
 

 

 

طع آموزان مقخوانی دانشکتابمطالعه نقش آموزگاران در بهبود 

 تدائی استان مازندراناب

 3، محترمه دانشمند2العابدینیینز، محسن حاجی 1امیررضا اصنافی

 شناسیمطالعات دانش

 449تا  77، ص 79 بهار ،41، شماره چهارمسال 

 04/47/79تاريخ دريافت: 

 41/70/79تاريخ پذيرش:
 چکیده

ان آموزان مقطع ابتدائی استشخوانی دانکتابپژوهش حاضر، با هدف شناسايی نقش آموزگاران در بهبود 

ها هآوری داد. برای جمعودبهدف کاربردی  ازنظرپژوهش، پیمايشی و مازندران صورت گرفته است. روش 

امعه ج روش آماری پژوهش آزمون تی استیودنت تک نمونه بود. از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.

با حجم افراد نمونه، و  ودندبنفر  7441شامل  که س ابتدائی استان مازندرانآموزگاران مدار پژوهش، یآمار

 نظرازانجام گرفت.  ی تصادفیاخوشه صورتبهی ریگنمونهو  نفر 191استفاده از جدول کرجسی و مورگان 

گويی و شعرخوانی، جلسات قصه) یخوانشاخص ترويجی کتاب 1آموزگاران مقطع ابتدائی استان مازندران 

ی و نقد کتاب، خواندن گروهی، برگزاری نمايشگاه کتاب و نمايش فیلم و انیمیشن( در بهبود معرف

های آموزان تأثیر زيادی دارد. آموزگاران مقطع ابتدائی استان مازندران از شاخصخوانی دانشکتاب

برگزاری  در آموزانو مشارکت دانش يسینوداستان»، «معرفی و نقد کتاب در کالس»، «در کالس يیگوقصه»

« شناستفاده از انیمی»، «آموزان در انتخاب منبع برای پژوهش و کار گروهیآزاد گذاشتن دانش»، «نمايشگاه

و  گويی و شعرخوانی و نمايش فیلمکنند. استفاده از قصهآموزان استفاده میخوانی دانشدر بهبود کتاب

نابراين، به ب؛ استان مازندران تأثیر زيادی داشت آموزان مقطع ابتدائیخوانی دانشانیمیشن در بهبود کتاب

هره آموزان بها در محیط مدرسه و کالس درس دانششود از اين شاخصآموزگاران مقطع ابتدائی توصیه می

و مطالعه  خوانیآموزان از همان ابتدای تحصیل به کتابرود و هم دانش باالکالسگرفته شود تا هم جذابیت 

 کتاب ترغیب شوند.

 مقطع ابتدائیمطالعه، خوانی، کتابآموزان، آموزگاران، استان مازندران دانش: اژگان کلیدیو

                                                           

4. هشتیشناسی، دانشگاه شهید باستاديار گروه علم اطالعات و دانش ،aasnafi@gmail.com 

 شناسی، دانشگاه شهید بهشتی. استاديار گروه علم اطالعات و دانش0

ان سواد کوه شهرست یکتابخانه عمومکتابدار  ،دانشگاه شهید بهشتی شناسی. کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش1
 استان مازندران
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 مقدمه

 و جوان نوجوان نسل و است روشنگری و آگاهی منشأ یاجامعه هر در خوانیکتاب مقوله

 جامعه خود و ندهيآ ممکن وجه بهترين به بتواند تا دارد مبرم نیاز بزرگ نعمت اين به نیز ما

 تواندیم خوانیکتاب و کتاب فرهنگ ارتقای و ترويج ترديد، بدون کند. ترسیم یخوببه را

 نکهيبا توجّه به ا .(4171فرد، باشد )رحمانی و نوشین نیز کشور علمی ندهيآ کنندهنیتضم

هم  یو از طرف شودیکشور محسوب م کي یافتگيعنوان عامل توسعهسرانه مطالعه به

 فرهنگ ی، شورایکتابخانه مل ریمختلف نظ یهاسازمان یه از سوک یمختلف یآمارها

 یاختالف آمار ،شده است ارائه یعموم یهاجوانان و نهاد کتابخانه ی، سازمان ملیعموم

 یهایزيرها به خاطر استفاده در برنامهرنوع آما نيا یبرا ی. خطر جدشودیمشاهده م یاریبس

قرار دارند که اگر از  یکان و نوجوانان در گروه سنکود انیم نيوجود دارد. در ا یفرهنگ

همراه  زین یسالعادت در بزرگ نيکرد ا قيخوانی تشورا به مطالعه و کتاب هاآن یکودک

 خواهد بود. هاآن

خانه  زمان را بعد نيشتریاست که کودکان و نوجوانان ب ینهاد اجتماع نیکه دوم درسهم

کودکان و نوجوانان به مطالعه و  قيمل مهم در تشواز عوا یکيپس  کنند،یم یدر آن سپر

هايی که کودک به . قدرت نفوذ معلم در اولین روزمدرسه و معلمان هستند ،خوانیکتاب

، حتی پدر و مادر از همهگذارد نمايان است. او عقل و درايت معلم را باالتر مدرسه قدم می

 و ن جدّی شخصیت او کوشا باشدداند، پس بر معلّم واجب است در ساخت و تکويخود می

 زمان و چگونه در اختیار گذاشتن آن را نیز بداند آگاهی فراوانی نسبت به کتاب داشته،

ها و عواملی که فرهنگ مطالعه و خواندن شناخت زمینه یطورکلبه(. 1 ، ص41۰1میرزايی، )

 نی پیشهای روشکند وضعیت موجود ترسیم شود و راههاست، کمک میبرآيندی از آن

میان  خوانی درکارهای بهبود کتابتا بتوان راه دهدروی فرادستان و مسئوالن کشور قرار 

 را به اجرا گذاشت.کودکان و نوجوانان 

خوانی، راهی برای دستیابی به دانايی و توانايی است که به آدمی در فهم و درک کتاب

ها و ورود به دنیای گسترده و ها و جهالترساند و کلید گذر از محدوديتدرست، ياری می
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ها و ها، آموختهها، تجربهانديشه یسوبهای ، مطالعه پنجرهرو نیهمژرف است. از 

