليدواژه

 

 مقدمه
 و ساده بسیار است راهى مطالعه و معرفت، و علم نگیزاشگفت جهان سوى به است اىدریچه كتاب   

 تكامل و رشد مسیر در را او كه فنونى و علوم آموزش و انسان خدادادى پرورش استعدادهاى براى عملى
 دانش جهان با او ارتباط دیگر درآوریم، عادت صورت به در انسان را مطالعه بتوانیم اگر .كند راهنمایى
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 اندیشة و درك مطالعه، راه از خواهد توانست مرارتى و زحمت هیچ بدون و بود نخواهد سخت آگاهى و
 .(3193غفارى،)بخشد  تعالى و رشد هستى جهان به نسبت را خود
هاي ایجاد عالقه و ارتقاي رشد مطالعه در افراد و به خصوص در كودكان و ترین روشاز مهمیكي    

در چنین . نوجوانان، فراهم نمودن امكاناتي است كه آنها به سادگي به اطالعات دسترسي داشته باشند

خصوص  در. گرددها و اینترنت گامي وسیع در دسترسي آسان به اطالعات محسوب ميمواردي كتابخانه

یكي از . اي استفاده شودمراجعان كتابخانه از امكانات ویژه جلبدسترسي به كتاب همیشه سعي شده براي 

ها روشهایي است كه كتاب به سادگي در ترین روشهاي ممكن در ارائه خدمات عملي در كتابخانهجذاب

وشها مي باشد كه عمل از جمله این ر 2روش كتابخانه تلفني. اختیار اعضاي كتابخانه قرار بگیرد

با ارائه خدمات علمي و . ب را براي اعضاي آن كتابخانه توسط یك تلفن فراهم مي سازداكت به دسترسي

رسد رشد سرانه مطالعه كودكان و نوجوانان در كشور پیشرفت این روش در سطح كشور به نظر مي

 .افزایش خواهد یافت

هرر كشرور از اهمیرت فروع العراه اي برخروردار اسرت، مطررح  در که باال بودن سرانه مطالعهاز آنجائي   

. هراي آنهرا باشردتواند یکري از دغدغرهنمودن میزان پایین این سرانه از طریق مسئوالن فرهنگي كشور مي

 .اما متأسفانه اختالف شدیدي بین سرانه مطالعه در كشورهاي توسعه یافته و ایران وجود دارد

هرر چره هسرت قضراوت برین آمارهراي .ه مطالعه در کشرور مرا وجرود نرداردآمار دقیقي از سراناز طرفی   

گاه تا چند ساعت هم  دقیقه نیست واین در شرایطي است که سرانه مطالعه در جهان  دهارائه شده بیش از 

اسالمي در حال  فرهنگ و ایرانی با سابقه تمدن این فاصله براي کشور ما که یک کشور. استاعالم شده 

 .و براي كم كردن این فاصله باید كوشیدجای تامل داردتوسعه است؛ 

هراي سرنتي برراي گسرترش در عصر حاضر که عصر ارتباطات و عصر انفجار اطالعات اسرت، شریوه   

هراي جدیرد خواني شاید پاسخ قابل قبولي دریافت نکند و الزم است عالوه بر استفاده درست از سیسرتمکتاب

. هاي نوین براي گسترش دادن فرهنرگ مطالعره نیرز اسرتفاده کرردلوژيمطالعه و کسب اطالعات، از تکنو

از این روست که از سال گذشته طي یك طرح فرهنگي پیشرو با حمایت شوراي اسالمي شهرستان سمنان 

و نیرز معاونررت فرهنگرري شررهرداري برراي نخسررتین بررار در كشررور  طررح اسررتفاده از کتابخانرره تلفنرري بررراي  

طرح شد و پس از برگزاري چندین جلسه کارشناسي، مرکز کتابخانره تلفنري در گسترش فرهنگ مطالعه م

لرذا ایرن پرژوهش درصردد اسرت ترا ترأثیر ایرن كتابخانره را در . شهرداري سمنان فعالیت خود را آغاز  نمود

 .ارتقاي فرهنگ مطالعه اعضا، مورد سنجش قرار دهد

ها به مطالعه و مند کردن آنتالش براي عالقه خواني میان کودکان و نوجوانان، به معنايترویج کتاب  

کودکان و نوجوانان با حجم امروزه ،  .ایجاد عادت به مطالعه به عنوان یک برنامه ي روزانه است

 .کنند، روبه رو هستندعظیمي از اطالعات که به شکل فعال و غیر فعال دریافت مي

فکري وجود ندارد، امکان آشنایي حسي با براي کودک امروزي فضا و امکانات کافي براي استقالل  

-اند و کودک مانند گذشته هنگام بازي، نظمطبیعت یا وجود ندارد و یا محدود است، بازي ها بیشتر آماده

. آموزدگیري را نميکردن و اداره شدن از سوي دیگران و مهارت تصمیمدهي، ادارهپذیري، سازمان

كودک امروزي خیلي زود دنیاي کودکي را  .استاي استقالل دروني بنابراین، به دنبال دستیابي به گونه 

رود و احساس دانستن همه چیز، تمام احساس شگفتي و کند، پرده از رازها برایش کنار ميترک مي

کنجکاوي اي که او را به سوي علم و خالقیت راهنمایي کند، راه را براي پیشرفت هاي بیشترش مي 
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ها و از طرفی تالش خانواده. ي از دانستن همه چیز، براي زندگي او زیانبار استتفاوتي ناشاین بي. بندد

از مهد کودک تا دبیرستان، در انباشت اطالعات علمي در ذهن کودکان و نوجوانان   مربیان و آموزگاران،

