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چكيده
تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقای فرهنگ کتاا خاوای در میاا دایا آماواا مقعا
متوسعه شهر تهرا ایجام گرفت .روش تحقیق ،توصیف اا یوع پیمایش و جامعه آماری ،شامل
دای آمواا مقع اول و دوم متوسعه شهر تهرا ( )344586است .حجم یمویاه ایات تحقیاق
باتوجه به فرمول یمویهگیری کوکرا  383یفر برآورد شد و ابزار ایدااهگیری دادههاا ،پرسشانامه
محققساخته بود .جهت سنج روای  ،پس اا تأیید روای محتوا توسط خبرگا  ،میازا روایا
سااه محاسبه و ارتباط سواالت و مؤلفهها تأیید شد .همچنیت بارای سانج پایاای اا ضاری
آلفای کرویباخ استفاده (خایواده  ،0/98رسایه مل  ،0/97کتابخایه  0/97و محیطآمواشا )0/98
شد .یافتههای تحقیق یشا داد که خایواده با مؤلفههای ضرورت و پایگاه خاایواده باهترتیا باا
میزا اثر ( ،)0/79( )1/17رسایه مل با مؤلفه اطالعرسای با میزا اثر ( ،)0/82کتابخایاههاا باا
مؤلفههای توسعه کم و کیف بهترتی با میزا اثر ( )0/82( )1/04و در یهایت محیط آمواش
با مؤلفههای تشویق به معالعه ،ایجاد احساس ییاا به معالعه در دایا آماواا و بااور باه تاأثیر
کتا در رشد فردی و اجتماع بهترتی با میزا اثر ( )0/47( )0/45( )0/81در فرهنگ معالعاه
آیا مؤثر هستند .همچنیت یافتهها یشا داد ایا به یسبت مردا به توسعه کم کتابخایههاا و
پایگاهاجتماع خایواده اهمیت بیشتری دادهاید.
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مقدمه
فرهنگ کتابگوان ارکت فراتر اد یک مخارت عادی د متضیم فرهنگی ایادی میواد
گستردآ امت د گوانیدر جیزد فعالییتهیای رددانیه د میدادز دنیدگ بیه اسیاب می ایید
س . Stranger-Johannessen,2014فرهنییگ کتییابگییوان ا موضییوع امییت کییه در همییه
جنبههای دندگ انسار به کار گرفته م شیود س . Doiron & Asselin,2010در همیی دمینیها
به دعم ت(کر عدآای اد محققارا فرهنگ گواندر به شدت به دمینیههیای ارتبیا میامی د
اقتصادی متک امت .برگ دیگرا بر جنبههای اجتماع د عیا ( گوانیدر تأکیید دارنیدا
بهدیژآ گواندر بهعنوار یک لذت کیه گیود نمیودی اد ییک فرهنیگ کتیابگیوان امیت
س . Stranger-Johannessen,2014اد ارجییای کییه دنیییای امییردد بییا دیییدآای بییه نییاز بحییرار
فرهنگ مواجه امتا گسترش فرهنگ مکتوب د ارتقیای فرهنیگ کتیاب د کتیابگیوان
یک اد امام تری د منامبتری اقدازها در جخت تومعها رشد د تعمیق فرهنگ گودی د
مقابله با تخاجم فرهنگ بیگانه امت .بدی لحیا امیرددآ یکی اد معیارهیای مینج رشید
فرهنگ ملتهاا میزار رغبت انخا به کتابگوان امت .چراکه تومعه فرهنگی ا اقتصیادیا
اجتماع د میامی هیر جامعیهایا نشیار دهنیدآ مییزار انی د ال(یت افیراد ار بیا ابزارهیا د
اهرزهای فرهنگ امت سدارع ا  . 10 :1392در ایجاد عادت به مطالعیه د در نتیجیه ارتقیای
فرهنگ کتابگوان در میار دان امودار ددرآ متومیطها نقی عوامیل کلییدی همچیور:
گانوادآ سدالدی ا محیط امودش ا کتابخانههای عموم د نق تربیت رمانههیای عمیوم
را نم توار نادیدآ گرفت .اد گانوادآ م توار بهعنوار نقطه اغادی ایجاد ع،قه به کتاب ناز
برد؛ چراکه گانوادآا نخستی دنیای امت که کودک با ار ردبهرد شیدآا مبیان دنیدگ را
در گانوادآ فرا گرفته د در انجامت کیه گیوب د بید را می امیودد سمیبحان نیژاد د منیاف
شرفابادا  . 118 :1390لذا فضای تعلیم د تربیت گانه د گیانوادآ اریر مسیتقیم د غیرقابیل
انکاری در گرای فرد به کتاب د کتیابگیوان دارد سانیررنژادا  . 6-11 :1380اد دیگیر
عوامل کارامد در ایجاد ع،قه به کتاب د کتابگوان ا محیط امودش امت .مدرمیه بعید
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اد گانوادآا ددمی جایگاآ تربیت امت که کودک در ارا انول د قواعد گواندر د نوشیت
را فرا م گیرد د م امودد که چگونه بددر کمک دالدی د ا رافیار گودا مطالیب کتیاب
را بخواند د ب(خمد .اگر فرد در محیط امودش با اردش کتاب اشنا شیدآ د لیذت مطالعیه د
کتابگوان را درک نمایدا ای موضوع باعث م شود مطالعه بهعنیوار عیادت د ع،قیه در
اد به دجود اید د هموارآ ار را جزد برنامههای دندگ رددمیرآ قیرار دهید .در ایی دمینیها
نق د تأریر مسئوالر محیط امودش ا بهگصوص معلم بسیار ردش د مؤرر به نظر م رمید
سدارع ا  . 105 :1392کتابخانیههیای عمیوم نییز بیهعنیوار عامیل میؤرر دیگیر در ارتقیای
فرهنگ مطالعه د کتابگوان باید میورد توجیه قیرار گیرنید .کتابخانیههیای عمیوم اد راآ
گدمات منحصر به فرد گودا فرهنگ مطالعه را در جوامع ارتقاء م دهند د بیه ایی ترتییبا
افراد بیگانه بیا کتیاب را بیه کتیابخوار تبیدیل می کننید سدارعی ا  106 :1392د در نخاییت
امام تری عامل مؤرر در ارتقای فرهنگ کتابگوان ا رمانه مل امت .در عصیر ااضیرا
بخرآگیری اد رادیو د تلویزیور بهعنوار دد رمیانه ارتبیا میریع د در دمیترسا ضیردرت
اجتماع د بخش جدای نا ذیر اد دندگ به شمار م اید د گارج مانیدر افیراد اد گرددنیه
رمانههای ارتباط جمع ا به معنای اذف شدر انار اد ایات اجتمیاع امیت .تحقییقهیای
نوی نشار اد دجود رابطه معن دار بیی میدت دمیار تماشیای تلویزییور د تشیویق افیراد بیه
کتابگوان در میار نوجوانار بییندآ تلویزیور داشته امیت سمیراسیین د محمیدیا :1388
 . 13-41اد ای ردا الدز امیت رمیانه ملی بیرای گسیترش کتیاب د کتیابگیوان ا کیه اد
ایههای انل فرهنگماد جامعه امتا اهتماز دیژآای داشته باشد.
 .1فرهنگ مطالعه
فرهنگ مطالعه در شکل گیری د تدادز شخصیت اجتمیاع د فیردی افیراد نقی بیهمیزای
دارد .اد ای ی رد مطالعییه عوامییل د مؤل(ییههییای اجتمییاع د فرهنگ ی تأریرگییذار بییر ار در
شکلگیری شخصیت د هویت فردی د اجتماع افراد در جامعه ضردری امیت .گذشیته اد
ایی ا کشییور مییا در دمییرآ جییوارتییری کشییورهای دنیامییتا لییذا هییدایت د برنامییهریییزی د
شکلده الگوهای مطلوب گذرار ادقات فراغت ضردرت اجتنابنا یذیر امیت .در اییرار
که جزد کشورهای در اال تومعه امتا با دجود افزای شمار بامیوادارا کمبیود مطالعیها
معظل امت که یامدهای فرا دانی را بیه شیکل غیرمسیتقیم در ی داشیته امیت .بیا دجیود
تحوالت اجتماع د فرهنگ در دد دهه اگیرا هنود مطالعه د کتابگوان موقعییت منامیب
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گود را نیافته امت سرامان ا  . 11 -12 :1382نتایج تحقیقات انجاز شدآ نشار دادآ که تنخیا
 30درند اد دان امودار د دانشجویار ایران مطالعه م کنندا کیه در مقایسیه بیا دضیعیت
مطالعه در کشورهای یشرفته نگرارکنندآ امت سقنادیزچ د دادر ناآا  . 89-110 :1386در
نتیجه بر اماس نیاد به اتقای فرهنگ کتابگوان ا محقق در ای تحقییق در ی امیخگوی
بیه ایی میؤال امامی امیت کیه عوامیل میؤرر در ارتقیای فرهنیگ کتیابگیوان در مییار
دان امودار مقطع متومطه شخر تخرار کدامند؟ در نتیجه مواالت شامل موارد دیر امت:
موال  :1عوامل مؤرر در ارتقای فرهنیگ کتیابگیوان در مییار دانی امیودار مقطیع
متومطه شخر تخرار کدامند؟
موال  :2ایا اگت،ف بی دیژگ های جمعیتشناگت مؤل(ههای مدل فرهنیگ مطالعیه
در دان امودار دجود دارد؟
مدل م(خوم ژده ااضر بر اماس مؤل(ههای ارتقای فرهنگ کتابگوان در مییار
دان امودارا در شکل دیر نشار دادآ شدآ امت.
شناسایي عوامل مؤثر بر ارتقاي فرهنگ

