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چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف شناسايی نقش آموزگاران در بهبود کتابخوانی دانشآموزان مقطع ابتدائی استان
مازندران صورت گرفته است .روش به کار رفته در اين پژوهش ،پیمايشی و از نظر هدف کاربردی است.
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .روش آماری پژوهش آزمون تی استیودنت
تک نمونه بود .جامعه آماری پژوهش ،آموزگاران مدارس ابتدائی استان مازندران که شامل  7441نفر است
و حجم افراد نمونه ،با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  191نفر و نمونهگیری بهصورت خوشهای تصادفی
انجام گرفت .از نظر آموزگاران مقطع ابتدائی استان مازندران  1شاخص ترويجی کتابخوانی (قصهگويی و
شعرخوانی ،جلسات معرفی و نقد کتاب ،خواندن گروهی ،برگزاری نمايشگاه کتاب و نمايش فیلم و انیمیشن)
در بهبود کتابخوانی دانشآموزان تأثیر زيادی دارد .آموزگاران مقطع ابتدائی استان مازندران از شاخصهای
«قصه گويی در کالس»« ،معرفی و نقد کتاب در کالس»« ،داستان نويسی و مشارکت دانشآموزان در
برگزاری نمايشگاه»« ،آزاد گذاشتن دانشآموزان در انتخاب منبع برای پژوهش و کار گروهی»« ،استفاده از
انیمیشن» در بهبود کتابخوانی دانشآموزان استفاده میکنند .استفاده از قصهگويی و شعرخوانی و نمايش
فیلم و انیمیشن در بهبود کتابخوانی دانشآموزان مقطع ابتدائی استان مازندران تأثیر زيادی داشت .بنابراين،
به آموزگاران مقطع ابتدائی توصیه میشود از اين شاخصها در محیط مدرسه و کالس درس دانشآموزان
بهره گرفته شود تا هم جذابیت کالس باال رود و هم دانشآموزان از همان ابتدای تحصیل به کتابخوانی و
مطالعه کتاب ترغیب شوند.

واژگان کلیدی :آموزگاران ، ،استان مازندران دانشآموزان ،کتابخوانی ،مطالعه ،مقطع ابتدائی
 �.4استاديار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهید بهشتیaasnafi@gmail.com ،
 .0استاديار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .1کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،کتابدار کتابخانه عمومی شهرستان سواد کوه استان مازندران
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مقدمه
مقوله کتابخوانی در هر جامعهای منشأ آگاهی و روشنگری است و نسل نوجوان و جوان
ما نیز به اين نعمت بزرگ نیاز مبرم دارد تا بتواند به بهترين وجه ممکن آينده خود و جامعه
را بهخوبی ترسیم کند .بدون ترديد ،ترويج و ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی میتواند
تضمینکننده آينده علمی کشور نیز باشد (رحمانی و نوشینفرد ،4171 ،ص  .)۰0با توجّه به
اينکه سرانه مطالعه بهعنوان عامل توسعهيافتگی يک کشور محسوب میشود و از طرفی هم
آمارهای مختلفی که از سوی سازمانهای مختلف نظیر کتابخانه ملی ،شورای فرهنگ
عمومی ،سازمان ملی جوانان و نهاد کتابخانههای عمومی ارائه شده است ،اختالف آماری
بسیاری مشاهده میشود .خطر جدی برای اين نوع آمارها به خاطر استفاده در برنامهريزیهای
فرهنگی وجود دارد .در اين میان کودکان و نوجوانان در گروه سنی قرار دارند که اگر از
کودکی آنها را به مطالعه و کتابخوانی تشويق کرد اين عادت در بزرگسالی نیز همراه
آنها خواهد بود.
مدرسه که دومین نهاد اجتماعی است که کودکان و نوجوانان بیشترين زمان را بعد خانه
در آن سپری میکنند ،پس يکی از عوامل مهم در تشويق کودکان و نوجوانان به مطالعه و
کتابخوانی ،مدرسه و معلمان هستند .قدرت نفوذ معلم در اولین روزهايی که کودک به
مدرسه قدم می گذارد نمايان است .او عقل و درايت معلم را باالتر ازهمه ،حتی پدر و مادر
خود میداند ،پس بر معلّم واجب است در ساخت و تکوين جدّی شخصیت او کوشا باشد و
آگاهی فراوانی نسبت به کتاب داشته ،زمان و چگونه در اختیار گذاشتن آن را نیز بداند
(میرزايی ،41۰1 ،ص  .)1به طور کلی شناخت زمینهها و عواملی که فرهنگ مطالعه و خواندن
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برآيندی از آنهاست ،کمک میکند وضعیت موجود ترسیم شود و راههای روشنی پیش
روی فرادستان و مسئوالن کشور قرار دهد تا بتوان راهکارهای بهبود کتابخوانی در میان
کودکان و نوجوانان را به اجرا گذاشت.
کتابخوانی ،راهی برای دستیابی به دانايی و توانايی است که به آدمی در فهم و درک
درست ،ياری میرساند و کلید گذر از محدوديتها و جهالتها و ورود به دنیای گسترده و

مطالعه نقش آموزگاران در بهبود کتابخوانی دانشآموزان مقطع ...