ي ارتباط کودکان و نوجوانان را با دنیا  از یک سو، و نقش کامپیوتر و دنیاي مجازي از سوي دیگر،

  (3191قزل ایاغ، ).واقعي، به ویژه جامعه ي انساني محدود کرده است

با توجه به موارد فوع اگر محیط های خانوادگی نیز غیر علمی باشند، میزان مطالعه افراد بسیار تحت 
افرادي که به وضعیت زندگي و نیازهاي کودک و نوجوان امروزي آگاهي دارند، . تاثیر قرار می گیرد

لذا بررسی راههای تشویق به مطالعه از دهه .ترین پناهگاه کودک و نوجوان استه کتاب امندانند کمي
مورد توجه قرار گرفته است و از ان جا که کودکی نقش اساسی در شکل  اکثر کشورها های قبل در

تشویق به مطالعه برای این گروه مورد توجه  و ساده گیری فرهنگ مطالعه دارد، بررسی راههای عملی
   .ویژه ای قرار دارد

 

 و محتواي آن رنگين کمان كتابخانه تلفني 

سال از راه اندازي این نوع کتابخانه، تاکنون  1با توجه به جدید بودن موضوع این تحقیق و گذشت کمتر از    
ده ها و تحقیقات انجام شبنابراین با بررسي. تحقیق یا پژوهشي در داخل کشور در این خصوص انجام نشده است

برخورد نموده که ماهیت آن کامال با عبارت مشابه "  telephone library"در خارج از کشور با عبارت 
ارائه اطالعات و خدمات مرجع از "  telephone library"در حقیقت . آن متفاوت بوده است( ترجمه فارسي)

 .رفته شده ، متفاوت استطریق تلفن است که با روشي که در کتابخانه تلفني شهرستان سمنان به کارگ
 

 :رنگین کمان عبارتند از اهداف مهم طرح كتابخانه تلفني

 (.ایجاد امكانات دسترسي سریعتر به منابع اطالعاتي)ي بیشترایجاد فضاي فرهنگي  بهتر براي مطالعه-3

 .افزایش اطالعات وآگاهي كودكان از رهگذر مطالعه -2

بخانه تلفني حاكي از آن است كه  در یك بازه زماني شش دهي كتاآمارهاي مركز كنترل و سرویس   

هزار نسخه کتاب براي جامعه حدوداً  29بیش از ( 99آغاز به كار این مركز تا پایان فروردین ماه )ماهه 

 .(3199سامانه مدیریت کتابخانه تلفنی، ) هزار نفري مبادله شده است 2

و تقویت فرهنگ مطالعه و نهادینه کردن آن براي ترین هدف این مرکز افزایش سرانه مطالعه مهم   

کودکان ونوجوانان است به گفته مدیران این مرکز سرانه مطالعه در بین کودکان و نوجوانان بعضا حتي 

 (.3186سامانه مدیریت کتابخانه تلفنی، ) تا حدود ده  ساعت افزایش یافته است

دهد اگر شرایط مناسب براي شهروندان ایجاد شود میل آمار ارائه شده از سوي کتابخانه تلفني نشان مي   
بنابراین مسؤالن فرهنگي باید تالش نمایند، . یابدبه مطالعه بخصوص در کودکان و نوجوانان افزایش مي

 .راهکارهاي الزم جهت تشویق و میل به مطالعه در افراد را افزایش دهند

ه، دسترسي آسان كتاب براي مراجعان از طریق تماس از برپایي و راه اندازي این كتابخان کلی هدف      
نحوه عضویت در این كتابخانه . تلفنی، بخصوص جهت دسترسي كودكان و نوجوانان به كتاب بوده است

و پس از آن  ،گیردانجام مي که حاوی متنی آهنگین و جذاب برای کودکان می باشد از طریق تلفن گویا
مراجعه به لیست مجموعه كتابهاي كتابخانه و فهرستهاي در دسترس، اعضاي كتابخانه تلفني در منزل با 

در مرحله . دنكتاب مورد نظر را انتخاب كرده و سپس با تماس تلفني با این كتابخانه، آنرا سفارش مي ده
پس از اتمام دوره امانت، عضو . بعد، كتاب از طریق پیك موتوري به درب منزل ارسال مي گردد



ابخانه تلفني تماس گرفته و پیك موتوري براي تحویل كتاب مورد نظر به منزل مركز كت امربوطه ب
 .مراجعه می کند

الزم به ذکر است كه استفاده از خدمات علمي كتابخانه تلفني توسط اعضاي كتابخانه، بحدي مورد  
كتاب جلد  2666استقبال  اعضاي این كتابخانه قرار گرفته است كه در حال حاضر، میانگین ماهانه 

این عالقمندي به خدمات ارائه شده موجب شده كه روزانه تعداد زیادي به جمع . شودامانت داده مي
 . (3186سامانه مدیریت کتابخانه تلفنی، ) عضاي كتابخانه تلفني اضافه شودا

 
 : سؤاالت تحقيق

 
   به مطالعه چقدر است؟ کتابخانه تلفني شهرداري سمنان  اعضاي جدید میزان عالقه-3
 ي کودکان و نوجوانان سمناني شده است؟آیا کتابخانه تلفني شهرداري سمنان باعث افزایش سرانه مطالعه -2
آیا کتابخانه تلفني امکان دسترسي سریع و آسان به کتاب را براي کودکان و نوجوانان سمناني  -1

 فراهم کرده است؟
هاي ایشان موثر جوانان سمناني و خانوادهمیان کودکان و نوتعامل آیا کتابخانه تلفني در ایجاد  -٣