كتابخواني در ميان دانشآموزان

خانواده
 .1قلمداد شد کتا
بهعنوا ضرورت
 .2پایگاه اجتماع

محيط آموزشي

 .1احساس ییاا به معالعه
 .2باور به تأثیر کتا
 .3ترویج فرهنگ
کتابخوای

كتابخانههاي عمومي

 .1توسعه کیف
 .2توسعه کم

ارتقای فرهنگ کتابخوای در میا دای آمواا

شکل  .1مدل مفهومي تحقيق

رسانه ملي

 -اطالعرسای
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 .2پيشينه پژوهش
در بررم یشینه تحقیق مشاهدآ شدا تحقیقات داگل د گارج بسیار کمی در ارتبیاط بیا
شنامای الگوی ارتقای فرهنیگ کتیابگیوان در مییار دانی امیودار انجیاز شیدآ امیت.
قنادیزچ د دادر ناآ س 1386در ژده گود دریافتند کیه تمیام عوامیل تسیخیلکننیدآ د
باددارندة مطالعه سشامل بادیهای رایانهای ا نق دیادی در تسخیلکننیدگ د باددارنیدگ
مطالعه د کتیابگیوان داشیتهانید د دنیار بیه نسیبت میردار بیه یور معنیاداری بیه مطالعیه د
کتابگوان گرای مثبت دارند .تق ناه س 1386ا در تحقیق گود به بررم عوامل مؤرر
بر انگیزآهای مطالعه در دان امودار ابتدای د راهنمای شیخر مشیخد رداگیت .یافتیههیای
تحقیییق اد نشییار داد «رقابییت»ا «اهمیییت»ا «لییذت» د «نمییرآ» اد انگیییزآهییای بودنیید کییه در
دان امودار مورد بررم نسبت به بقیه در مطح باالتری قرار داشتند د انگیزآهای اجتنیاب
اد مطالعها مطالعه به دالیل اجتماع ا مطالعه به قصد چال برانگییزی د تکلیی ا نسیبت بیه
بقیه انگیزآها نمرآهای کمتری به گود اگتصاص دادند .بزرگ س 1387در تحقیق با عنوار
«راآهای ارتقای فرهنگ مطالعه د کتابگوان بیی دانی امیودارا دانشیجویار د قشیرهای
مختل مردز» بیار می دارد شیرایط نامسیاعد امیودش د یردرش د ابعیاد گونیاگور ارا د
دضعیت گاص رمانهها د مطبوعیات دد مشیکل امامی در راآ ارتقیای فرهنیگ مطالعیه در
کشور امت .همچنی دی اگاآ کردر مردز اد اهمیت مطالعه اد رییق رمیانههیای گردهی
ردنییق دادر بییه مییاگتار اقتصییادی را اد عوامییل د راهکارهییای گسییترش فرهنییگ مطالعییه د
کتابگوان در کشورمار دانست .بابالحوائج س 1390ا در تحقیق با عنیوار «علیل عیدز
گرای به مطالعیه در مییار کودکیار د نوجوانیار د ارائیه راآهیای جخیت ارتقیای فرهنیگ
مطالعه د کتابگوان » نشار داد شیرایط نامنامیب گیانوادآا نظیاز امودشی سکتابخانیههیای
امودشگاه ا معلم د کتابهای درم ا بادار نشر د کتابخانههای عموم ا اد جمله عوامل
هستند که م توانند کودکار د نوجوانار را اد مطالعه د کتابگوان ددر کنند .قیطامی دادآ
س 1391به تحقیق تحت عنوار «بررم موانع د راهکارهای تومیعه فرهنیگ کتیابگیوان
در بی دان امودار مدارس ابتدای منطقه  3شخر تخیرار» رداگیت .نتیایج بیه دمیت امیدآ
نشار داد که بی موانع سفردیا گانوادگ د اجتماع د کتابگوان دانی امیودار رابطیه
دجود دارد د راهکارهای ارائه شدآ اد رف معلمار در مه مطح ادلویتبندی شیدآ امیت.
میراسین د بخرام س 1391در تحقیق به «بررم میزار تأریر کتابخانه تل(ن رنگیی کمیار
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شخرداری ممنار بر افزای فرهنگ مطالعه کودکار د نوجوانار» رداگتند .تحقیق مبنی بیر
نق مثبت کتابخانه تل(ن در افزای نیر مطالعیه کودکیار د نوجوانیار میورد تأییید قیرار
گرفته د ت(ادت معن داری بی امخها در ی ادمور د ادمور دیدآ م شیود .گنی(یر د
همکییارار س 1391ا بییا مطالعییه راهکارهییای اجراییی ارتقییای فرهنییگ مطالعییه در بییی
دان امودارا به ارائه یشنخادهای عمل کوتاآمدت د میارمیدت برامیاس میدل یشینخادی
هشت شاگهای راهکارهای اجرای ا راهکارهای مادمان ا راهکارهیای کی،را راهکارهیای
اجتماع ی فرهنگی ا راهکارهیای برنامیهای ی کیاربردیا راهکارهیای تقوییت مخیارتهیای
مطالعها راهکارهای رمانهایا نق مدیرار د مسئوالر فرهنگ ا اجرای د میامی رداگتیه