ژرف است .از همینرو ،مطالعه پنجرهای به سوی انديشهها ،تجربهها ،آموختهها و
اندوخته هاست .مطالعه و خواندن همیشگی و مادام العمر اساس فرهنگ کتابخوانی است.
در حقیقت ،فرهنگ کتابخوانی ،حرکتی فراتر از يک مهارت عادی است و متضمّن
فرهنگی است که حاوی سوادی گسترده است و خواندن فراتر از يک مهارت عادی است و
خواندن از فعالیتهای روزمره به شمار میآيد (استرانگر-يوهانسن .)0041 ،4اهمیّت مطالعه
و کتابخوانی در رشد و توسعه کودکان و نوجوانان سبب انجام پژوهشهايی در اين زمینه
شده است؛ با اين وجود تاکنون پژوهشی که به تأثیر شاخصهای کتابخوانی (ويژه
آموزگاران) بر بهبود کتابخوانی دانش آموزان پرداخته باشد ،انجام نشده است .ازاينرو
پژوهش حاضر قصد دارد تأثیر شاخصهای ترويجی کتابخوانی (قصهگويی و شعرخوانی،
جلسات معرفی و نقد کتاب ،برگزاری نمايشگاه کتاب ،خواندن گروهی ،استفاده از نمايش
فیلم و انیمیشن) را بر بهبود کتابخوانی دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد.
هدف پژوهش حاضر ،شناسايی ديدگاههای آموزگاران از میزان کارآمدی شاخصهای
ترويجی کتابخوانی در بهبود کتابخوانی دانشآموزان است و در نظر دارد به سئوال
اساسی زير پاسخ دهد:
ديدگاه آموزگاران مقطع ابتدايی استان مازندران درباره میزان کارآمدی روشهای
پنجگانه ترويجی کتابخوانی چیست؟
يعقوبی راد و ديگران ( )4171در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثّر بر ارتقای فرهنگ
کتابخوانی در میان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در منطقه  1شهر تهران پرداختند .نتايج
آموزشی ،خانواده ،معلم و ارزشهای اجتماعی بر ترويج فرهنگ کتابخوانی در میان دانش
آموزان اثر گذارند .در اين میان ،با توجّه به نتايج حاصله از آزمون فريدمن ،ارزشهای
اجتماعی دارای رتبه اول و مؤلفههای معلم ،خانواده و فضای آموزشی به ترتیب دارای
اولويتهای بعدی در ترويج فرهنگ کتابخوانی در میان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در
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حاصله از بررسی فرضیههای پژوهش به طور خالصه عبارتاند از اينکه چهار عامل فضای