 بوده است؟
 
 
 تحقيق   فرضيه
 .دارد تاثیر اعضا کتابخانه تلفنی درافزایش عالقه به مطالعه .3
ي کودکان و نوجوانان شهر سمنان تأثیر کتابخانه تلفني شهرداري سمنان در افزایش سرانه مطالعه -2

 .دارد
 

 شناسی  روش 
 

طرحهای پژوهش آزمایشی بسته به شرایط . " یا تجربی انجام شده است یشاین تحقیق به صورت آزمای

طرح های بااستفاده . 2طرحهای تک گروهی، : انجام پژوهش به چند مقوله تقسیم می شوند که عبارتند از

 طرح های نمونه جدا. .طرح های عاملی، طرح های شبه آزمایشی و . 1از گروه گواه، 

زمون استفاده شده ر قالب طرح گروه پیش آزمون و پس آک گروهی ددر این پژوهش از طرح های ت

در این طرح آزمودنی ها . در این روش از خود آزمودنی ها به عنوان گروه گواه استفاده می شود. است

یکی از ویژگیهای این طرح این است که . در رابطه با متغیر وابسته دو بار مشاهده  و سنجیده می شوند

یک گروه در هر دو مرحله ی پیش و پس آزمون شرکت می کنند، نیازی به  همتا کردن چون در آن فقط 

 (3199میرزایی ،. ) آن با گروه دیگر نیست

نظر . نفر بوده است 9٣99تعداد اعضاي كتابخانه تلفني شهرداري شهر سمنان قبل از شروع این تحقیق   
با توجه به استفاده اجراي پژوهش ممكن نبود،  و به اینكه سوال از تمامي اعضاي كتابخانه تلفني در زمان

فقط اعضاي جدید در هنگام ثبت نام   گواه –از روش تجربي در این تحقیق،برای انتخاب گروه آزمون 
در این   .رسیدنفر مي 98به  98در جامعه آماري قرار گرفتند كه تعداد آنها در تاریخ شهریورماه 

 آزمون استفاده شده است، ابتدا در زمان ثبت نام اعضايو پس آزمونپیشش،  از دو پرسشنامه پژوه
و ماهه  9و پس از گذشت یك دوره شدآزمون در بین جامعه مربوطه توزیع كتابخانه، پرسشنامه پیش جدید

 نظر آزمون، بین همان جامعه مورداستفاده از مجموعه كتابخانه توسط اعضاي كتابخانه، پرسشنامه پس
از  هاي حاصل از آن بررسي ویافته. گردیدآزمون را تكمیل نموده بودند، توزیع پیشكه فرم پرسشنامه 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت tآزمون  آمار توصیفی و طریق



روایي و پایایي در مورد ابزار گردآوري اطالعات در  نظر سنجي و نیز پژوهش تجربي از آنجا که  
 26العه مقدماتی به یی پرسشنامه ها ابتدا پرسشنامه اولیه در مطبرای بررسی روا،مورد توجه  مي باشد

كتابدار، مسئول كتابخانه، اساتید کتابداری )نظراز همكاران صاحب نفر 9بلی کتابخانه و نفراز اعضای ق
-نتیجه این بررسي هاي مقدماتي، تغییر جمله.  داده شد تا ابهامات احتمالی رفع گردد( و همكار با تجربه

در ضمن پرسشنامه نهایی نیز . و تهیه پرسشنامه نهایي بود ، اضافه کردن سوالبرخي از سئوال هابندي 
برای کودکان و  داشتپر شده است تا اگر در موردی نیاز به توضیح توسط محققان  به صورت مصاحبه 

 .نوجوانان نمونه توضیحات الزم داده شود
بوده است، /. 89آن با ضریب آلفاي کرونباخ درحدود  نتایج بررسي آزمون مقدماتي پرسشنامه و پایلوت

 .   مي باشد بیانگر پایایي پرسشنامه مزبورکه 

 داخلی پيشينه

 
رابطه هوش و عالقه به مطالعه كتابهاي "نامه كارشناسي خود را با عنوان ، پایان(3133)فقال 

اي كه بیان شد به این حقیق فرضیهدر این ت. انجام داد" آموزان ابتدایيغیردرسي در بین گروهي از دانش
صورت بود كه عالقه و گرایش كودكان باهوش به مطالعه كتابهاي غیردرسي بیشتر از كودكاني است كه 

هاي آماري نشان هاي حاصل و تحلیلنتایج این تحقیق با توجه به داده.  تري برخوردارنداز هوش پایین
همچنین بین عالئق مطالعاتي دختران . تفاوتي وجود نداردداد كه بین سطح هوشي دختران و پسران نمونه 

و پسران و نمونه تفاوتي وجود ندارد و در نتیجه از نظر سطح هوشي و عالئق مطالعاتي بین دانش 
 .آموزان دختر و پسر كالسهاي چهارم و پنجم ابتدائي تفاوت معني داري وجود ندارد

؛ پژوهشي درباره نقش خانواده در میزان گرایش  مطالعه عادت به” ر تحقیقی با عنوان د (3139)امينی 
با توجه به نقش خطیر خانواده بعنوان اولین نهاد اجتماعي مرتبط با “ جوانان به مطالعه متون غیردرسي

فرد كه مسئولیت مستقیم تعلیم و تربیت را بعهده دارد این پژوهش نقش خانواده را در دروني كردن عادت 
با استفاده از روش سهمیه اي اطالعات . كودكي و نوجواني مورد توجه قرار داده استمطالعه در دوران 

 3دانش آموز دختر و پسر مراكز پیش دانشگاهي منطقه  296پرسشنامه اي از یك نمونه آماري شامل 
به لي نتایج بیانگر عدم بذل توجه كافي خانواده ها علیرغم تمكن ما. تهران بود اخذ و بررسي گردیده است