امت .دی یشنخاد م کند به منظیور تیردیج فرهنیگ مطالعیه د کتیابگیوان ا بایید نگیاه
همهجانبه د کل در بهکارگیری ردشهای متنوع ادجمله راهکارهیای اجرایی ی کیاربردیا
مادمان د ک،را اجتماع ی فرهنگ د برنامهای ی کاربردی داشت؛ د نییز بیه نقی رمیانها
مسئوالر د مدیرار اجرای در ارتقای مطالعه توجه کاف کرد .کراش س 1998ا بر ایه نتایج
بررم گیود در دمینیه رشید مطالعیه در کودکیار د نوجوانیار د تومیعه ار در مییار اقشیار
مختل جامعه اظخار م دارد که برای رشید موفقییت دانی امیودار بایید انیار در معیر
موادی گواندن قرار گیرند که اد انخا لذت ببرند .دی همچنی بیار م کند که نر دجیود
کتاب به ادای هر دان امود نیز یک اد موارد مخم در جلب رضایت فرد امیت .بیه عی،دآا
دجود کتابدارار متخصص را نیز نباید نادیدآ گرفیت .هیا ر س 2005ا در ژدهشی بیا عنیوار
نوجوانییار چییه م ی گواننیید؛ گییرای هییای مطالعییات د نحییوآ انتخییاب نوجوانییار در دمینییه
دامتارهای داقع ا ای مؤال را مطرح کرد که نوجوانار چه م گوانند .ایی یژده ا 707
دان امود مدرمه در مقطع مین  11 -15میال را در منطقیش شیمالر غربی انگلسیتار میورد
بررم د اردیاب قرار داد .همچنی بیر گیرای هیای مطالعیات د نحیوة انتخیاب کتیاب در
نوجوانار تأکید د بیار کیرد کیه تجیارب شخصی نوجوانیار در مطالعیه د نییز میطح میواد
نوجوانارا در نگرششار به مطالعه تأریرگذار امت د درنخایت منجیر بیه انتخیاب بختیر انیار
م شود .کامپ 1س 2007در مطالعه گود دربارآ عادت مطالعه  242دانی امیود اییه ادل تیا
یاددآا دریافت که انخا بیشتری تأریر را در گرای به مطالعه اد گیانوادآ د معلمیار دریافیت
کردآ بودند د اکثراً ا گوشایند د مثبت نسبت به مطالعه داشتند .ای امیر تأیییدی بیر ایی
1. Camp
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داقعیت امت که عادت به مطالعه در افراد اد منی ایی شکل می گییرد د نقی گیانوادآ د
مدرمه در شکلگیری ار بسیار اائز اهمیت امت .بات 1س 2009در بررم تأریر امت(ادآ اد
کتابخانه بر ردی گواندر د تلویزیور نشار داد کیه امیت(ادآ ادکتابخانیها دمیان را کیه افیراد
نرف گواندر م کنندا  17دقیقه در رددا د دمان را کیه دالیدی بیا فردنیدارشیار نیرف
گواندر م کنندا  23دقیقه در ردد افزای م دهد .ردمار 2س 2010به دنبیال امیخ بیه ایی
رم که اییا برنامیههیای مطالعیه در تابسیتار کتابخانیههیای عمیوم اد دق(یه در موفقییت
جلوگیری م کنندا به ای نتیجیه رمیید کیه دانی امیودان کیه در برنامیههیای مطالعیه در
تابستار شرکت کردندا نمرات باالتری اد دان امودان که در ای برنامهها شیرکت نکیردآ
بودند کسب کردند .دان امودان که در ای برنامهها شرکت کردندا دالیدی شیار نییز در
مطح باالی اد کتابخانهها امت(ادآ م کردند د در گانههایشار کتابهای بیشیتری داشیتند.
نیزا فعالیتهای ادب بیشتری در گانههایشار دجود داشت.
 .3روش پژوهش
در ای تحقیقا اد ردش کم امت(ادآ شدآ د جامعه اماری شامل دان امودار مقطیع ادل د
ددز متومییطه شییخرتخرار س 344586امییت .اجییم نمونییه ای ی تحقیییق باتوجییه بییه فرمییول
نمونهگیری کوکرار  383ن(ر برادرد شد د ابزار اندادآگیری دادآهاا رمشنامه محققماگته
اد تأییید ردایی محتیوا
با  4بعد انل ا  8مؤل(ه د  37مؤال بود د جخت منج ردای ا
تومط گبرگارا میزار ردای مادآ محامبه د ارتباط مواالت د مؤل(هها تأییید شید .همچنیی
برای منج ایای اد ضریب ال(ای کردنبا امت(ادآ شد که در ای تحقیق مقدار ار برای
بعد گانوادآ 0/98ا رمانه مل 0/97ا کتابخانه  0/97د محیط امودش  0/98محامبه شد .در
مطح امار تونی( اد فرادان ا درندا درند تجمع ا میانگی د انحراف معیار د در مطح
امار امتنبا اد ادمور  tمستقلا تحلیل داریان یک رفه د معیادالت میاگتاری امیت(ادآ
شد.