1. Stranger- Johannessen
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منطقه  1شهر تهران تشخیص داده شدند .اباذری و ديگران ( )4171در پژوهشی به «تأثیر
فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی در عالقهمندسازی دانشآموزان به مطالعه»
پرداختهاند .نتايج نشان داد که ارتباط معناداری بین فعالیتهای فرهنگی و حفظ انگیزههای
درونی و بیرونی وجود دارد .ديانی و تقی پناهی ( )4171در پژوهشی به «بررسی عوامل مؤثّر
بر انگیزههای مطالعه در دانشآموزان راهنمايی و دبیرستان شهر کرمانشاه» پرداختهاند.
يافتههای پژوهش نشان داد دانشآموزان موردبررسی ،کمابیش همﮥ انگیزههای خواندن را
دارند و میزان اين انگیزهها از ضعیف تا قوی ،رتبه گذاری شده است« .نمره»« ،رقابت»،
«اهمیّت»« ،لذّت»« ،کنجکاوی»« ،اثربخشی»« ،شناخته شدن» از انگیزههايی بودند که در
دانشآموزان موردبررسی نسبت به بقیه در سطح باالتری قرار داشتند و انگیزههای اجتناب
از مطالعه و مطالعه به داليل اجتماعﻰ ،نسبت به بقیﮥ انگیزهها نمرههای کمتری را به خود
اختصاص دادند .داته و الرسن ،)0001( 4در پژوهشی تحت عنوان «اولويتهای نوجوانان
برای گذراندن اوقات فراغت و تعیین جايگاه مطالعه غیردرسی میان ساير فعالیتهای اوقات
فراغت آنان» به اين نتیجه دست يافتند که فعالیتهای اوقات فراغت نوجوانان شرکتکننده
شامل موسیقی ،تماشای فیلم و تلويزيون ،ورزش ،بازیهای رايانهای و ويدئويی خواندن مواد
غیردرسی است و بیشترين مواد خواندنی مورداستفاده مجالت عامهپسند ،کتابهای رمان و
طنز است و کمترين آنها نمايشنامهها ،کتابهای فنی روزنامهها است .همچنین ،عالقه به
خواندن مطالب غیردرسی در خالل سنین  44تا  41کاهش پیدا میکند و در اين سنین ،پسران
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کمتر از دختران مطالعه میکنند .اودولومچین ،)000۰( 0در پژوهش خود تحت عنوان اهمیّت
کتابخانههای آموزشگاهی در پیشرفت آموزشی دانشآموزان از دانشگاه نونا -نیجريه ،به اين
نتیجه دستيافت که  -4دانشآموزان و معلمان آنها نیازمند منابع کتابخانهای هستند
 -0کتابخانهها ی آموزشگاهی به معلمان در امر تدريس و روند يادگیری کمک میکند
 -1کتابخانه آموزشگاهی ،مواد آموزشی را جهت رفع نیاز آنها و ترغیب مهارت خواندن
فراهم میکند  -1کتابخانه آموزشگاهی به کشف مطالعه مستقل و يادگیری مستقل کمک
1. Duthie & Larsen
2. Udoh-Llomechine
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میکند .دويرون ،)0044( 4در پژوهش خود تحت عنوان استفاده از کتب و مجالت
الکترونیک جهت تقويت خواندن در کتابخانههای آموزشگاهی از دانشگاه پرنس کانادا ،به
اين نتیجه دستيافت که تعداد زيادی از دانشآموزان وقت زيادی را صرف مطالب اينترنتی
میکنند؛ و لذا ،معلمان و کتابداران به درک اثرگذاری انگیزشی ابزارهای ديجیتال و پذيرش
روشها ی تشويق مطالعاتی جهت تقويت عادات مطالعه ،هدايت میگردند .منصور و
ديگران )0041( 0در پژوهشی به بررسی توسعه و پايدارسازی عادات خواندن میان نوجوانان
پرداختهاند .طی اين تحقیق ،مشخص شد که عامل اصلی در توانايی خواندن ،از خانه و
انتصاب آموزش در اوايل کودکی سرمنشأ میگیرد .از سوی ديگر ،اگرچه والدين فرزندان
خود را برای مطالعه تشويق میکنند و عاليق خوانشی را پايدار میسازند ،اما به نظر میرسد
نیروی قویتری از سوی همساالن در به وجود آوردن اين عالقه دخیل باشد .همانند جوانب
ديگر زندگی نوجوانان ،تأثیر همساالن يا در اين مورد ،تأثیر مثبت همساالن میتواند عامل
مهمی برای از بین بردن ترديد ،بیقراری خوانشی  ...باشد .کاوی و ديگران )0041( 1در
پژوهشی به بررسی تفريحی خواندن در میان دانشآموزان سال سوم دبیرستان سنت آندرو
پرداختهاند .يافتهها نشان داد که اکثر پاسخدهندگان بهصورت تفريحی مطالعه نمیکردند،
آنها در خواندن مشارکت میکردند تا از پس امتحانات خود برآيند و برای اهداف شخصی،
تفريح و يا کسب اطالعات مطالعه نمیکردند .تحقیق نشان داد که اکثر پاسخدهندگان
تلويزيون تماشا کردن را بهعنوان مانعی بدی در مطالعه تفريحی میدانند .کیکاس 1و ديگران
عالقه به کالسهای درس با سبکهای مختلف آموزش پرداختند .نتايج نشان داد که روابط
بین حمايت فردی و مهارتهای درک مطلب و خواندن بعد از خواندن دانش آموزان
کالسهای مختلف با سبکهای مختلف آموزشی متفاوت بود .در يک نگاه کلی پیشینه
تحقیق نشان میدهد پژوهشگران عوامل متعددی را در بهبود کتابخوانی دانشآموزان مؤثّر
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( )0049در پژوهشی به بررسی تأثیر حمايت فردی معلم بر مهارتهای خواندن کودکان و

1. Doiron
2. Mansor et al
3. Kavi et al
4. Kikas
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میدانند و از میان عوامل مؤثّر بر مطالعه برخی بیشتر مورد توجّه محققان قرار گرفته است و
بارها در پژوهشهای مختلف بر آنها تاٌکید شده است .میتوان به عواملی همانند تفاوتهای
جنسیتی در مطالعه کتاب؛ عوامل ترغیب و بازدارنده به مطالعه غیردرسی ،تشويق والدين به
مطالعه فرزندان ،وجود کتابخانه در محصل تحصیل ،برگزاری مسابقات کتابخوانی ،داشتن
عادت به مطالعه از دوران کودکی ،داشتن کتابخانه شخصی ،توسعه مراکز کتابخوانی،
تشويق اساتید ،معلمان ،والدين و دوستان ،اختصاص دادن امتیازاتی جهت برگزاری مسابقات
علمی و کتابخوانی ،نقش روش تدريس استادان ،برگزاری نمايشگاه کتاب ،درآمد خانواده
و تأثیر منابع اينترنتی و فضای مجازی بر میزان مطالعه و بهتر کردن تجهیزات کتابخانهها ،تأثیر
همساالن اشارهکرد .با نظرداشت عاملهای استخراج شده در پژوهشهای قبلی در بررسی
پیشینهها ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين پرسش اصلی است که از نظر آموزگاران مقطع
ابتدائی استان مازندران مؤلفههای ترويجی کتابخوانی (قصهگويی و شعرخوانی ،برگزاری
جلسات معرفی و نقدکتاب ،برگزاری نمايشگاه کتاب ،خواندن گروهی ،نمايش فیلم و
انیمیشن) بر بهبود کتابخوانی دانشآموزان به چه میزان کارآمد است؟