 .امر مطالعه بوده است

نمودن دانش آموزان به مطالعه و  بررسي راهكارهاي عالقمند" تحقیقي را با عنوان  ،(3190) نژادويسي
           . استذکر کرده انجام داده است و سرانه مطالعه در كشور ما را یك دقیقه در سال " خوانيکتاب

خواني مند نمودن دانش آموزان به مطالعه و کتابهدف اصلي از این تحقیق بررسي راهكارهاي عالق
روستاي كمالي عالمرودشت شهرستان المرد ( ره)كلیه دانش آموزان مدرسه راهنمایي امام خمیني. است

در انجام این تحقیق از ابزارهایي مانند پرسشنامه، . به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده است
عبارت است  مسأله تحقیق. استفاده شده است( تب و تحقیقات مربوطهك)مصاحبه، مشاهده و بررسي اسناد 

عدم  دانش آموزان این آموزشگاه، خواني دانش آموزان چیست؟علت عدم انگیزه در مطالعه و کتاب: از
نبود كتابدار در مدرسه ونبود مكان  كمبود كتب مورد عالقه، ریزي مناسب، نداشتن وقت كافي،برنامه

 .اندخواني خود ذكر كردها از علل عدم کتابمختص كتابخانه ر

بررسي وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي "، تحقیقي را با عنوان (3193) عظيميمان      
این مطالعه با هدف بررسي وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي . انجام داده است" قزوین

عالقمند به مطالعه بوده  درصد افراد ٣8عمل آمد كه بهحقیق این نتیجه هاي این تاز یافته. قزوین انجام شد
. درصد مطالعه در زمینه مواد درسي بود 9٣كردند كه ساعت مطالعه مي 1-9درصد آنها در هفته  13و 

درصد دانشجویان اغلب اوقات از  23دادند در منزل مطالعه كنند و تنها درصد دانشجویان ترجیح مي 9٣
 93. دادندكردند كه اكثریت آنها را دانشجویان خوابگاهي تشكیل ميجهت مطالعه استفاده مي كتابخانه

 . درصد دانشجویان اذعان داشتند كه میزان هزینه خرید كتابشان در ماه كمتر از دو هزار تومان بوده است



 
 

 پيشينه خارجی   

انجام داد كه در این " ادت به مطالعهتشویق درازمدت در ع"، تحقیقي را با عنوان (3882)  رسانكو   
آموزان، آموزگاران باید منظور ایجاد عادت مطالعه و كتابخواني در دانشتحقیق سانكور معتقد است به

راههاي زیادي براي انجام این . مطالعه دایمي را در كالسها به صورت برنامه اي آزاد تنظیم و اجرا كنند
ن كتابها و مواد خواندني در كالس درس، در نظر گرفتن زماني برنامه در دست هست، شامل قرار داد

 .براي مطالعه و برنامه ریزي در جهت عادت مطالعه بطور مرتب در طول سال تحصیلي

، درباره اینكه چگونه مي توان به یك پیشرفت بي واسطه در زمینه ضرورت و (388٣)  وونگ   
قهاي یین تحقیق به تحلیل حمایت و شكل دادن تشوا. عادت مطالعه دست یافت، تحقیق را انجام داد

آموزگاران براي بهبود روش خواندن در تك تك دانش آموزان پایه اول مي پردازد و احتمال شكست آنان 
آموزان در بهبود روش را در خواندن كاهش مي دهدو راههایي كه پنج تن از آموزگاران حامي دانش

آموزان باید خوانند، در مقابل دانشقتي معلمان متن آشنایي را ميبدین منظور و. خواندن پیش گرفته اند
ها نتایج حاصله نشان داده است كه آموزگار توانسته است، منش. بتوانند متن جدیدي را با آن مقایسه كنند

 هاي آشناآموزان متنوقتي دانش. هاي شكل گرفته آنان را مانند برخورد با یك متن آشنا تغییر دهدو عادت
آموزان را شروع مي را خواندند، معلم دخالت كمتري در آن كرده و به تعلیم كوشش براي خواندن  دانش

آموزان متني را خواندند، معلمان با افزایش الگوهایي براي تشویق آنان و بحث كند و در مقابل وقتي دانش
  .دهنددر مورد نظریات آنان پاسخ مي

و همكاران بوهلر   
 

بررسي عادات به مطالعه دانشجویان سال سوم "قي را با عنوان تحقی، (2666)
 ٣3دانشجوي شرکت کننده در این مطالعه،   93از . اندانجام داده" پزشکي در مقطع کارآموزي جراحي

دانش آموزي که تحصیل در گزارش رسمي  39از . زن بودند( ٪ ٣2)نفر یا  1٣مرد و ( ٪ 99)نفر یا 
هاي تحقیق وي این بود از یافته. زن بودند( ٪ ٣٣)نفر  9مرد و ( ٪ 99)فر ن 36اما خود هدایت گروه 

 . دهندگان در پرسشنامه وجود نداشتداري بین جنس دانشجویان پاسخكه هیچ رابطه معني
دانشجویان از سال اول و دوم بر . از پرسشنامه براي ارزیابي دانشجوي پزشکي طراحي شده است     

داري هیچ ارتباط معني. ٪ از جمعیت است1/11برنامه آموزشي( حل مسأله)ري اساس حل مسأله یادگی
و  1، 2، 3ارتباط بین عادات به مطالعه دانشجویان در برنامه درسي و حل مسأله از جداول . وجود ندارد