1. Bhatt
2. Roman
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 .4یافتههای پژوهش
جدول  .1جدول توصيفي مربوط به جنسيت افراد مورد مطالعه

مرد
ا

درصد
40/8
59/2

درصد تجمع
40/8
100

امار تونی( مربوط به جنسیت افراد در جیددل شیمارآ س 1نشیار می دهید کیه ایددد 41
درند افراد مورد مطالعه مرد د  59درند انار را دنار تشکیل م دهد.
 .5تحليل استنباطی
فرضیه  :1گانوادآا محیط امودش ا کتابخانههای عموم د رمانه ملی در ارتقیای فرهنیگ
کتابگوان در میار دان امودار مقطع متومطه تخرار نق دارند.
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1.31
1.40
1.40
1.28
1.23
1.31
1.09
1.24
1.33
1.24
1.27
1.31
1.35
1.22
1.34
1.45
1.35
1.37
1.34
1.35
1.16
1.24
1.19
1.32
0.98
084
0.99
1.10
1.37
1.10
1.27
1.35
0.98
1.23
1.15
1.11
1.75

سوال1
سوال2
سوال3
سوال4
سوال5
سوال6
سوال7
سوال8
سوال9
سوال10
سوال1 1
سوال1 2
سوال13
سوال1 4
سوال1 5
سوال1 6
سوال1 7
سوال1 8
سوال1 9
سوال20
سوال21
سوال2 2
سوال2 3
سوال2 4
سوال25
سوال2 6
سوال2 7
سوال2 8
سوال2 9
سوال30
سوال31
سوال3 2
سوال3 3
سوال3 4
سوال3 5
سوال3 6
سوال3 7