روش
اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی و از نوع
پیمايشی است که به توصیف ويژگیهای نمونه و سپس تعمیم اين ويژگیهای به جامعه
آماری میپردازد .همچنین از روش تحقیق کتابخانهای و مطالعه متون استفاده شده است.
جامعه آماری مورد مطالعه در اين تحقیق شامل آموزگاران مدارس ابتدائی استان مازندران
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که  7441نفر هستند که از اين تعداد  1474نفر را زنان و تعداد  1701نفر را مردان تشکیل
میدهند .بر اساس تعداد جامعه آماری و با استفاده از جدول گرجسی و مورگان تعداد 191
نفر نمونه برای جامعه پژوهش تعیین شد و سپس با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشهای
_تصادفی تعداد نمونه مورد نیاز تعیین و سپس جهت گردآوری دادهها ،پرسشنامه به صورت
حضوری و اينترنتی در اختیار آموزگاران قرار داده شد .در اين بررسی مؤلفههای پرسشنامه
به گونهای تدوين شد که حیطهی مورد سنجش را اندازه بگیرد .بدين منظور از روايی
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محتوايی يا صوری استفاده شد .يعنی ابزار مورد نظر در اختیار متخصصان قرار گرفت و
همگی در مورد محتوای آن ،توافق داشتند .اعتبار محتوايی پرسشنامه به سؤالهای تشکیل
دهندهی آن بستگی دارد که بهطور معمول افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه،
صالحیت تعیین آن را دارند .برای روايی پرسشنامه از نظر خوانايی و رفع ابهامهای گويهها
از نظرهای متخصصان استفاده و ديدگاههای آنها اعمال شد .برای سنجش پايايی نیز از
ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد .برای تجزيه و تحلیل دادهها از آمارهای توصیفی و نیز
آزمونهای کلموگروف -اسمیرنف ،از آزمون تی استیودنت تک نمونهای) و نرم افزار SPSS

استفاده شد.

یافتهها
پرسش اساسی تحقیق حاضر به شرح زير بود:
ديدگاه آموزگاران مقطع ابتدايی استان مازندران درباره میزان کارآمدی روشهای پنجگانه
ترويجی کتابخوانی چیست؟
مؤلفههای ترويجی کتابخوانی شامل  1مؤلفه (قصهگويی و شعرخوانی ،جلسات معرفی
و نقد کتاب ،برگزاری نمايشگاه کتاب ،خواندن گروهی و نمايش فیلم و انیمیشن) میباشد.
در ادامه به بررسی اين  1مؤلفه پرداخته میشود.
 )4قصهگويی و شعرخوانی .شاخص قصهگويی و شعرخوانی توسط سؤاالت  4و  0در
پرسشنامه اندازهگیری شده است .توزيع فراوانی پاسخهای داده شده به اين سؤال در جدول
 1آورده شده است.
و شعرخوانی بر بهبود کتابخوانی
فراوانی

بسیار

/درصد

ضعیف

فراوانی

۰

41

درصد

0/41

1/1۰

10/9۰

قصه گويی در

فراوانی

40

40

007

94

کالس

درصد

0/99

0/99

11/۰۰

47/7۰

گويه
شعرخوانی در کالس

بسیار

ضعیف

متوسط

قوی

490

10

414

41/70

19/90
91
47/97

قوی

میانگین

انحراف
معیار

1/۰0

4/014

1/14

0/70۰
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جدول  ۱توزیع فراوانی /درصد نظر آموزگاران درباره میزان کارآمدی قصهگویی
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با توجّه به دادههای جدول  4و ستون میانگینها مشخص میشود که از بین عوامل شاخص
قصهگويی و شعرخوانی ،بیشترين امتیاز کسب شده مربوط به عامل «شعرخوانی در کالس»
با مقدار میانگین  1/۰0است و عامل «قصه گويی در کالس» با مقدار میانگین  1/14در رتبه
دوم قرار دارد.
 )0جلسات معرفی و نقد کتاب .شاخص جلسات معرفی و نقد کتاب توسط سؤاالت  1تا 9
در پرسشنامه اندازهگیری شده است .توزيع فراوانی پاسخهای داده شده به اين  1سؤال در
جدول  0آورده شده است.
جدول  .۲توزیع فراوانی /درصد نظر آموزگاران درباره میزان کارآمدی جلسات معرفی
و نقد کتاب بر بهبود کتابخوانی
فراوانی

بسیار

/درصد

ضعیف

فراوانی

7

49

درصد

0/14

1/11

11/10

بیان خالصهی کتاب در يک

فراوانی

40

49

444

409

روز هفته بهطور منظم

درصد

0/99

1/0۰

07/9۰

11/97

07/9۰

فراوانی

1

47

94

410

419

درصد

4/11

1/0۰

49/14

11/07

14/7۰

ترويج کتابخوانی و آگاه

فراوانی

41

9

19

449

470

سازی دانش آموزان

درصد

1/1۰

4/90

40/10

14/0۰

14/11

فراوانی

9

1

71

10

049

گويه
معرفی يک يا چند کتاب
بهصورت هفتگی در تابلوی
اعالنات مدرسه

بررسی و نقد کتاب در کالس

پیوند دادن موضوع مطالعه و
کتابخوانی با درس انشا
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بسیار

ضعیف

متوسط

قوی

401

407

441

07/41

10/1۰
444

قوی

میانگین

1/۰4

انحراف
معیار
4/000

1/۰1

0/770

1/44

0/719

1/01

0/791

1/01

0/7۰1

با توجّه به دادههای جدول  0و ستون میانگینها مشخص میشود که از بین عوامل شاخص
جلسات معرفی و نقد کتاب ،بیشترين امتیاز کسب شده مربوط به عامل «ترويج کتابخوانی
و آگاه سازی دانشآموزان» و عامل «پیوند دادن موضوع مطالعه و کتابخوانی با درس انشا»
با مقدار میانگین  1/01در رتبه دوم ،عامل «بررسی و نقد کتاب در کالس» با مقدار میانگین
 1/44در رتبه دوم ،عامل «بیان خالصهی کتاب در يک روز هفته به طور منظم» با مقدار

مطالعه نقش آموزگاران در بهبود کتابخوانی دانشآموزان مقطع ...