 خوانی است.اساس فرهنگ کتاب العمرمادامهاست. مطالعه و خواندن همیشگی و اندوخته

خوانی، حرکتی فراتر از يک مهارت عادی است و متضمّن در حقیقت، فرهنگ کتاب

نگی است که حاوی سوادی گسترده است و خواندن فراتر از يک مهارت عادی است و فره

مطالعه  تیاهم(. 0741، 4يوهانسن-آيد )استرانگرهای روزمره به شمار میخواندن از فعالیت

نه يی در اين زمیهاپژوهشدر رشد و توسعه کودکان و نوجوانان سبب انجام  خوانیکتابو 

ژه وي) یخوانکتابی هاشاخص تأثیرکنون پژوهشی که به تا وجودبااينشده است؛ 

 رونيازااست.  نشده انجامدانش آموزان پرداخته باشد،  خوانیکتابآموزگاران( بر بهبود 

وانی، يی و شعرخگوقصه) خوانیکتابهای ترويجی شاخص تأثیرپژوهش حاضر قصد دارد 

ايش واندن گروهی، استفاده از نمجلسات معرفی و نقد کتاب، برگزاری نمايشگاه کتاب، خ

 قرار دهد. موردبررسیدانش آموزان  خوانیکتابفیلم و انیمیشن( را بر بهبود 

ی هاشاخص کارآمدی زانیآموزگاران از م یهادگاهيد يیشناساهدف پژوهش حاضر، 

 سؤالاست و در نظر دارد به  آموزانخوانی دانشخوانی در بهبود کتابکتاب ترويجی

 ر پاسخ دهد:اساسی زي

 هایروشديدگاه آموزگاران مقطع ابتدايی استان مازندران درباره میزان کارآمدی 

 خوانی چیست؟ترويجی کتاب گانهپنج

بر ارتقای فرهنگ  مؤثربررسی عوامل ( در پژوهشی به 4171و ديگران ) يعقوبی راد

. نتايج پرداختندران شهر ته 1در میان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در منطقه  خوانیکتاب

اند از اينکه چهار عامل فضای خالصه عبارت طوربهپژوهش  هاییهحاصله از بررسی فرض

 در میان دانش خوانیکتاباجتماعی بر ترويج فرهنگ  یهاارزشآموزشی، خانواده، معلم و 

 یهاآموزان اثر گذارند. در اين میان، با توجّه به نتايج حاصله از آزمون فريدمن، ارزش

معلم، خانواده و فضای آموزشی به ترتیب دارای  یهااجتماعی دارای رتبه اول و مؤلفه

در میان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه  خوانیکتاببعدی در ترويج فرهنگ  یهاتياولو

                                                           
1. Stranger- Johannessen 
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تأثیر »( در پژوهشی به 4171اباذری و ديگران ) .شهر تهران تشخیص داده شدند 1در منطقه 

 «آموزان به مطالعهسازی دانشمندهای عمومی در عالقهنگی کتابخانههای فرهفعالیت

های یزههای فرهنگی و حفظ انگاند. نتايج نشان داد که ارتباط معناداری بین فعالیتپرداخته

 مؤثّر عوامل بررسی»( در پژوهشی به 4171)درونی و بیرونی وجود دارد. ديانی و تقی پناهی 

. اندپرداخته« کرمانشاه شهر دبیرستان و آموزان راهنمايیدانش در مطالعه یهازهیانگ بر

 را ی خواندنهازهیانگ همۀ کمابیش ی،موردبررسآموزان دانش داد نشان پژوهش یهاافتهي

، «رقابت»، «نمره»است.  شده گذاری رتبه قوی، تا ضعیف از هازهیانگ اين میزان و دارند

 در يی بودند کههازهیانگاز « شناخته شدن»، «اثربخشی»، «کنجکاوی»، «لذّت»، «اهمیّت»

 ی اجتنابهازهیانگ و داشتند قرار باالتری سطح در بقیه به نسبت یموردبررسآموزان دانش

 به خود را کمتری هاینمره هازهیانگ بقیۀ به نسبت اجتماعى، داليل به مطالعه و مطالعه از

های نوجوانان اولويت»در پژوهشی تحت عنوان  (،0771) 4دادند. داته و الرسن اختصاص

های اوقات برای گذراندن اوقات فراغت و تعیین جايگاه مطالعه غیردرسی میان ساير فعالیت

 کنندهرکتشهای اوقات فراغت نوجوانان به اين نتیجه دست يافتند که فعالیت «فراغت آنان

واد ای و ويدئويی خواندن می رايانههاشامل موسیقی، تماشای فیلم و تلويزيون، ورزش، بازی

ی رمان و ها، کتابپسندعامهمجالت  مورداستفادهغیردرسی است و بیشترين مواد خواندنی 

. همچنین، عالقه به استها های فنی روزنامهها، کتابنمايشنامه هاآنو کمترين  استطنز 

و در اين سنین، پسران  کندکاهش پیدا می 41تا  44خواندن مطالب غیردرسی در خالل سنین 

(، در پژوهش خود تحت عنوان اهمیّت 077۰) 0کنند. اودولومچینکمتر از دختران مطالعه می

يه، به اين نیجر -آموزان از دانشگاه نونای آموزشگاهی در پیشرفت آموزشی دانشهاکتابخانه

 ی هستند اتابخانهکنیازمند منابع  هاآنآموزان و معلمان دانش -4که  افتيدستنتیجه 

  ندکیمی آموزشگاهی به معلمان در امر تدريس و روند يادگیری کمک هاکتابخانه -0

و ترغیب مهارت خواندن  هاآنکتابخانه آموزشگاهی، مواد آموزشی را جهت رفع نیاز  -1

کتابخانه آموزشگاهی به کشف مطالعه مستقل و يادگیری مستقل کمک  -1 کندیمفراهم 

                                                           
1. Duthie & Larsen 
2. Udoh-Llomechine 
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(، در پژوهش خود تحت عنوان استفاده از کتب و مجالت 0744) 4ويرون. دکندیم

ه ی آموزشگاهی از دانشگاه پرنس کانادا، بهاکتابخانهالکترونیک جهت تقويت خواندن در 

آموزان وقت زيادی را صرف مطالب اينترنتی که تعداد زيادی از دانش افتيدستاين نتیجه 

ران به درک اثرگذاری انگیزشی ابزارهای ديجیتال و پذيرش لذا، معلمان و کتابدا ؛ وکنندیم