0.6
0.97
0.67 0.75
0.68 0.75
0.90
0.70

0.68
0.63 0.75
0.69
0.62
0.76

ضرورت

1.17
پایگاه
0.79

رسایه

0.65

0.64
0.63
0.65
0.71
0.72
0.86
0.69
0.72
0.60
1.19
1.27
1.24
1.15
0.81
0.81
0.79
0.60

0.82
کم
10.4
0.82

کیف

0.81
ترویج

ییاا

باور

0.17
0.62
0.74
0.84
0.10

شکل .2مدل اصلي تحقيق

0.45
0.47

فرهنگ

0.00
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بایید

مؤال امام ای امت که ایا ای مدلا مدل منامب امت؟ برای امخ به رم
امارة کایدد د مایر معیارهای منامب بودر برادش مدل مورد بررم قرار گیرد.
با توجه به گردج لیزرلا مقدار نسبت کایدد به درجیه ادادی محامیبهشیدآ برابیر 2
امت .دجود ای نسبت ایی نشار دهندآ برادش منامب مدل امت .همچنی اد انجیای کیه
مقدار مطح معناداری مشاهدآشدآ اد مقدار امتاندارد س 0/05بیشتر امتا بنابرای مدل ارائه
شدآ مدل منامب امت.
در جددل دیرا نتایج اانل اد منامب بودر برادش مدل ارائه شدآ امت.
جدول  .2بررسي شاخصهاي مناسب بودن مدل

یام شاخص
یسبت کایدو به درجه ااادی
سعح معناداری
ج  .اف .آی
آ .ج  .اف .آی
ا  .اف .آی
س  .اف .آی
آر .ام .اس .ای  .ای

مقدار استایدارد
شاخص
بیشتر اا 0/05
بیشتر اا 0/9
بیشتر اا 0/9
بیشتر اا 0/9
بیشتر اا 0/9
کمتر اا 0/1

مقدار شاخص در مدل مورد
یظر
2
0/224
0/94
0/91
0/96
0/98
0/094

یتیجهگیری
برااش مدل مناس
برااش مدل مناس
برااش مدل مناس
برااش مدل مناس
برااش مدل مناس
برااش مدل مناس
برااش مدل مناس

است
است
است
است
است
است
است
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4.38

ضرورت

4.28

پایگاه

3.85

رسایه

-1.21

کم
فرهنگ

3.93

کیف

6.63

ترویج

3.6

ییاا

6.75

باور
شکل .4آماره تي مدل اصلي

بهمنظور نشار دادر معناداری هر کداز اد ارامترهیای میدل اد امیارآ  tامیت(ادآ می شیود .بیا
توجه به گردج لیزرلا میزار  tمحامبهشیدآ در کلییش متریرهیا بزرگتیر اد  2امیت .بنیابرای
کلییش تخمییی هیای ارائییهشییدآ اد لحیا امییاری معنییادار امیت؛ بیهجییز ارتبیاط مسییتقیم بییی
اردشهای اگ،ق د رفتار انحراف که میزار امارآ ت در ار کمتر اد  2بودآ امت.
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جدول  .3بررسي نتيجه فرضيه

خایواده ا ارتقای فرهنگ
کتا خوای
رسایه مل ا ارتقای
فرهنگ کتا خوای
کتابخایههای عموم ا
ارتقای فرهنگ
کتا خوای

میزا اثر
1/17
0/79

معناداری
11/27
9/91

یتیجهگیری
فرضیه تأیید م شود
فرضیه تأیید م شود

یوع رابعه
قلمداد شد کتا بهعنوا ضرورت
پایگاه اجتماع
اطالعرسای

0/82

8/99

فرضیه تأیید م شود

توسعه کم کتابخایهها

1/04

10/29

فرضیه تأیید م شود

توسعه کیف کتابخایهها

0/82

9/22

فرضیه تأیید م شود

0/81

13/90

فرضیه تأیید م شود

0/45

5/25

فرضیه تأیید م شود

0/47

7/60

فرضیه تأیید م شود

ترغی و تشویق دای آمواا به تفکر و
معالعه
محیط آمواش ا ارتقای
احساس ییاا به معالعه در دای آمواا
فرهنگ کتا خوای
باور به تأثیر کتا در رشد ابعاد مختلف
فردی و اجتماع دای آمواا

یافتههای تحقیق نشار داد که بعد گانوادآ با مؤل(ههای قلمداد شدر کتاب بهعنوار ضیردرت
د ایگاآ اجتماع ؛ بعد رمیانه ملی بیا مؤل(یه ا ی،عرمیان ؛ بعید کتابخانیههیای عمیوم بیا
مؤل(ههای تومعه کم کی( کتابخانهها؛ د در نخاییت بعید محییط امودشی بیا مؤل(یههیای
ترغیییب د تشییویق دان ی امییودار بییه ت(کییر د مطالعییها ایجییاد ااسییاس نیییاد بییه مطالعییه در
دان امودار د بادر به تأریر کتیاب در رشید فیردی د اجتمیاع دانی امیودار در فرهنیگ
مطالعه انار مؤرر امت .یافتههای جمعیتشناگت نیز نشار داد دنار به نسبت مردار به تومعه
کم کتابخانهها د ایگاآ اجتماع گانوادآ اهمیت بیشتری دادآاند.
فرضیه  :2ایا اگت،ف بی دیژگ های جمعیتشناگت مؤل(ههای مدل فرهنگ مطالعیه
در دان امودار دجود دارد؟
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جدول  .4آزمون تي زوجي براي بررسي جنسيت