میانگین  1/۰1در رتبه سوم و عامل «معرفی يک يا چند کتاب بهصورت هفتگی در تابلوی
اعالنات مدرسه» با مقدار میانگین  1/۰4در رتبه چهارم قرار دارد.
 )1برگزاری نمايشگاه کتاب .شاخص برگزاری نمايشگاه کتاب توسط سؤاالت  ۰و  7در
پرسشنامه اندازهگیری شده است .توزيع فراوانی پاسخهای داده شده به اين  0سؤال در جدول
 1آورده شده است.
جدول  .9توزیع فراوانی /درصد نظر آموزگاران درباره میزان کارآمدی برگزاری نمایشگاه کتاب
بر بهبود کتابخوانی
فراوانی

بسیار

/درصد

ضعیف

برگزاری نمايشگاه کتاب در

فراوانی

1

01

محیط مدرسه

درصد

4/09

9/10

0۰/09

داستان نويسی و مشارکت

فراوانی

44

1

۰0

499

درصد

0/71

4/11

04/71

19/09

گويه

دانش آموزان در برگزاری
نمايشگاهکتاب کالسی

بسیار

ضعیف

متوسط

قوی

401

90

497

47/01

11/47
400
09/91

قوی

میانگین
1/04

1/71

انحراف
معیار
4/011

0/۰79

از بین عوامل برگزاری نمايشگاه کتاب ،بیشترين امتیاز کسب شده مربوط به عامل
«برگزاری نمايشگاه کتاب در محیط مدرسه» با مقدار میانگین  1/04است و عامل «داستان
نويسی و مشارکت دانشآموزان در برگزاری نمايشگاهکتاب کالسی» با مقدار میانگین 1/71
در رتبه دوم قرار دارد.
 )1خواندن گروهی .شاخص خواندن گروهی توسط سوالهای  40تا  41در پرسشنامه
اندازهگیری شده است .توزيع فراوانی پاسخهای داده شده به اين  1سؤال در جدول  1آورده

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

بسیار

/درصد

ضعیف

تشکیل گروههای مطالعه

فراوانی

41

11

دانشآموزی برحسب عالقه

درصد

1/91

۰/۰0

گويه

بسیار

ضعیف

متوسط

قوی

79

470

17

01/99

14/11

40/11

قوی

میانگین
1/19

انحراف
معیار
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شده است.

0/709
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فراوانی

بسیار

/درصد

ضعیف

فراوانی

۰

04

درصد

0/41

1/94

10/91

فراوانی

9

9

90

011

درصد

4/۰9

4/90

49/1۰

91/01

41/94

ثبت فعالیتهای کتابخوانی

فراوانی

1

1

49

097

9۰

دانش آموزان

درصد

4/11

4/11

1/11

94/71

00/۰9

گويه
آزاد گذاشتن دانش آموزان در
انتخاب منبع برای تحقیق و کار
گروهی
کتابخوانی گروهی

بسیار

ضعیف

متوسط

قوی

441

491

11

19/97

41/94
11

قوی

انحراف

میانگین

معیار
0/۰90

1/99

1/۰7

0/910

1/40

0/91۰

از بین عوامل شاخص جلسات معرفی و نقد کتاب ،بیشترين امتیاز کسب شده مربوط به
عامل «ثبت فعالیتهای کتابخوانی دانشآموزان» با مقدار میانگین  1/40است و عامل
«کتابخوانی گروهی» با مقدار میانگین  1/۰7در رتبه دوم ،عامل «آزاد گذاشتن دانشآموزان
در انتخاب منبع برای تحقیق و کار گروهی» با مقدار میانگین  1/99در رتبه سوم و عامل
«تشکیل گروههای مطالعه دانشآموزی برحسب عالقه» با مقدار میانگین  1/19در رتبه چهارم
قرار دارد.
 )1نمايش فیلم و انیمیشن .شاخص نمايش فیلم و انیمیشن توسط سوالهای  41تا  49در
پرسشنامه اندازهگیری شده است .توزيع فراوانی پاسخهای داده شده به اين  1سؤال در جدول
 1آورده شده است.
جدول  .1توزیع فراوانی /درصد نظر آموزگاران درباره میزان کارآمدی فیلم و انیمیشن
بر بهبود کتابخوانی
گويه
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استفاده از فیلم
استفاده از انیمیشن
استفاده از نمايش زنده

بسیار

فراوانی

بسیار

/درصد

کم

فراوانی

1

۰

درصد

4/11

0/41

00/77

فراوانی

00

19

404

411

درصد

1 /1

7 /7

09

1۰/۰

47

فراوانی

11

91

70

40۰

91

درصد

7 /1

49/1

01/9

0۰/7

47/۰

کم

متوسط

زياد

۰9

004

91

11/91

47/97
94

زياد

میانگین

انحراف
معیار

1/۰7

0/9۰7

1/19

4/094

1/10

4/409

مطالعه نقش آموزگاران در بهبود کتابخوانی دانشآموزان مقطع ...