. منصور و گردندیمتشويق مطالعاتی جهت تقويت عادات مطالعه، هدايت  هایروش

( در پژوهشی به بررسی توسعه و پايدارسازی عادات خواندن میان نوجوانان 0741) 0ديگران

وانايی خواندن، از خانه و . طی اين تحقیق، مشخص شد که عامل اصلی در تاندپرداخته

زندان والدين فر اگرچه. از سوی ديگر، ردیگیمانتصاب آموزش در اوايل کودکی سرمنشأ 

 رسدیم، اما به نظر سازندیمو عاليق خوانشی را پايدار  کنندیمخود را برای مطالعه تشويق 

همانند جوانب  در به وجود آوردن اين عالقه دخیل باشد. ساالنهمی از سوی تریقونیروی 

عامل  واندتیمديگر زندگی نوجوانان، تأثیر همساالن يا در اين مورد، تأثیر مثبت همساالن 

( در 0741) 1ی خوانشی ... باشد. کاوی و ديگرانقراریبمهمی برای از بین بردن ترديد، 

 وآموزان سال سوم دبیرستان سنت آندرپژوهشی به بررسی تفريحی خواندن در میان دانش

، کردندیمنتفريحی مطالعه  صورتبه دهندگانپاسخنشان داد که اکثر  هاافته. ياندپرداخته

تا از پس امتحانات خود برآيند و برای اهداف شخصی،  کردندیمدر خواندن مشارکت  هاآن

 دهندگانپاسخ. تحقیق نشان داد که اکثر کردندینمتفريح و يا کسب اطالعات مطالعه 

و ديگران  1. کیکاسدانندیممانعی بدی در مطالعه تفريحی  عنوانبهشا کردن را تلويزيون تما

 خواندن کودکان و یهامعلم بر مهارت یفرد تيتأثیر حما( در پژوهشی به بررسی 0749)

ابط نشان داد که رو جينتاپرداختند.  مختلف آموزش یهادرس با سبک یهاعالقه به کالس

درک مطلب و خواندن بعد از خواندن دانش آموزان  یهاو مهارت یفرد تيماح نیب

ینه در يک نگاه کلی پیشمتفاوت بود.  یمختلف آموزش یهامختلف با سبک یهاکالس

مؤثّر  آموزانخوانی دانشدهد پژوهشگران عوامل متعددی را در بهبود کتابتحقیق نشان می

                                                           
1. Doiron 
2. Mansor et al 
3. Kavi et al 
4. Kikas 
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ت و محققان قرار گرفته اس ردتوجهمودانند و از میان عوامل مؤثّر بر مطالعه برخی بیشتر یم

ی هاتتفاوتوان به عواملی همانند شده است. می تأکید هاآنی مختلف بر هاپژوهشبارها در 

عوامل ترغیب و بازدارنده به مطالعه غیردرسی، تشويق والدين به ؛ مطالعه کتاب جنسیتی در

وانی، داشتن خات کتابمطالعه فرزندان، وجود کتابخانه در محصل تحصیل، برگزاری مسابق

وانی، خعادت به مطالعه از دوران کودکی، داشتن کتابخانه شخصی، توسعه مراکز کتاب

تشويق اساتید، معلمان، والدين و دوستان، اختصاص دادن امتیازاتی جهت برگزاری مسابقات 

 استادان، برگزاری نمايشگاه کتاب، درآمد خانواده تدريس روش خوانی، نقشعلمی و کتاب

، تأثیر هابخانهکتا زاتیبهتر کردن تجه اينترنتی و فضای مجازی بر میزان مطالعه و و تأثیر منابع

های قبلی در بررسی های استخراج شده در پژوهشعامل نظر داشت. با اشاره کردهمساالن 

گاران مقطع آموز ازنظرها، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين پرسش اصلی است که پیشینه

زاری گويی و شعرخوانی، برگقصه) یخوانهای ترويجی کتابائی استان مازندران مؤلفهابتد

، برگزاری نمايشگاه کتاب، خواندن گروهی، نمايش فیلم و نقد کتابجلسات معرفی و 

 آموزان به چه میزان کارآمد است؟خوانی دانشانیمیشن( بر بهبود کتاب

 روش

 ها توصیفی و از نوع پیمايشینحوه گردآوری داده ازنظر هدف کاربردی و ازنظراين پژوهش 

ی به جامعه آماری هایژگيوی نمونه و سپس تعمیم اين هایژگيوکه به توصیف  است

 امعهجای و مطالعه متون استفاده شده است. چنین از روش تحقیق کتابخانهپردازد. هممی

 7441 که ی استان مازندرانآموزگاران مدارس ابتدائشامل  قیتحق نيدر ا موردمطالعه یآمار

بر . دهندیمتشکیل  نفر را مردان 1701نفر را زنان و تعداد  1474 تعدادنفر هستند که از اين 

نمونه نفر  191تعداد  نو مورگا یسجرگو با استفاده از جدول  یاساس تعداد جامعه آمار

تصادفی _ی اهخوش یریگنمونه یوهشد و سپس با استفاده از ش یینجامعه پژوهش تع یبرا

وری حض صورتبه پرسشنامه ها،گردآوری داده جهتو سپس  یینتع موردنیازتعداد نمونه 

 ایگونههبهای پرسشنامه شد. در اين بررسی مؤلفه قرار دادهیار آموزگاران در اخت و اينترنتی

ی ررا اندازه بگیرد. بدين منظور از روايی محتوايی يا صو موردسنجشی تدوين شد که حیطه
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در اختیار متخصصان قرار گرفت و همگی در مورد محتوای  موردنظريعنی ابزار ؛ استفاده شد

تگی دارد که آن بس یدهندهتشکیلهای آن، توافق داشتند. اعتبار محتوايی پرسشنامه به سؤال

، صالحیت تعیین آن را دارند. برای موردمطالعهافراد متخصص در موضوع  طورمعمولبه

های متخصصان استفاده و ازنظرها های گويهخوانايی و رفع ابهام ازنظرامه روايی پرسشن

اعمال شد. برای سنجش پايايی نیز از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد.  هاآنهای ديدگاه