مؤلفه
قلمداد شد کتا بهعنوا ضرورت
پایگاه اجتماع
اطالع رسای
توسعه کم کتابخایهها
توسعه کیف کتابخایهها
ترغی و تشویق دای آمواا به معالعه
احساس ییاا به معالعه در دای آمواا
باور به تأثیر کتا در رشد دای آمواا

یتیجه آامو
آماره  Tدرجه آاادی سعح معناداری
عدم رد فرض صفر
0/82
336
-0/22
رد فرض صفر
0/02
336
0/95
عدم رد فرض صفر
0/50
336
0/67
رد فرض صفر
0/03
336
0/89
عدم رد فرض صفر
0/78
336
-0/12
عدم رد فرض صفر
0/96
336
0/04
عدم رد فرض صفر
0/85
336
-0/25
عدم رد فرض صفر
0/45
336
0/74

با توجه به جددل 4ا مطح معناداری به دمت امدآ برای کلیه متریرها بهجز ایگاآ اجتمیاع
گانوادآ د تومعه کم کتابخانهها در مطح  %95معنادار امت؛ یعن تنخا بیی ایی دد مؤل(یه
براماس جنسیت ت(ادت معناداری دجود دارد .در بررم میانگی های به دمت امدآ داضیح
امت که در هر دد مؤل(ه میانگی دنار اد مردار بیشتر امت.
جدول  .5ميانگينها

یوع رابعه
میایگیت ایا
میایگیت مردا

پایگاه اجتماع
3/24
3/01

توسعه کم کتابخایهها
3/85
3/14

براماس نتایج بهدمت امدآا اد بیی مؤل(یههیای فرهنیگ مطالعیه در دانی امیودارا مؤل(یه
ترغیب د تشویق دان امودار به ت(کر د مطالعه دارای ببیشتری اهمییت امیت .ی اد ارا
مؤل(ه قلمداد شدر کتیاب بیهعنیوار ضیردرت در گیانوادآهیا قیرار دارد .در بیی مؤل(یههیاا
ااساس نیاد به مطالعه در بی دان امودار دارای کمتری میزار تأریر امت.
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 -1ضرورت T=11.27
 -5توسعه کیف T= 9.22
 -4توسعه کم T= 10.29

فرهنگ معالعه

 -2پایگاه T= 9.91
 -6ارتقاء T= 23.90
 -3رسایهT= 8.99
 -8باور T= 7.60
 -7ییاا T= 5.25