جدول  1نشان میدهد بیشترين امتیاز کسب شده مربوط به استفاده از عامل «فیلم» با مقدار
میانگین  1/۰7است و استفاده از عامل «انیمیشن» با مقدار میانگین  1/19در رتبه دوم و عامل
«استفاده از نمايش زنده» با مقدار میانگین  1/10در رتبه سوم قرار دارد .برای بررسی میزان
کارآمدی شاخصهای ترويجی کتابخوانی در بهبود کتابخوانی دانشآموزان از نظر
آموزگاران ،میانگین امتیازات کسب شده با مقدار متوسط ( )1مقايسه خواهد شد .برای انجام
اين آزمون از آزمون تی استیودنت تک نمونهای استفاده شد.
جدول  .۲نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی میزان کارآمدی شاخصهای کتابخوانی در بهبود
کتابخوانی دانشآموزان
شاخص
قصهگويی و
شعرخوانی
جلسات معرفی
و نقد کتاب

انحراف

مقدار

سطح

اختالف

تعداد

میانگین

191

1/99

0/911

191

1/01

0/149

فاصله اطمینان %71

معیار

آماره t

معناداری

میانگینها

حد پايین

حد باال

49/709

0/004

0/990

0/1۰1

0/919

17/177

0/004

4/010

0/777

4/401

برگزاری
نمايشگاه

191

1/79

0/۰40

01/419

0/004

0/790

0/۰۰7

4/011

کتاب
خواندن
گروهی
نمايش فیلم و
انیمیشن
مؤلفههای

191

1/17

4/049

4۰/10

0/004

0/170

0/119

0/909

191

1/70

0/144

10/170

0/004

0/70

0/۰1۰

0/710

با توجّه به جدول  9سطح معناداری آزمون برای تمامی شاخصهای کتابخوانی
کوچکتر از مقدار  0/01است و فاصله اطمینان در دامنه اعداد مثبت قرار دارد .در نتیجه در
سطح اطمینان  71درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار متوسط ( )1رد میشود .به
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کتابخوانی

191

1/۰0

0/194

09/977

0/004

0/۰4۰

0/990

0/۰99
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عبارت ی ديگر ،از نظر آموزگاران مقطع ابتدائی استان مازندران ،استفاده از روشهای پیشنهادی
آنان ،مؤلفههای ترويجی ( 1مؤلفه) ،به بهبود کتابخوانی دانشآموزان امید زيادی میرود.