ف، اسمیرن -کلموگروف هایآزمونها از آمارهای توصیفی و نیز داده وتحلیلتجزيهبرای 

 استفاده شد. SPSS افزارنرم ( وایمونهتی استیودنت تک ن از آزمون

 هاافتهی

 پرسش اساسی تحقیق حاضر به شرح زير بود:

 گانهپنج هایروشديدگاه آموزگاران مقطع ابتدايی استان مازندران درباره میزان کارآمدی 

 خوانی چیست؟ترويجی کتاب

لسات معرفی گويی و شعرخوانی، جقصه) مؤلفه 1خوانی شامل های ترويجی کتابمؤلفه

. در ستاو نقد کتاب، برگزاری نمايشگاه کتاب، خواندن گروهی و نمايش فیلم و انیمیشن( 

 شود.مؤلفه پرداخته می 1ادامه به بررسی اين 

در  0و  4گويی و شعرخوانی توسط سؤاالت شاخص قصه. گويی و شعرخوانی( قصه4

داده شده به اين سؤال در جدول  هایگیری شده است. توزيع فراوانی پاسخپرسشنامه اندازه

 آورده شده است. 1

 گویی توزیع فراوانی/ درصد نظر آموزگاران درباره میزان کارآمدی قصه ۱جدول 

 خوانیو شعرخوانی بر بهبود کتاب

 گويه
 فراوانی

 /درصد
 انحراف معیار میانگین بسیار قوی قوی متوسط ضعیف بسیار ضعیف

 شعرخوانی در کالس
 414 10 497 41 ۰ فراوانی

۰0/1 714/4 
 97/19 77/41 9۰/10 1۰/1 41/0 درصد

 در کالس يیگوقصه
 91 94 077 47 47 فراوانی

14/1 70۰/7 
 97/47 7۰/47 ۰۰/11 99/0 99/0 درصد



016 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
رم

چها
، 

ره 
ما

ش
41، 

ار 
به

97
 

 

شود که از بین عوامل شاخص ها مشخص میو ستون میانگین 4های جدول با توجّه به داده

با « کالس شعرخوانی در»مربوط به عامل  شدهکسبين امتیاز گويی و شعرخوانی، بیشترقصه

در رتبه دوم  14/1با مقدار میانگین « در کالس يیگوقصه»است و عامل  ۰0/1مقدار میانگین 

 قرار دارد.

 9تا  1شاخص جلسات معرفی و نقد کتاب توسط سؤاالت . ( جلسات معرفی و نقد کتاب0

سؤال در  1های داده شده به اين وزيع فراوانی پاسخگیری شده است. تدر پرسشنامه اندازه

 آورده شده است. 0جدول 

 توزیع فراوانی/ درصد نظر آموزگاران درباره میزان کارآمدی جلسات معرفی  .۲جدول 

 خوانیو نقد کتاب بر بهبود کتاب

 گويه
 فراوانی

 /درصد

بسیار 

 ضعیف
 قوی متوسط ضعیف

بسیار 

 قوی
 میانگین

انحراف 

 معیار

چند کتاب  اي کی يرفمع

 یدر تابلو یصورت هفتگبه

 اعالنات مدرسه

 441 477 401 49 7 فراوانی

۰4/1 770/4 
 1۰/17 41/07 10/11 11/1 14/0 درصد

 کيکتاب در  یخالصه انیب

 طور منظمروز هفته به

 444 409 444 49 47 فراوانی
۰1/1 777/7 

 9۰/07 97/11 9۰/07 0۰/1 99/0 درصد

 و نقد کتاب در کالس بررسی
 419 410 94 47 1 فراوانی

44/1 719/7 
 7۰/14 07/11 14/49 7۰/1 11/4 درصد

خوانی و ترويج کتاب

 دانش آموزان یسازآگاه

 470 449 19 9 41 فراوانی
01/1 791/7 

 11/14 0۰/14 17/40 97/4 1۰/1 درصد

پیوند دادن موضوع مطالعه و 

 خوانی با درس انشاکتاب
 7۰1/7 01/1 049 10 71 1 9 فراوانی

شود که از بین عوامل شاخص ها مشخص میو ستون میانگین 0های جدول با توجّه به داده

خوانی کتاب ترويج»مربوط به عامل  شدهکسبجلسات معرفی و نقد کتاب، بیشترين امتیاز 

 «با درس انشا خوانیپیوند دادن موضوع مطالعه و کتاب»و عامل « آموزاندانش یسازآگاهو 

 با مقدار میانگین« بررسی و نقد کتاب در کالس»در رتبه دوم، عامل  01/1با مقدار میانگین 

 با مقدار« منظم طوربهی کتاب در يک روز هفته بیان خالصه»در رتبه دوم، عامل  44/1
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وی لصورت هفتگی در تابمعرفی يک يا چند کتاب به»در رتبه سوم و عامل  ۰1/1میانگین 

 در رتبه چهارم قرار دارد. ۰4/1با مقدار میانگین « اعالنات مدرسه

در  7و  ۰شاخص برگزاری نمايشگاه کتاب توسط سؤاالت . ( برگزاری نمايشگاه کتاب1

سؤال در جدول  0های داده شده به اين گیری شده است. توزيع فراوانی پاسخپرسشنامه اندازه

 آورده شده است. 1

 راوانی/ درصد نظر آموزگاران درباره میزان کارآمدی برگزاری نمایشگاه کتابتوزیع ف .9جدول 

 خوانیبر بهبود کتاب 

 گويه
 فراوانی

 /درصد

بسیار 

 ضعیف
 قوی متوسط ضعیف

بسیار 

 قوی
 میانگین

انحراف 

 معیار

نمايشگاه کتاب در  یبرگزار

 محیط مدرسه

 497 90 471 01 1 فراوانی
74/1 711/4 

 47/11 01/47 79/0۰ 10/9 79/4 درصد

 مشارکت دانشو  يسینوداستان

 يشگاهنما یآموزان در برگزار

 کالسی کتاب

 477 499 ۰0 1 44 فراوانی

71/1 ۰79/7 
 91/09 79/19 71/04 11/4 71/0 درصد

ه عامل مربوط ب شدهکسباز بین عوامل برگزاری نمايشگاه کتاب، بیشترين امتیاز 

است و عامل  74/1با مقدار میانگین « ر محیط مدرسهبرگزاری نمايشگاه کتاب د»

قدار با م «کالسی کتاب شگاهينماآموزان در برگزاری و مشارکت دانش یسينوداستان»

 در رتبه دوم قرار دارد. 71/1میانگین 

در پرسشنامه  41تا  47 هایسؤالشاخص خواندن گروهی توسط . ( خواندن گروهی1

آورده  1سؤال در جدول  1های داده شده به اين فراوانی پاسخگیری شده است. توزيع زهاندا

 شده است.