شکل  .2مدل پيشنهادي فرهنگ مطالعه

 -1قلمداد شد کتا به عنوا
ضرورت

خایواده

 -1توسعه کیف

کتابخایههای عموم
ارتباط

 -2پایگاه اجتماع

 -1اطالعرسای

ارتقای فرهنگ معالعه
رسایه مل
ساامای
محیط آمواش

 -2توسعه کم

 -3احساس ییاا به معالعه
 -2باور به تأثیر کتا
شکل  .3مدل پيشنهادي ارتقاي فرهنگ مطالعه
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جمعبندی و نتيجهگيری
رشد کتاب د کتابگوان ا بیانگر رشد د تعال فرهنگ هر ملت امت د یک اد مؤل(ههیای
تکامل د تومعه فرهنگ جوامع به شمار م ایید .دییرا کتیابگیوان باعیث افیزای میطح
بین د اگاه عموم افراد جامعه شدآ د در مایه ارا یشبرد اهداف فرهنگ د اجتمیاع
موفقتر گواهد بود .گواندر کتاب نه تنخا یک امر امودش امتا بلکه یک فرهنیگ امیت
د نیاد به فرهنگمادی دارد؛ یعن گودبیه گیود باعیث ارتقیای میطح فرهنیگ ییا بیه تعبییر
بوردیو س 1989ا مرمایش فرهنگ فرد م شود که ایی امیر شیناگت اد را افیزای می دهیدا
نگاآ به دندگ را ترییر م دهدا گوامتههای اد منطق تر م شودا بختر میتوانید مشیک،ت را
ال کند یا با انخا کنار بیایدا در نتیجه کمتر د دیرتر به هم م رییزد .بنیابرای بختیر دنیدگ
م کند د دندگ بختری گواهد داشت .در ای عصیر کسی کیه نتوانید بیا میرعت د دقیت
مطالعه کند د ع،قهمند به مطالعه گواندن های میورد نییاد گیود سعلمی ا فرهنگی ا میامی
د ...نباشدا بهیقی دچار شکست در دنیدگ د ارفیه گواهید شیدا اکثیر نیاابنظیرار د
محققار معتقدند «عادت به مطالعه» عامل انل در میزار مطالعه افراد جامعه امت .عادت بیه
مطالعها چیزی نیست که در یک ددرآ گاص به دجود امدآ باشدا بلکه در درادمدت عمل
م شود .در رامتای اهمیت موضوع کتابگوان ا یژده ااضیر بیه دنبیال ارائیه الگیوی
برای ارتقای فرهنگ کتابگوان بودآ امت .در نتیجه بر اماس تحلیلهیای بیه عمیل امیدآ
در ارتقای فرهنگ کتابگوان در میار دان امیودارا چخیار عامیل دارای اهمییت د تیأریر
هستند که عبارتند :اد گانوادآا محیط امودش ا رمانه مل د کتابخانههای عموم  .در عامل
گانوادآا قلمداد شدر کتاب به عنیوار ضیردرت د ایگیاآ اجتمیاع گیانوادآ نقی بسییاری
1
دارد .ای یافته بیا نتیایج یژده هیای محمیدی س 1376ا بیابالحیوائج س 1366ا ردمیار
س 2010ا قیطام دادآ س 1391ا کامیپ 2س 2007د بیاب الحیوائج س 1390همخیوان دارد.
در تببی اهمیت گانوادآ میتوار گ(ت محییط د شیرایط گیانوادآا ردش تربیتی د امودشی
دالدی ا رد ت(کر د نگیرش دالیدی در رابطیه بیا مطالعیه د کتیابگیوان ا دجیود کتیب د
نشریات قابل دمترس د همچنی مطح اقتصادی د ایگاآ اجتماع گانوادآا نق بیهمیزای
در تقویت عادات مطالعه د کتابگوان دارند .در د مادرا بختری معلمیار کیودک هسیتند
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که باید شوق مطالعه را در اد تقویت کننید .همچنیی در منیادل بایید محلی بیرای کتیاب د
کتابخانه اگتصاص دادآ شود .در ت(کر ام،م نیز نق گانوادآ در تعلییم د تربییت افیراد اد
برجستگ گان برگوردار امت؛ به ای معنا کیه هیم دالیدی د هیم دیگیر افیراد گیانوادآ
م توانند در جختده به نوع رفتارهای تکتک اعضاء تأریرگذار باشند.
بر اماس نتایج ژده ااضیر درگصیوص رمیانها ا ی،عرمیان نقی بیهمیزای در
ارتقای فرهنگ مطالعه در بی دان امودار دارد .نتایج به دمت امدآ بیا نتیایج کسیبشیدآ
تومط بزرگ س 1387د گنی(ر س 1391همخوان دارد .دمایل ارتباط جمع ا بهدیژآ رادییو
د تلویزیورا در ای رددگار به جزی جیدای نا یذیر اد دنیدگ افیراد بیدل شیدآانید .نتیایج
ژده ها نشار م دهد که ای ننایع نوی دارای کارکردهای متناقض هسیتند؛ یعنی هیم
به تومعش کتابگوان د هم محیددد میاگت ار کمیک می کننید .چیرا کیه نیوع د مییزار
امییت(ادآ اد رمییانه د نییوع برنامییهمییادی در ار امییت کییه مثبییت یییا من( ی بییودر تییأریرات د
کارکردهای ار را مشخص م کند .لذا در شرایط جدید شبکههای رادییو د تلویزییون در
مرامر جخارا اغلب با ردیکردهای فرهنگ مع در تشویق مخا بیار گیوی بیه کتیاب د
کتابگوان دارند سدارع ا  11 :1392د  . 12رادیو د برنامیهمیادار د گوینیدگار گی،ق د
هنرمندش برای گسترش مطالعه د کتابگیوان بیه مییدار امیدآانید د بیا میاگت د اجیرای
برنامههای «کتابمحور» کتیابگیوان د مطالعیه را بیه شییوآهیای شینیدن ا تشیویق د تبلیی
م کنند .رادیو م تواند کتابها د نوشتههای کیه در دنییای چیا د رمیانههیای نوشیتاری
دید امدآ د م ایدا در قالب برنامیههیای رادییوی ا ا ی،عرمیان د معرفی کنید د نقی
کتاب(ردش بزرگ را در گانههای شنوندگار رادیو داشته باشد.
بر اماس نتایج ژده ااضر در مورد کتابخانیههیاا دد عامیل تومیعه کی(ی د کمی
کتابخانهها نق بهمزای در ارتقای فرهنگ مطالعه در بیی دانی امیودار دارنید .نتیایج بیه
دمت امدآ با نتایج کسب شدآ تومط رامیتی س 1351ا بیاب الحیوائج س 1366ا فصییح
س 1372ا دادر ناآ س 1375د باب الحوائج س 1390همخوان دارد .یک اد شیوآهای ایجاد
ای انگیزآا گدمات متنوع کتابخانههای عموم امت که انخا را «دانشگاه برای همیه» نییز
م نامند .گدمات جنب ا ع،دآ بیر اینکیه نقی امودشی ییا ت(ریحی دارنیدا بیه شیخرت د
مقبولیت کتابخانهها منجر م شوند .اد انجا که کتابخانههای عموم نق مخمی در تربییت