بحث و نتیجه گیری
در بین مؤلفههای ترويجی کتابخوانی ،مؤلفههای شعرخوانی در کالس ،ترويج
کتابخوانی و آگاه سازی دانشآموزان ،برگزاری نمايشگاه کتاب در محیط مدرسه ،ثبت
فعالیتهای کتابخوانی دانش آموزان و استفاده از نمايش فیلم بیشترين کارآمدی را در
بهبود کتابخوانی داشتهاند .بدين گونه که معلمانی که در کالس درس از شیوههای جديد
و متنوع مانند استفاده از فیلم ،موسیقی ،انیمیشن و داستان و شعر بهره میگیرند جذابیت
کالس را باال میبرند تا دانش آموزان ترغیب شوند هم پای معلم پیش روند و خود نیز در
اين فعالیت ها نقش داشته باشند .اين مورد ،با نتايج پژوهش مهربان و ديگران ( )4170که
تدوين برنامه هفتگی کتابخوانی در مدارس را به عنوان عاملی مهمی در توسعه کتابخوانی
دانشآموزان مدارس ابتدائی میداند ،پژوهش يعقوبی راد و ديگران ( )4171که به نقش
معلمان در ترويج فرهنگ کتابخوانی پرداخته و به جايگاه معلم اشاره میکند و بیان میکند
معلمان بايد روش صحیح مطالعه را مانند دروس ديگر به دانش آموزان بیاموزند و کاربرد و
اهمیّت کتاب در زندگی را برای آنها توضیح دهند ،همخوانی دارد .از آن جا که کالم شعر،
آهنگین و موزون است ،به میزان زيادی مورد عالقه و توجّه کودکان قرار میگیرد و آنان را
به وادی تخیّل میکشاند ،خواندن شعر از روی کتاب برای بچّهها ،در جذب آنان به سوی
آن و ايجاد رغبت و عادت به مطالعه ،بسیار مؤثّر است و در حقیقت ،همان نقش قصّه را ايفا
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میکنند (کاربخش راوری .)4170 ،تلقی معلم از مطالعه بسیار مهم است؛ زيرا میل به خواندن
فقط زمانی به ديگران منتقل میشود که خود فرد نیاز به آن را احساس کند .اگر معلم ارزش
زيادی برای مطالعه قائل شود ،جديّت و عالقهاش ،دانشآموزان را به شوق میآورد (سابرينو،
.)4171
در موردکتابهايی که اهمیّت مطالعه آنها مورد تاًکید است میتوان به تهیّه فیلمها ،سی
دیها ،کلیپها و اساليدهايی از متنها و نقّاشیهای کتابهای مصوّر و صداگذاری روی
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آنها اقدام کرد؛ اين کارها اگر هنرمندانه صورت گیرد ،مورد توجّه کودکان واقع میشود.
از طرفی ،تجربه نشان داده است که در بیشتر موارد ،با نمايش فیلمی در مورد زندگی يک
حیوان يا سرزمین يا موضوع علمی ،برخی کودکان و نوجوانان برای بهدست آوردن اطالعات
بیشتر در مورد آنچه در آن فیلم ديدهاند ،به کتابهايی در آن زمینه ،رو میآورند ،يا اگر
کتاب مناسبی در آن مورد ،در اختیارشان قرار بگیرد ،به مطالعه آن میپردازند (سرشار،
.)4171
در اين تحقیق مشخص شد آموزگاران مقطع ابتدائی استان مازندران از شاخصهای «قصه
گويی در کالس»« ،بررسی و نقد کتاب در کالس»« ،داستان نويسی و مشارکت دانشآموزان
در برگزاری نمايشگاه»« ،آزاد گذاشتن دانشآموزان در انتخاب منبع برای پژوهش و کار
گروهی»« ،استفاده از نمايش انیمیشن» در بهبود کتابخوانی دانشآموزان استفاده میکنند.
اين بخش ،نتايج پژوهش دويرون ( )0044که به اثرگذاری انگیزشی ابزارهای ديجیتال جهت
تقويت کتابخوانی دانشآموزان اشاره کرده است ،مهربان و همکاران ( )4170که در
پژوهش خود تدوين نظام پژوهش را در توسعه کتابخوانی دانشآموزان مدارس ابتدائی
مؤثّر میداند ،و مهدوی درواری ( )4174که در پژوهش خود اختصاص دادن امتیازاتی جهت
برگزاری مسابقات علمی و کتابخوانی را عامل گرايش دانشآموزان به مطالعه و
کتابخوانی میداند ،همخوانی دارد .همچنین با پژوهش کیکاس و همکاران ( )0049که
اشاره به حمايت معلم و استفاده از مهارتها و سبکهای مختلف در شیوههای تدريس جهت
عالقهمند نمودن دانش آموزان به خواندن میکند ،و با پژوهش اباذری و ديگران ( )4171که
در خصوص تأثیر فعالیتهای فرهنگی که شامل خواندن گروهی ،جمعخوانی،
کتابخوانی بود ،همخوانی دارد .آموزگاران مدارس اگر بتوانند به منظور آشنا کردن
دانشآموزان با شیوههای صحیح مطالعه و منابع مفید ،پژوهش گروهی و سخنرانی علمی و
ايجاد حلقه ی کندوکاو در جهت تقويت تفکر خالق ،تفکر نقاد و تفکر فلسفی بین
دانشآموزان ،کالس «مطالعه و پژوهش» زير نظر «معلم» يا «کتابدار مدرسه» يا «معلم انشا»
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مشارکتدهی دانشآموزان در فعالیتها و آزاد گداشتن در انتخاب فعالیتها بر انگیزههای