 توزیع فراوانی/ درصد نظر آموزگاران درباره میزان کارآمدی خواندن گروهی . ۴جدول 

 خوانیبر بهبود کتاب

 گويه
 فراوانی

 /درصد

بسیار 

 ضعیف
 قوی متوسط ضعیف

بسیار 

 قوی
 میانگین

انحراف 

 معیار

العه های مطتشکیل گروه

 برحسب عالقه یآموزدانش

 17 470 79 11 41 فراوانی
19/1 709/7 

 11/47 11/14 99/01 ۰0/۰ 91/1 درصد
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 گويه
 فراوانی

 /درصد

بسیار 

 ضعیف
 قوی متوسط ضعیف

بسیار 

 قوی
 میانگین

انحراف 

 معیار

آزاد گذاشتن دانش آموزان در 

انتخاب منبع برای تحقیق و کار 

 یگروه

 11 491 441 04 ۰ فراوانی

99/1 ۰90/7 
 94/41 97/19 91/17 94/1 41/0 درصد

 گروهی خوانیکتاب
 11 011 90 9 9 وانیفرا

۰7/1 910/7 
 94/41 01/91 1۰/49 97/4 ۰9/4 درصد

 نیخواهای کتابثبت فعالیت

 دانش آموزان

 9۰ 097 49 1 1 فراوانی
47/1 91۰/7 

 ۰9/07 71/94 11/1 11/4 11/4 درصد

مربوط به  هشدکسباز بین عوامل شاخص جلسات معرفی و نقد کتاب، بیشترين امتیاز 

است و عامل  47/1با مقدار میانگین « آموزانخوانی دانشهای کتابثبت فعالیت»عامل 

آموزان آزاد گذاشتن دانش»در رتبه دوم، عامل  ۰7/1با مقدار میانگین « خوانی گروهیکتاب»

در رتبه سوم و عامل  99/1با مقدار میانگین « در انتخاب منبع برای تحقیق و کار گروهی

در رتبه چهارم  19/1با مقدار میانگین « آموزی برحسب عالقهعه دانشهای مطالتشکیل گروه»

 قرار دارد.

در  49تا  41 هایسؤالشاخص نمايش فیلم و انیمیشن توسط . ( نمايش فیلم و انیمیشن1

سؤال در جدول  1های داده شده به اين گیری شده است. توزيع فراوانی پاسخپرسشنامه اندازه

 آورده شده است. 1

 توزیع فراوانی/ درصد نظر آموزگاران درباره میزان کارآمدی فیلم و انیمیشن .1 جدول

 خوانیبر بهبود کتاب 

 گويه
 فراوانی

 /درصد

ر بسیا

 کم
 زياد متوسط کم

بسیار 

 زياد
 میانگین

انحراف 

 معیار

 استفاده از فیلم
 91 074 ۰9 ۰ 1 فراوانی

۰7/1 9۰7/7 
 97/47 91/11 77/00 41/0 11/4 درصد

 استفاده از انیمیشن
 94 411 474 19 07 فراوانی

19/1 794/4 
 47 ۰/1۰ 09 7/7 1/1 درصد

 استفاده از نمايش زنده
 91 47۰ 70 91 11 فراوانی

10/1 479/4 
 ۰/47 7/0۰ 9/01 1/49 1/7 درصد
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ار با مقد« یلمف»مربوط به استفاده از عامل  شدهکسبدهد بیشترين امتیاز نشان می 1جدول 

در رتبه دوم و عامل  19/1با مقدار میانگین « انیمیشن»است و استفاده از عامل  ۰7/1میانگین 

در رتبه سوم قرار دارد. برای بررسی میزان  10/1با مقدار میانگین « استفاده از نمايش زنده»

 ازنظرآموزان خوانی دانشخوانی در بهبود کتابهای ترويجی کتابکارآمدی شاخص

( مقايسه خواهد شد. برای انجام 1) با مقدار متوسط شدهکسبن، میانگین امتیازات آموزگارا

 ای استفاده شد.اين آزمون از آزمون تی استیودنت تک نمونه

 خوانی در بهبودهای کتابنتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی میزان کارآمدی شاخص .۲جدول 

 آموزانخوانی دانشکتاب

 نمیانگی تعداد شاخص
انحراف 

 معیار

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

اختالف 

 اهمیانگین

 %71فاصله اطمینان 

 حد باال حد پايین

و  يیگوقصه

 یشعرخوان
191 99/1 911/7 779/49 774/7 997/7 1۰1/7 919/7 

 یجلسات معرف

 و نقد کتاب
191 71/1 149/7 177/17 774/7 710/4 777/7 471/4 

 یبرگزار

 هشگاينما

 کتاب

191 79/1 ۰40/7 419/01 774/7 790/7 ۰۰7/7 711/4 

خواندن 

 یگروه
191 ۰0/1 194/7 977/09 774/7 ۰4۰/7 997/7 ۰99/7 

 و لمیف شينما

 نیمیشنا
191 17/1 749/4 10/4۰ 774/7 170/7 119/7 909/7 

های مؤلفه

 خوانیکتاب
191 77/1 144/7 170/10 774/7 77/7 ۰1۰/7 710/7 

خوانی های کتابسطح معناداری آزمون برای تمامی شاخص 9به جدول  با توجّه

ر د درنتیجهاست و فاصله اطمینان در دامنه اعداد مثبت قرار دارد.  71/7از مقدار  ترکوچک

شود. ( رد می1) درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار متوسط 71سطح اطمینان 

 هایروشقطع ابتدائی استان مازندران، استفاده از آموزگاران م ازنظر، گريدیعبارتبه
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آموزان امید زيادی خوانی دانشمؤلفه(، به بهبود کتاب 1) یجيتروهای پیشنهادی آنان، مؤلفه