 .براي نشان دادن بهتر نتایج توصیفي از پرسشنامه استفاده شد ٣

فونته و كاردال االواردو ال   
 

: پژوهش در نوع هیجان و عادات مطالعه"، تحقیق را با عنوان (2668) 
هدف  .اندانجام داده" هاي فردي در یادگیري و عملکرد تحصیلي دانشجویان مقطع کارشناسياثرات تفاوت

از این مطالعه به ارائه ارزش نظري توسط بررسي روابط علت و معلولي بالقوه، عوامل مختلف در 
فرایند  -براي رسیدن به این هدف، ساخته تجربي مدل بر اساس شگون . شدباعملکرد تحصیلي مي

، عادات مطالعه و سایر (AES)محصول نمونه براي روشن کردن اثرات بالقوه از اجزاي سبک هیجاني 
متغیرهاي تحصیلي و علمي دانشجویان موفق، در مقابل، هدف از مطالعه دوم این بود که اضافه کردن 

، عادات مطالعه AESعملي از طریق بررسي بین وابستگي میان سطوح مختلف از اجزاي  ارزش
با استفاده از برنامه آموزش این برنامه اجازه  نتایج پژوهش، .دانشجویان مقطع کارشناسي بوده است

 شود که حداکثر تولیدبرآورد پارامترها به طور همزمان از طریق مدل معادله ساختاري تخمین زده مي
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به این . روش احتمال را از طریق تجزیه و تحلیل مشترک واریانس ماتریس نمرات براي متغیر در مدل
نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل به نظر مي رسد هیجانات بیش از حد . ترتیب این امکان وجود دارد

 .قیق گذاشته استتأثیر منفي بر یادگیري و عادات مطالعه بر روي دانشجویان شركت كننده در  این تح

مجذوب و آبو   
 

تمرین خواندن و خواندن کتاب براي کودکان "را با عنوان  مطالعه موردی، (2636) 

 باو  شد مرحله انجام شش در هامصاحبه، مطالعه در این. اندانجام داده "درگروه همساالن مهد کودک
در  از این رو. شد انجام د کودکمه براي خواندن و کتاب استفاده عملي و تجربه به دست آوردن هدف

توان به مطالعه آنها را مي، با آموزش ایجاد عالقه به مطالعه کودکان دهد كهتوضیح  مي مطالعه این
مطالعه  بنابراین،. باشدکالس مي در سازگاري براي ایجاد خواندن آنها معتقدند كه كتاب. كتاب عادت داد

جامعه پژوهشي این . خاصي باید باشد چارچوب در مدرسه كودكان قبل از برايكتاب  خواندن و کتاب
 . کیفي رویکرد است با هندي و چیني  ،مالزیایي از جمله کودک 39 شامل تحقیق،

 
 هاي پژوهشيافته

 
 به مطالعه كتابخانه تلفني شهرداري سمنان جديد  اعضايعالقه ميزان   - 
 

-و پاسخاستفاده شد آزمون آزمون و پسنامه پیشدر پرسش 3به این پرسش اساسي، از سئوال  براي پاسخ

  :دباشاین سئوال به شرح ذیل مي نتیجه. نددهندگان، در هر دو آزمون مورد سنجش قرار گرفت

 

 پيش آزمون -عالقمندي شما براي مطالعه به چه ميزان مي باشد  - جدول شماره               

 درصد فراوانی عالقه مندی

 ٣8.1 1٣ بسیار زیاد

 19.2 29 زیاد

 31.6 8 متوسط

 3.9 3 کم

 6 6 خیلی کم

 366.6 98 جمع کل

   

آزمون، گزینه دهد كه میزان عالقمندي كودكان و نوجوانان به مطالعه در پیش، نشان مي3جدول شماره 

، در (درصد 2/19نفر یا  29)، در گزینه زیاد تعداد (درصد 1/٣8نفر یا  1٣)بسیار زیاد را تعداد 

 . ، انتخاب كردند(درصد 3/ 9نفر یا 3)، و گزینه كم را تعداد (درصد 31نفر یا  8)زینه متوسط تعداد گ
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 آزمونپس - همطالع براي اعضاي كتابخانه تلفني شهرداري شهر سمنان درصد فراواني عالقمندي  -٢جدول شماره 

 درصد  فراواني عالقمندي

 59.4 41 زیاد بسیار

           زیاد   

                
25 36.2 

 4.3 3 متوسط

 6 6 کم

 6 6 خیلی کم

 100.0 69 جمع كل

   

آزمون، به چه میزان دهد كه اعضاي كتابخانه تلفني شهرداري سمنان در پسنشان مي ،2جدول شماره  

بسیار  ، گزینه(درصد ٣/98نفر یا  ٣3)آزمون تعداد دهندگان در پسپاسخ. باشندبه مطالعه عالقمند مي

، گزینه متوسط را (درصد 1/٣نفر یا  1)، گزینه زیاد، تعداد (درصد 2/19نفر یا  29)زیاد، تعداد 

  گزینه کم و خیلی کم استفاده نشده است .انتخاب كردند

 (آزمونآزمون و پسپيش) مطالعه براي اعضاي كتابخانه تلفني ميزان عالقمندي - جدول شماره

 سئوال

Paired Differences فاوت زوجها ت  

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean

 میانگین

Std. 