افراد جامعه د باال بردر مطح فرهنگ عموم ای(ا م کننیدا بایید غییر اد تیدارک کتیاب د
مواد مکتوبا به شیوآهای مختل مانند برگزاری نمایشگاآهای کتابا جلسیات میخنران ا
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رح مسائل مختل اجتماع ا فرهنگ ا ادب د دیگر برنامیههیای جنبی بیه بخبیود کمی د
کی( د افزای تنوع گدمات گود بپردادند سامان ا 1380ا ج  . 34 :1کتابخانههیا بیهعنیوار
یک مرکز امودش شناگته م شوند که باعث توجه بیشتر افراد جامعه به علم د دان شیدآ
د انخا را بهممت کتاب د کتابگوان موق م دهند .کتابدارار کتابخانیههیا نییز اد عوامیل
مؤرر در ارتقای فرهنگ مطالعه د کتابگوان به شمار م ردندا بنابرای هموارآ بایید نقی
انخا در دمترم امار به منابع کتابخانهای مخم د قابل توجیه میورد اردییاب قیرار گییرد .اد
رف ا میامت های ددلت د ااکمیت نیز باید به نحوی باشد که دمترم د خ گسیتردآ
کتاب را در ادلویت قرار دهد .در ای ردندا قیمتا شکل د شمایل د محتوای کتیابا همیه
د همه در مطح ددز اهمیت قرار دارند.
بر اماس نتایج اانل اد ای یژده ا در عامیل محییط امودشی میه مؤل(یه ارتقیای
فرهنگ کتابگوان تومط محیط امودش ا ایجاد بیادر بیه تیأریر کتیاب در دانی امیودار
تومط مسئوالر امودش د ایجاد د تقویت ااساس نیاد به مطالعیه در دانی امیودار تومیط
ادلیای مدرمه تأریرگذار امت .ای یافته با نتایج یژده هیای مردتی د محمیدی س 1376ا
باب الحوائج ا س 1390ا اکیم د بس س 1389ا قیطام دادآ س 1391د کامیپ 1س2007
همخوان دارد .مدرمیه ددمیی جایگیاآ تربیتی انسیار امیت کیه کیودک انیول د قواعید
گواندر د نوشت را فرام گیرد د م امودد که بددر کمک دالدی د معلمارا گود مطالب
کتاب را بخواند د ب(خمد .معلمار افرادی کلییدی در تعییی کی(ییت مطالعیه د ییادگیری بیه
اسییاب می اینیدا لییذا نقی د مسییئولیت مخمی در تییردیج فرهنییگ کتییابگییوان دارنیید
س . Singal,2008معلمار به مانند الگوهای هستند که نگرشهای کل ا رفتارها د اضورشیار
م تواند تأریر بهمزای بر رشد اجتماع د عا ( دان امودار داشته باشید س & UNESCO
 . UNICEF, 2012مخمتری دظی(ه مدرمها راای د ییادآمیادی برنامیههیای امودشی د
ردرش مددن امت که متنامب با هر مقطع من د هر ایه درمی کسیب شیدآا همچنیی
باید دان امودار را به دنبال کیردر ع،ییق گیود در کتیابهیای غیردرمی تشیویق کننید.
برگورد د رفتار مادندآ معلم م تواند باعث ایجاد شوق د ع،قه در متعلمی به امر مطالعیه د
کسییب علییم د دان ی شییود د در مقابییلا رفتییار مییوء اد یییک معلییم م ی توانیید انخییا را بییه
کتابگوان د تحصیل ب ع،قه کردآ د اد ادامه کار باد دارد .مسئوالر محییط امودشی در
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رامتای ارتقای فرهنگ کتاب د کتابگوان باید در درجه ادل گود اهیل کتیاب د مطالعیه
باشند؛ چرا که ای عمل در متعلمی تأریر گذاشته د انخا را بهعنوار الگوی رفتاری گیود بیر
م گزینند.
بر اماس انچه بیار شدا م توار گ(ت تأریر عمیق کتاب در گسترش فرهنگ جامعیه د
مرعت بخشیدر به یشرفت رددافزدرا انکارنا ذیر امت د نم توار رشد د تومعه همهجانبه
جامعییه را بییددر در نظییر گییرفت مطالعییه د کتییاب بررم ی کییرد .اد ای ی جخییتا کتییاب د
کتابگوان ا اد مقولههای مخم فرهنگ امت که ارتقای ار در جامعه ضیردری امیت د بیا
توجه به امیبهای مطالعه د کتابگوان در کشورا چخار عامل :گانوادآا محیط امودشی ا
کتابخانههای عموم د رمانه مل بهعنوار راهبردهیای میؤرر در ایجیاد عیادت بیه مطالعیه د
ارتقای فرهنگ کتابگوان در بی دان امودار نق مخم د بنیادی ای(ا م کنند.
فرهنگ را نم توار با اجبار یا تخدید ترییر داد .باید راه در ی گرفیت کیه نیه تنخیا
کتابگوان د مطالعه جزئ اد دندگ مردز شودا بلکه ار را به دیگرار تونیه کننید .بایید
به برنامه درم نخار در ای قسمت توجه شودا دیرا برنامه درم نخار اررگیذاری بسییاری
دارد .دان امودار بیشتر اد انکه اد کتاب یاد بگیرندا اد رفتار د شخصیت معلم م امودند.
در نتیجه معلمارا دالیدی د بزرگسیاالر جامعیه بایید بداننید رفتیار د شخصییت انخیا باعیث
شکلگیری نسلهای ایندآ امت د نم توار به کودکار ب توجه بودا بلکیه بیا برنامیهرییزی
نحیح م توار ایندآای ردش را برای انخا راا کرد .همارگونه که نتایج نشار دادا در
بی دان امودارا مؤل(ه ترغیب د تشویق به ت(کر د مطالعه دارای ببیشتری اهمییت بیود .بیه
عبارت دیگرا باید عوامل انگیزش برای ردنق ردایه مطالعها بادر به اهمیت ردایه انتقیادی
د گ،ق در مدارس د اردش قائل شدر به نگرش جخارشمول در مقابیل نگیرش محیددد در
محیطها د نظاز امودش دجود داشته باشد .ای مسئله نشاردهندآ ار امت که تیا فیرد ارادآ
نکند د انگیزآ دردن نداشته باشدا موفق به انجاز کار نیست .اد موی دیگرا همارگونیه کیه
نتایج نشار دادا قلمداد شدر کتاب بهعنوار ضردرت در گانوادآها باید بهعنوار عامل مخیم
مورد توجه قرار گیرد .ای امر باید با تریییر در رفتیار د فرهنیگ نیورت گییرد د ایی مخیم
فرایندی والن مدت امت که با همکاری نظاز امودش ا گانوادآ د جامعه میسر امت.
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