 رود.می

 گیرینتیجهبحث و 

های شعرخوانی در کالس، ترويج خوانی، مؤلفههای ترويجی کتابدر بین مؤلفه

آموزان، برگزاری نمايشگاه کتاب در محیط مدرسه، ثبت دانش یسازآگاهخوانی و کتاب

آموزان و استفاده از نمايش فیلم بیشترين کارآمدی را در خوانی دانشهای کتابفعالیت

ای جديد هاند. بدين گونه که معلمانی که در کالس درس از شیوهخوانی داشتهبهبود کتاب

د جذابیت گیرنو داستان و شعر بهره می و متنوع مانند استفاده از فیلم، موسیقی، انیمیشن

آموزان ترغیب شوند هم پای معلم پیش روند و خود نیز در برند تا دانشکالس را باال می

( که 4177ها نقش داشته باشند. اين مورد، با نتايج پژوهش مهربان و ديگران )اين فعالیت

وانی خمهمی در توسعه کتاب عاملی عنوانبهخوانی در مدارس را تدوين برنامه هفتگی کتاب

( که به نقش 4171داند، پژوهش يعقوبی راد و ديگران )آموزان مدارس ابتدائی میدانش

کند یمان کند و بییمخوانی پرداخته و به جايگاه معلم اشاره معلمان در ترويج فرهنگ کتاب

رد و زند و کاربمعلمان بايد روش صحیح مطالعه را مانند دروس ديگر به دانش آموزان بیامو

کالم شعر،  ازآنجاکهتوضیح دهند، همخوانی دارد.  هاآناهمیّت کتاب در زندگی را برای 

ا گیرد و آنان رو توجّه کودکان قرار می موردعالقهآهنگین و موزون است، به میزان زيادی 

آن  یسوبه، در جذب آنان هابچهکشاند، خواندن شعر از روی کتاب برای به وادی تخیّل می

و ايجاد رغبت و عادت به مطالعه، بسیار مؤثّر است و در حقیقت، همان نقش قصّه را ايفا 

(. تلقی معلم از مطالعه بسیار مهم است؛ زيرا میل به خواندن 4170)کاربخش راوری، کنند می

شود که خود فرد نیاز به آن را احساس کند. اگر معلم ارزش فقط زمانی به ديگران منتقل می

و، آورد )سابرينا به شوق میآموزان راش، دانشو عالقه تيجدی برای مطالعه قائل شود، زياد

4171.) 

ا، هتوان به تهیّه فیلماست می تأکیدمورد  هاآنکه اهمیّت مطالعه  يیهامورد کتابدر 

های مصوّر و صداگذاری های کتابها و نقّاشیها و اساليدهايی از متن، کلیپهایدیس
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کودکان واقع  موردتوجهها اگر هنرمندانه صورت گیرد، اقدام کرد؛ اين کار هاآنروی 

شود. از طرفی، تجربه نشان داده است که در بیشتر موارد، با نمايش فیلمی در مورد زندگی می

ردن آو به دستيک حیوان يا سرزمین يا موضوع علمی، برخی کودکان و نوجوانان برای 

ورند، آهايی در آن زمینه، رو میاند، به کتابدر آن فیلم ديده چهآناطالعات بیشتر در مورد 

سرشار، ند )پردازيا اگر کتاب مناسبی در آن مورد، در اختیارشان قرار بگیرد، به مطالعه آن می

4171.) 

 هایدر اين تحقیق مشخص شد آموزگاران مقطع ابتدائی استان مازندران از شاخص

 و مشارکت یسينوداستان»، «و نقد کتاب در کالسبررسی »، «در کالس يیگوقصه»

آموزان در انتخاب منبع برای آزاد گذاشتن دانش»، «آموزان در برگزاری نمايشگاهدانش

موزان آخوانی دانشدر بهبود کتاب« استفاده از نمايش انیمیشن»، «پژوهش و کار گروهی

به اثرگذاری انگیزشی  ( که0744کنند. اين بخش، نتايج پژوهش دويرون )استفاده می

آموزان اشاره کرده است، مهربان و خوانی دانشابزارهای ديجیتال جهت تقويت کتاب

خوانی در توسعه کتابپژوهش را نظام  نيتدو( که در پژوهش خود 4177همکاران )

( که در پژوهش خود 4174و مهدوی درواری ) داندمیمؤثّر  یئآموزان مدارس ابتدادانش

 را عامل گرايش خوانیکتابدادن امتیازاتی جهت برگزاری مسابقات علمی و اختصاص 

چنین با پژوهش کیکاس داند، همخوانی دارد. همیم خوانیکتابآموزان به مطالعه و دانش

های مختلف در ها و سبک( که اشاره به حمايت معلم و استفاده از مهارت0749و همکاران )

و با پژوهش  کندمی مند نمودن دانش آموزان به خواندنههای تدريس جهت عالقیوهش

های فرهنگی که شامل خواندن ( که در خصوص تأثیر فعالیت4171اباذری و ديگران )

در انتخاب  گذاشتنها و آزاد آموزان در فعالیتدهی دانشخوانی، مشارکتگروهی، جمع

آموزگاران مدارس اگر بتوانند  خوانی بود، همخوانی دارد.های کتابها بر انگیزهفعالیت

گروهی  مطالعه و منابع مفید، پژوهش  های صحیحآموزان با شیوهآشنا کردن دانش منظوربه

ی کندوکاو در جهت تقويت تفکر خالق، تفکر نقاد و تفکر و سخنرانی علمی و ايجاد حلقه

يا « هتابدار مدرسک»يا « معلم»زير نظر « مطالعه و پژوهش»آموزان، کالس فلسفی بین دانش

اند. داشتهخوانی برداشته باشند، گامی اساسی در ترويج عادت به مطالعه و کتاب« معلم انشا»
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ا امال و برای آشنايی ب فقطنه -با توجّه به مقطع تحصیلی شاگردان، گروه خوانی را هم معلّم

د تواننو هم خود شاگردان می -آهنگ مناسب کلمات بلکه برای ايجاد عالقه به کتاب

تواند داستان و يا شعری در ارتباط با خوانی میانجام دهند. موضوع مطالعه در گروه نوبتبه