Deviation

انحراف 

 استاندارد

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 پیش-باشد مي میزان چه به مطالعه براي شما عالقمندي

 آزمون

 پس-باشد مي میزان چه به مطالعه براي شما عالقمندي

 آزمون

0.217 0.838 0.016 0.419 2.155 68 0.035 

 

باشد و این بدین معناست مي 65233دهندگان دهد كه میانگین پاسخها نشان مي، داده1درجدول شماره   

 .گرددآزمون مشاهده ميآزمون و پسدهندگان در پیشكه اختالف معناداري بین پاسخ

 



 ي كودكان و نوجوانان سمناني ه مطالعهكتابخانه تلفني شهرداري سمنان عامل افزايش سران -٢
آزمون استفاده شده و آزمون و پس، در پرسشنامه پیش1به این پرسش اساسي، از سئوال  براي پاسخ

 :باشدنتیجه این سئوال به شرح ذیل مي. دهندگان، در هر دو آزمون مورد سنجش قرار گرفتندپاسخ

   

 آزمونپيش -ه روز چقدر استميزان مطالعه شما در شبان - جدول شماره  

 میزان مطالعه فراوانی درصد

 دقیقه 16کمتر از  12 17.4

 دقیقه 96تا  16بین  36 52.2

 دقیقه 326تا  96بین  11 15.9

 دقیقه 326بیشتر از  10 14.5

 جمع کل 69 100.0

 

 روز شبانه ا دراند رافرادي كه هنوز عضو كتابخانه تلفني نشده ، میزان مطالعه 2جدول شماره   

دقیقه را تعداد  16آزمون، گزینه كمتر از دهد كه این افراد در پیشها نشان ميداده .دهدنشان مي

، گزینه بین (درصد 2/92یا  19)دقیقه را تعداد  96تا  16، گزینه بین (درصد ٣/33نفر یا  32)

 36)دقیقه را تعداد  326ز و گزینه بیشتر ا( درصد 8/39نفر یا  33)دقیقه را تعداد  326تا  96

 . اندانتخاب كرده(  درصد 9/3٣نفر یا 

 پس آزمون-درصد فراوني ميزان مطالعه شما در شبانه روز چقدر است - جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 میزان مطالعه فراواني در صد

 دقیقه 03کمتر از  11 15.95

 دقیقه 03تا  03بین  19 27.55

 دقیقه 23 تا  03بین  21 03.03

 دقیقه 23 بیشتر از  14 2300

 تعداد  بي پاسخ 4 5.8

 جمع 69 3303 



را نشان  روزدر شبانهاعضاي كتابخانه تلفني شهرداري سمنان ، میزان مطالعه 9جدول شماره  

، (درصد 2/21نفر یا  39)دقیقه را تعداد  16آزمون، گزینه كمتر از این افراد در پس. می دهد

دقیقه را تعداد  326تا  96، گزینه بین (درصد ٣/98یا  ٣3)دقیقه را تعداد  96تا  16گزینه بین 

انتخاب ( درصد 9/9نفر یا  ٣)دقیقه را تعداد  326و گزینه بیشتر از ( درصد 9/9نفر یا  ٣)

-آزمون به نسبت پاسخدهندگان در  پسدهنده این است كه میزان مطالعه پاسخنتایج نشان. اندكرده

عبارت دیگر این سامانه باعث شده كه انگیزه كودكان و به. باشدآزمون بیشتر ميپیشدهندگان در 

 . نوجوانان در ایجاد عالقه به مطالعه افزایش یافته است

 دسترسي سريع و آسان به كتاب از طريق كتابخانه تلفني شهرداري سمنان - 
 

و استفاده شده آزمون آزمون و پسپیش، در پرسشنامه ٣به این پرسش اساسي، از سئوال  براي پاسخ   

 :باشدنتیجه این سئوال به شرح ذیل مي. دهندگان، در هر دو آزمون مورد سنجش قرار گرفتندپاسخ

 

 آزمونپيش –درصد فراواني امکان دسترسي اعضاي كتابخانه تلفني به کتاب  - جدول شماره 

 امکان دسترسی فراوانی درصد

 عالي 25 36.2

 بخو 19 27.5

 متوسط 15 21.7

 کم 7 10.1

 خیلي کم 3 4.3

 جمع کل 69 100.0

 

دهندگان براي پاسخ. دهدآزمون نشان ميدهندگان را در پیش، امكان دسترسي پاسخ9جدول شماره    

، گزینه (درصد 9/23نفر یا  38)، گزینه عالي، تعداد (درصد 2/19نفر یا  29)دسترسي به كتاب تعداد 

گزینه كم و تعداد ( درصد 3/36نفر یا  3)، گزینه متوسط، تعداد (درصد 3/23نفر یا  39)خوب، تعداد 

 . ، گزینه خیلي كم را انتخاب كردند(درصد 1/٣نفر یا  1)

 

 

 

 

 



 آزمونـ پسدرصد فراواني ارزيابي امکان دسترسي به کتاب از طريق کتابخانه تلفني - جدول شماره 

امکان  فراواني درصد 

 دسترسي

 عالي 38 55.1

 خوب 25 36.2

 متوسط 2 2.9

 کم 2 2.9

 بي پاسخ 2 2.9

 جمع کل 69 97.0

   

در این . دهدآزمون نشان ميدهندگان را در پسدهد كه امكان دسترسي پاسخ، نشان مي3جدول شماره  

، گزینه (درصد 3/99نفر یا  19)دهندگان براي دسترسي به كتاب تعداد دهد كه پاسخها نشان ميداده

، گزینه متوسط و تعداد (درصد 8/2نفر یا  2)، گزینه خوب، تعداد (درصد 2/19نفر یا  29)عالي، تعداد 

است همانگونه در جدول قبلي اشاره شد حاكي از این. گزینه كم را انتخاب كردند( درصد 8/2نفر یا  2)

زمون، بیشتر از افرادي هستند كه آكه امكان دسترسي این اعضاي كتابخانه تلفني شهرداري سمنان در پس

نفر انتخاب كردند در حالیكه  29گزینه عالي تعداد  پیش آزمون عنوان مثال دربه. هنوز ثبت نام نكرده اند

 .  نفر گزینه عالي را انتخاب كردند 19آزمون اعضاي كتابخانه تلفني تعداد در پس

 
 .و نوجوانان سمنان و خانواده هاي ايشان ميان كودكانتعامل تأثير كتابخانه تلفني در ايجاد  - 
 . استفاده شده استآزمون ، در پرسشنامه پس36به این پرسش اساسي، از سئوال  براي پاسخ   

 تان درصد فراواني ميزان تأثير روش كتابخانه تلفني در ايجاد تعامل بين خود و خانواده -8 جدول شماره 

در 

 صد

تأثير كتابخانه  فراواني

در ايجاد تلفني 

 تعامل

 عالي 21 30.4

 خوب 37 53.6

 متوسط 6 8.7

 بي پاسخ 5 7.2

 جمع کل 69 366

 



شان را توسط میزان تعادل بین اعضاي كتابخانه تلفني شهرداري سمنان با خانواده ،9جدول شماره    

، گزینه عالي، (ددرص ٣/16نفر یا  23)در این جدول به ترتیب تعداد . دهدروش كتابخانه تلفني نشان مي

، گزینه متوسط را انتخاب (درصد 3/9نفر یا  9)، گزینه خوب و تعداد (درصد 9/91نفر یا  13)تعداد 

 . كردند

 :آزمون فرضيه ها

 "آيا کتابخانه تلفنی در ايجاد عالقه برای مطالعه مؤثر بوده است؟ "مربوطه به فرضيه  -9جدول شماره 

 tآماره  فرضیه های تحقیق
P_valu

e 

نتیجه آزمون در سطح آلفا 

9% 

آیا کتابخانه تلفنی در ایجاد عالقه برای مطالعه مؤثر 

 بوده است؟
٢5    050   

رد می  H0)مؤثر بوده است

 (شود

 

ایجاد "دهد كه فرضیه تحقیق با عنوان شود و نشان مي، اختالف معناداري دیده مي8در جدول شماره    
و  شوداین فرضیه رد مي H0هاي این جدول، با توجه به داده. است تایید شده" عالقه براي مطالعه

 . فرضیه تایید شده است

 

 آيا کتابخانه تلفني باعث تغيير سرانه مطالعه شده است؟ "مربوط به فرضيه  - 0جدول شماره 

 t P_valueآماره  فرضیه هاي تحقیق
نتیجه آزمون در سطح آلفا 

9% 

 (رد مي شود H0)بلي 026. 2.279 انه مطالعه شده است؟آیا کتابخانه تلفني باعث تغییر سر

   

 .باشدمیفر ضیه دوم پژوهش  تایید  که نمایانگرشود مي مشاهده، اختالف معناداري 10در جدول شماره  

 
 گيريبحث و نتيجه

ميزان عالقه اعضاي جديد  کتابخانه تلفني شهرداري سمنان به مطالعه چقدر  "در جواب سئوال اول    

دهنده این است كه  اکثریت این افراد عالقمندي خود به مطالعه را قبل از استفاده از نتایج نشان "ست ؟ا

ها بیانگر این است كه اعضاي این كتابخانه  پس از مطالعه داده. سامانه كتابخانه تلفني اظهار داشته اند

به . آزمون اظهار کرده انده  پیشمنابع و استفاده از خدمات کتابخانه تلفنی عالقمندي بیشتري نسبت ب

 .مورد توجه قرار گرفته است از قبل عبارتی  استفاده از کتابخانه تلفنی  بیشتر

-آيا کتابخانه تلفني شهرداري سمنان باعث افزايش سرانه مطالعه"جواب سئوال دوم با عنوان رد

-میزان مطالعه پاسخدهنده این است كه نتایج نشان "ي کودکان و نوجوانان سمناني شده است؟

باشد، ولی در پس آزمون میزان ضاي كتابخانه تلفني كمتر ميآزمون به نسبت اعدهندگان در پیش



این کتابخانه باعث افزایش سرانه مطالعه کودکان و  به عبارتی. مطالعه افزایش داشته است

 .نوجوانان شده است

سريع و آسان به کتاب را براي کودکان و  آيا کتابخانه تلفني امکان دسترسي" سوم در جواب سئوال  

است كه امكان دسترسي این افراد در ، حاكي از این هانتایج داده "نوجوانان سمناني فراهم کرده است؟

دلیل دسترسي خاص اعضاي ه توان گفت که بمي .  دباشاز اعضاي كتابخانه تلفني مي آزمون، كمترپیش

 .ان دسترسي به منابع  در کمترین زمان ممکن صورت گرفته استامک توسط پیک این کتابخانه به کتاب

آيا کتابخانه تلفني در ايجاد تعامل ميان کودکان و نوجوانان سمناني و " چهارم در جواب سئوال   

نتایج بیانگر این است كه روش كتابخانه تلفني شهرداري سمنان،  "هاي ايشان موثر بوده است؟خانواده

این  به نظر می رسد. کتابخانه و خانواده اعضاي این كتابخانه برقرار نموده استتعامل خوبي را بین 

دهد، فرهنگ مطالعه و صحبت در باره منابع به جذابیت و نحوه خدماتي که ارائه مي با توجه کتابخانه

 .  مطالعه شده را در میان کودکان و نوجوانان و خانواده هاي ایشان بر قرار کرده است

قبل از عضویت در   عالقمندي خود را براي مطالعهپاسخگویانی که  از این است كه  نتایج حاكي