ی اخبار و حوادث جهانی و يا فصلی برگرفته از گروه و يا درباره یموردعالقهموضوعات 

 ود.شی چنین موضوعاتی، گروه در مدّت معیّنی شیفته مطالعه میکتابی باشد. با مطالعه روزانه

مندی معلّمان و ی کاری مدرسه نقش مهمّی دارد و باعث عالقهخوانی در برنامهگروه

آموزان را ترغیب به (. معلمان برای اينکه دانش4171شود )سابرينو، ه مطالعه میشاگردان ب

وزان آمدهند و هر چه دانشهای کالسی شرکت را در فعالیت هاآنخوانی نمايند بايد کتاب

ی که هم پای آموزانآورند. دانشمی به دستبیشتری داشته باشند انگیزه بیشتری مشارکت 

هستند  معلم فردی مستقل ازنظرپندارند که می گونهنياها شرکت کرده معلم خود در فعالیت

آموزان برای اينکه در نزد دانش درنتیجهبهره گیرد،  هاآنهای تواند از توانايیو معلم می

ز پردازند و انشان دهند به خواندن کتاب و افزايش معلومات خود می ترعالفمعلم، خود را 

 کنند.هر روشی که بتوانند در کنار معلم قرار گیرند استفاده می

گروهی برنامه مطالعه  صورتبهمعلمان در کالس برای هر واحد درسی، به دانش آموزان 

د که کارهای پژوهشی را انجام بخواهن هاآنو پژوهش دهند و متناسب با واحد درسی از 

ارائه دهند تا هم به کار مطالعه و پژوهش عادت  آموزاندانشدهند و در کالس برای ديگر 

کنند و هم ياد بگیرند تا در آينده برای مقاطع تحصیلی باالتر چگونه يک مقاله علمی بنويسند 

شی ز آن در کارهای پژوهها با کتاب و شیوه استفاده اچنین با حضور خود در کتابخانهو هم

 به( که در پژوهشی 4177رجبی )و  ظهیری ناوآشنا شوند. نتايج اين پژوهش با پژوهش 

 د و در پژوهش خودانپرداخته« آموزانرشد اجتماعی در دانش خوانی وبررسی رابطه کتاب»

ت ت، مغايراسکننده منفی و معنادار رشد اجتماعی  ینیبشیشعر پ یهاکتابدريافتند که 

( که نشان داد فرهنگ شفاهی همبستگی 4170نايینی )ی پژوهش احمديانهابا يافته اما؛ دارد

ابتدائی، خصوصاً  همخوانی دارد. در دوره دارد، یردرسیغمثبت و معناداری با مطالعه 

گويی برای خوانی و قصهو شعر های تصويریهای آغازين، استفاده از کتابسال

گونه نيا .خوانی آنان خواهد داشتگرفی در افزايش عالقه به کتابآموزان، تأثیر شدانش
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و  ی سنی، عالقه خاصی به شعراقتضا آموزان دوره ابتدائی به خاطرتوان گفت که دانشمی

را تا  هاآنقصه دارند چون قبل از مدرسه در خانه، خانواده با قصه گفتن و شعر خواندن 

های درس مباحث و اين روند که معلمان در کالس اندخوانی آشنا کردهحدودی با کتاب

آموزان بیاموزند به دلیل وزن و آهنگی که دارد بیشتر در درسی را با شعر و قصه به دانش

 آموزان ماندگار است.ذهن دانش

آموزان مقطع ابتدائی زياد با مبحث نقد آشنايی ندارند بنابراين، به اين دلیل که دانش

یوه قرار دهند؛ اين ش موردنقدرا  هاکتابشرکت کنند و  یخوببهسات توانند در اين جلنمی

ه باشند. رنگی داشتآموزشی برای مقاطع باالتر مناسب خواهد بود تا در اين مباحث حضور پر

آموزان بخواهند خالصه و يا شود همواره از دانشدلیل به آموزگاران پیشنهاد می نیبه هم

 عنوانهباند را به شیوه خودشان بیان کنند و يا که خواندههايی تعريف کوتاهی از کتاب

ی به اای از کتاب را در تابلوی کالسی يا مدرسههفتگی خالصه صورتبهتکالیف درسی 

ره، مقطع کنند به خاطر اينکه اين دونمايش بگذارند. معلمانی که در مقطع ابتدائی فعالیت می

ا هآموزان را با انواع مشارکتکنند دانشسعی میدهد؛ مهمی از دوران تحصیل را تشکیل می

ر ها، برپايی نمايشگاه کتاب است که بیشتر ددر مدرسه آشنا سازند و يکی از اين مشارکت

ند آموزان از استقالل بیشتری برخوردارافتد که دانشاتفاق می های چهارم، پنجم و ششمپايه

 ها، حس توانايی را دردر برپايی نمايشگاهآموزان، معلم با مشارکت دادن دانش گونهنياو 

ود شباشد. بنابراين به آموزگاران پیشنهاد می هاآنبرای  یمشوقتواند افزايش داده و می هاآن

زاری برگ تواندها میفعالیت ها شرکت دهند که يکی از آنآموزان را در انواع فعالیتدانش

شد. در اين تحقیق مشخص شد افزايش آموزان بانوشته دانشهای دستنمايشگاه کتاب

و  ددگریمآموزان خوانی دانشتوسط معلم باعث بهبود کتابنمايش فیلم و انیمیشن 

 توسط معلم کاسته شود از میزاننمايش فیلم و انیمیشن از میزان  کهدرصورتی برعکس

علم بر م ، رابطه نمايش فیلم و انیمیشن توسطگريدیعبارتبهشود. خوانی نیز کم میکتاب

آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران معنادار است. معلمانی که در خوانی دانشبهبود کتاب

گیرند کالس را نوين بهره می هایروشهای درس برای بهتر فهماندن مطالب از کالس

 تا حدودی توانسته است معلمان را در یآموزشکمکهای نموده و استفاده از ابزار پوياتر
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 در یشعرخوان یهاآموزگاران، مؤلفه ازنظرخوانی کمک نمايد. رهنگ کتابترويج ف

 طیمح کتاب در شگاهينما یآموزان، برگزاردانش یسازآگاهو  خوانیکتاب جيکالس، ترو

 ریتأث نيشتریب لم،یآموزان و استفاده از نمايش فدانش خوانیکتاب هایتیمدرسه، ثبت فعال

، «در کالس يیگوقصه» یهاو آموزگاران از شاخص اندداشته خوانیرا در بهبود کتاب

 یآموزان در برگزارو مشارکت دانش یسينوداستان»، «معرفی و نقد کتاب در کالس»

و  «یآموزان در انتخاب منبع برای پژوهش و کار گروهآزاد گذاشتن دانش» ،«شگاهينما

 انیم مثبتی یمعنادار ،هااخصشکل  درمجموع. کنندیبیشترين استفاده را م «شنیمیان نمايش»

اهده آموزان مشدانش خوانیبهبود کتاب بر یخوانکتاب هایاستفاده آموزگاران از شاخص

وده از حد متوسط کمتر ب یخوانکتاب هایاستفاده آموزگاران از شاخص گريدانیببهنشد. 

 :شود به شرح زير استیماست. برخی پیشنهادهايی که برای اين پژوهش ارائه 

ن ، آزاد گذاشتیسينوداستانقصه گفتن،  هایروشامکان از  تا حدمعلمان و مسئوالن  .4

 .آموزان در انتخاب منبع برای پژوهش و کار گروهی بیشتر بهره گیرنددانش

آموزان از مبحث يک فصل از چند کتاب شود برای آشنايی دانشبه معلمان پیشنهاد می  .0

تاب داوطلبانه، ک صورتبهوزان بخواهند با انتخاب خود، آماستفاده کنند و از دانش زمانهم

 بپردازند. گفتگورا بخوانند و به بحث و 

 ر درنظصاحببرای آشنايی با مبحث نقد، از نويسندگان و افراد  معلمان تا حد امکان .1

 آورند. به عملدعوت  مدارس، سطح شهر يا نزديک به محل

های نويسی کتابشتن کتاب و خالصهمعلمان تا حد امکان دانش آموزان را به نو .1

ه نمايش ای مدرسه بهای دورهدر کتابخانه کالسی يا در نمايشگاه ؛ وتشويق کنند شدهخوانده

 بگذارد.

ا افزايش همعلمان و مسئوالن مدرسه تا حد امکان ارتباط خود را با کتابداران و کتابخانه .1

 قرار دهند. وپرورشزشآموهای ها را از اولويتداده و عضويت در کتابخانه

ای هشود به علت ضعیف بودن کتابخانهبه معلمان و مسئوالن مدرسه پیشنهاد می .9

آموزان با طرح اهدای با استفاده از مشارکت دانش در جهت غنی شدن آن آموزشگاهی
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د از تواننچنین میکتاب اهدای دانايی يا طرح وقف کتاب و از اين دسته گام بردارند. هم

 ند.های نزديکی محل مدارس کمک بگیرهای عمومی يا ديگر کتابخانهان کتابخانهکتابدار

ه آموزان بمندی دانششود جهت بهبود و عالقهبه معلمان و مسئوالن مدرسه پیشنهاد می .9

های گاهخوانی، باشهای عمومی که شامل جمعهای فرهنگی کتابخانهخوانی در فعالیتکتاب

ه های ويژخوان و برنامههای کتابنی، سیر مطالعاتی، نشستخواخوانی و شاهنامهکتاب

 آموزان است، مشارکت و حضور فعّال داشته باشند.دانش

 منابع

های فرهنگی (. تأثیر فعالیت4171خدا، مريم )اباذری، زهرا؛ يارمحمدی، مسعود و امید

موردی: مطالعه ) آموزان به مطالعهمندسازی دانشهای عمومی در عالقهکتابخانه

و  رسانیاطالعتحقیقات ی راهنمايی گوهرشاد تهران(. آموزان مدرسهدانش
 .097-019(: 0)00، های عمومیکتابخانه

بررسی عوامل  (.4170، اکبر و حاضری، افسانه )یآبادشاهمرجان و زارع  احمديان نايینی،
رشد، دانشکده کارشناسی ا نامه. پايانمؤثّر بر میزان مطالعه غیردرسی در شهر نايین

 علوم اجتماعی، دانشگاه يزد.

های مطالعه (. بررسی عوامل مؤثّر بر انگیزه41۰9ديانی، محمدحسین و تقی پناهی، فاطمه )

  .19-07(:1)44 ،یرساناطالعکتابداری و آموزان ابتدايی و راهنمايی. در دانش

 در کثیراالنتشار هایامهروزن محتوای (. تحلیل4171) و نوشین فرد، فاطمه. بتول رحمانی،

خوانی. کتاب و کتاب با مرتبط مطالب ازنظر رياست جمهوری نهم و هشتم هایدوره

 .70 -۰7(: 1)09 ،اطالعات دهیسازمان و کتابداری ملی مطالعات فصلنامه

 هایانگیزه بر مؤثّر عوامل (. بررسی4171رياحی، عارف ) نیا، سارا و امین؛ بهرامی زارع،

 فنون و علوم فصلنامهکرمانشاه.  شهر دبیرستان و آموزان راهنمايیدانشدر  مطالعه

 .4۰7 -419(: 1)4، اطالعات مديريت

: حیدر مختاری ترجمه .های تقويت مطالعه(. ادبیات کودکان: روش4171سابرينو، خاوير )

 و محمدجعفر سعادت. تهران: کتابدار.
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مند کردن کودکان به های عالقهراه: انی. درباره ادبیات داست(4171سرشار، محمدرضا )

 تهران: کانون انديشه جوان. .مطالعه

 خوانیچگونه کودکان و نوجوانان را به مطالعه و کتاب(. 4170کاربخش راوری، ماشاءاهلل )
انتشارات ) . چاپ ششم. تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهانکنیم؟ مندعالقه

 مدرسه(.

تطبیقی عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غیردرسی از ديدگاه ( بررسی 41۰7مرادمند، علی )

حقیقات تمعلم آذربايجان. دانشجويان دختر و پسر دوره کارشناسی در دانشگاه تربیت

 .441-71(: 0)49، های عمومیرسانی و کتابخانهاطالع

ه العآموزان شاهد مقطع متوسطه به مطبررسی گرايش دانش (.4174مهدوی درواری، قاسم )
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