اند، بیش از نیمي از جامعه آماري این كتابخانه تلفني طبق نتایج پرسشنامه و تحلیل آماري، ابراز كرده

سیر با این وجود این، ایجاد عالقمندي كودكان و نوجوانان به مطالعه،  ،دهندتحقیق را تشكیل مي

 .کرده استصعودي خود را طي 

بررسي براي . باشدي کودکان و نوجوانان سمناني ميافزایش سرانه مطالعهاز نتایج دیگر این تحقیق،    

آمده از تحلیل نتایج بدست. تعیین سرانه مطالعه جامعه آماري در این تحقیق، در یك شبانه روز بوده است

از سرانه ( آزمونپس)عه اعضاي كتابخانه تلفني شهرداري سمنان آماري، بیانگر این است كه سرانه مطال

و این باشد ، بیشتر مي(آزمونپیش)دهندگان در زمان قبل از عضویت در كتابخانه تلفني مطالعه پاسخ

باشد كه است كه امكانات، تجهیزات، جذابیت فعالیتهاي این كتابخانه در سطح خوب ميدهنده ایننشان

 . قمندي اعضاي این كتابخانه قرار گرفته استمورد توجه و عال

 شد حاصلمورد آزمون قرار گرفت این نتیجه " ایجاد عالقه براي مطالعه"اي كه با عنوان در فرضیه  

دهندگان در كه كتابخانه تلفني در ایجاد عالقه براي مطالعه مؤثر بوده است و اختالف معناداري بین پاسخ

 نیز تغییر سرانه مطالعه كودكان و نوجوانان توسط كتابخانه تلفني .شد دهمشاهآزمون آزمون و پسپیش

دهندگان پاسخاختالف معناداري بین  نتایج نشان می دهد بوده است که یكي دیگر از فرضیات این پژوهش

به عبارتی این  .موثر بوده است هم  و در نتیجه در تغییر سرانه شودآزمون دیده ميآزمون و پسدر پیش

به علت سهولت دسترسی و منابع  که ازخدمات خارج از مکان کتابخانه بهره می جوید، وع کتابخانهن

خانواده های ایشان بر قرار نماید و می کتابخانه ای مناسب توانسته ارتباط خوبی با گروههای کودکان و 

 .مطالعه  محسوب گردد ایجاد فرهنگ تواند از راههای مناسب

 

 :پيشنهادات 

وجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود، استفاده از الگوی کتابخانه تلفنی شهرداری سمنان با ت -3

و کتابخانه های درسایر کتابخانه های عمومی تحت پوشش شهرداریها و نهاد کتابخانه های عمومی کشور

بخانه عمومی مورد استفاده قرار گیرد تا  دسترسی به منابع کتا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 .سریعتر و پیوند با جامعه محلی خارج از مکان کتابخانه برقرار گردد



با توجه به تأثیر كتابخانه تلفني در افزایش رشد مطالعه كودكان، پیشنهاد مي شود آموزش تلفني به  -2

یك ن در این راستا می توا  :ملي براي این كتابخانه صورت گیردوالدین و تبلیغ از طریق رسانه هاي 

را  خانواده از اعضاي این كتابخانه تلفني كه دست كم داراي دو فرزند درمقاطع مختلف تحصیلي باشند

استفاده از  و مصاحبه با آنها درشبکه های تلویزیونی در رابطه با جایگاه كتاب در خانواده و انتخاب

را به  دهندن انجام داده و ميهایي كه خانواده براي عالقمند كردن فرزندانشابرنامه کتابخانه تلفنی و

 .نمایش عموم گذاشت

براي كودكان و نوجوانان یك مدرسه و " نحوه استفاده از كتابخانه تلفني "برگزاري یك دوره آموزشي  -1

بررسي نتیجه این دوره آموزشي و در صورت جواب مورد نظر ، اشاعه آن به سایر مدارس در استان 

 .سمنان و سپس سایر استانها

از طریق رادیو و  و معرفی آن رساني به كودكان و نوجوانان براي استفاده از كتابخانه تلفنياطالع -2

تلویزیون، حداقل به مدت یك هفته در قالب یك برنامه مداوم در هفته كتاب یا در طول نمایشگاه بین المللي 

 .توصیه می شود كتاب
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Abstract 

Purpose: The aim of this research is to investigate the effect of reading resources in increasing 

the reading rate of the children and young adults through the Semnan   Municipality Phone 

Library. 

Methodology: The single group experimental method is used including the pre and post tests. 

The study tools include 2 researcher produced questionnaires: pre-test with 7 questions and 

post –test with 13 questions. The statistical society includes 69 new comer members in August 

2010. 

Findings: according to the results, in pre-test one of the options about reading in 24 hours 

shows that  the60- 129 minutes are chosen by 11 respondents(15.9%) and in post-test it is 

increased to 21 respondents (30.45%) that shows the effect of  the phone library in increasing 

reading habits . Findings also show that the facilities, equipments and activities of the library are 

at a good level , so that the respondents declared their satisfaction. The phone library has 

played a positive role in increasing the reading rate of children and young adults. The 

hypothesis regarding the role of phone library in creating interests in reading is confirmed so 

that there is a meaningful significant difference between pre and post tests. 

Originality/Value :It is the first research about the Phone Library in Iran and the results 

can help the responsibleس of Iran public libraries Foundation, Tehran Municipality 

Cultural- Artistic Organization and the libraries attached to the Intellectual center for 

Children and Young adults to use this experience and disseminate it throughout the 

country for promoting reading culture among children and young adults. 

 Key words: Reading rate, Children reading, Phone library, Semnan Municipality, reading 

promotion 
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