داشته باشند ،گامی اساسی در ترويج عادت به مطالعه و کتابخوانی برداشتهاند .با توجّه به
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مقطع تحصیلی شاگردان ،گروه خوانی را هم معلّم -نه فقط برای آشنايی با امال و آهنگ
مناسب کلمات بلکه برای ايجاد عالقه به کتاب -و هم خود شاگردان میتوانند به نوبت انجام
دهند .موضوع مطالعه در گروهخوانی میتواند داستان و يا شعری در ارتباط با موضوعات
مورد عالقهی گروه و يا دربارهی اخبار و حوادث جهانی و يا فصلی برگرفته از کتابی باشد.
با مطالعه روزانهی چنین موضوعاتی ،گروه در مدّت معیّنی شیفته مطالعه میشود .گروهخوانی
در برنامهی کاری مدرسه نقش مهمّی دارد و باعث عالقهمندی معلّمان و شاگردان به مطالعه
میشود (سابرينو .)4171 ،معلمان برای اينکه دانشآموزان را ترغیب به کتابخوانی نمايند
بايد آنها را در فعالیتهای کالسی شرکت دهند و هر چه دانشآموزان مشارکت بیشتری
داشته باشند انگیزه بیشتری بهدست میآورند .دانشآموزانی که هم پای معلم خود در
فعالیتها شرکت کرده اينگونه می پندارند که از نظر معلم فردی مستقل هستند و معلم
میتواند از توانايیهای آنها بهره گیرد ،در نتیجه دانشآموزان برای اينکه در نزد معلم ،خود
را فعّالتر نشان دهند به خواندن کتاب و افزايش معلومات خود میپردازند و از هر روشی که
بتوانند در کنار معلم قرار گیرند استفاده میکنند.
معلمان در کالس برای هر واحد درسی ،به دانش آموزان به صورت گروهی برنامه مطالعه
و پژوهش دهند و متناسب با واحد درسی از آنها بخواهند که کارهای پژوهشی را انجام دهند
و در کالس برای ديگر دانشآموزان ارائه دهند تا هم به کار مطالعه و پژوهش عادت کنند
و هم ياد بگیرند تا در آينده برای مقاطع تحصیلی باالتر چگونه يک مقاله علمی بنويسند و
همچنین با حضور خود در کتابخانهها با کتاب و شیوه استفاده از آن در کارهای پژوهشی
آشنا شوند .نتايج اين پژوهش با پژوهش ظهیری ناو و رجبی ( )4170که در پژوهشی به
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«بررسی رابطه کتابخوانی و رشد اجتماعی در دانشآموزان» پرداختهاند و در پژوهش خود
دريافتند که کتابهای شعر پیشبینی کننده منفی و معنادار رشد اجتماعی است ،مغايرت
دارد .اما با يافتههای پژوهش احمدياننايینی ( )4170که نشان داد فرهنگ شفاهی همبستگی
مثبت و معناداری با مطالعه غیر درسی دارد ،همخوانی دارد .در دوره ابتدائی ،خصوصاً
سالهای آغازين ،استفاده از کتابهای تصويری ،و شعرخوانی و قصهگويی برای
دانشآموزان ،تأثیر شگرفی در افزايش عالقه به کتابخوانی آنان خواهد داشت .اينگونه
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میتوان گفت که دانشآموزان دوره ابتدائی به خاطر اقتضای سنی ،عالقه خاصی به شعر و
قصه دارند چون قبل از مدرسه در خانه ،خانواده با قصه گفتن و شعر خواندن آنها را تا
حدودی با کتابخوانی آشنا کردهاند و اين روند که معلمان در کالسهای درس مباحث
درسی را با شعر و قصه به دانشآموزان بیاموزند به دلیل وزن و آهنگی که دارد بیشتر در
ذهن دانشآموزان ماندگار است.
به اين دلیل که دانشآموزان مقطع ابتدائی زياد با مبحث نقد آشنايی ندارند بنابراين،
نمی توانند در اين جلسات به خوبی شرکت کنند و کتابها را مورد نقد قرار دهند؛ اين شیوه
آموزشی برای مقاطع باالتر مناسب خواهد بود تا در اين مباحث حضور پررنگی داشته باشند.
بههمین دلیل به آموزگاران پیشنهاد میشود همواره از دانشآموزان بخواهند خالصه و يا
تعريف کوتاهی از کتابهايی که خواندهاند را به شیوه خودشان بیان کنند و يا به عنوان
تکالیف درسی به صورت هفتگی خالصهای از کتاب را در تابلوی کالسی يا مدرسهای به
نمايش بگذارند .معلمانی که در مقطع ابتدائی فعالیت میکنند به خاطر اينکه اين دوره ،مقطع
مهمی از دوران تحصیل را تشکیل میدهد؛ سعی میکنند دانشآموزان را با انواع مشارکتها
در مدرسه آشنا سازند و يکی از اين مشارکتها ،برپايی نمايشگاه کتاب است که بیشتر در
پايههای چهارم ،پنجم و ششم اتفاق میافتد که دانشآموزان از استقالل بیشتری برخوردارند
و اينگونه معلم با مشارکت دادن دانشآموزان ،در برپايی نمايشگاهها ،حس توانايی را در
آنها افزايش داده و میتواند مشوقّی برای آنها باشد .بنابراين به آموزگاران پیشنهاد میشود
دانشآموزان را در انواع فعالیتها شرکت دهند که يکی از آن فعالیتها میتواند برگزاری
نمايشگاه کتابهای دستنوشته دانشآموزان باشد .در اين تحقیق مشخص شد افزايش
عکس در صورتی که از میزان نمايش فیلم و انیمیشن توسط معلم کاسته شود از میزان
کتابخوانی نیز کم میشود .به عبارتی ديگر ،رابطه نمايش فیلم و انیمیشن توسط معلم بر
بهبود کتابخوانی دانش آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران معنادار است .معلمانی که در
کالسهای درس برای بهتر فهماندن مطالب از روشهای نوين بهره میگیرند کالس را
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نمايش فیلم و انیمیشن توسط معلم باعث بهبود کتابخوانی دانشآموزان میگردد و بر

پوياتر نموده و استفاده از ابزارهای کمک آموزشی تا حدودی توانسته است معلمان را در
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ترويج فرهنگ کتابخوانی کمک نمايد .از نظر آموزگاران ،مؤلفههای شعرخوانی در
کالس ،ترويج کتابخوانی و آگاه سازی دانشآموزان ،برگزاری نمايشگاه کتاب در محیط
مدرسه ،ثبت فعالیتهای کتابخوانی دانشآموزان و استفاده از نمايش فیلم ،بیشترين تأثیر
را در بهبود کتابخوانی داشتهاند و آموزگاران از شاخصهای «قصه گويی در کالس»،
«معرفی و نقد کتاب در کالس»« ،داستان نويسی و مشارکت دانشآموزان در برگزاری
نمايشگاه»« ،آزاد گذاشتن دانشآموزان در انتخاب منبع برای پژوهش و کار گروهی» و
«نمايش انیمیشن» بیشترين استفاده را میکنند .در مجموع کل شاخصها ،معناداری مثبتی میان
استفاده آموزگاران از شاخصهای کتابخوانی بر بهبود کتابخوانی دانشآموزان مشاهده
نشد .به بیان ديگر استفاده آموزگاران از شاخصهای کتابخوانی از حد متوسط کمتر بوده
است .برخی پیشنهادهايی که برای اين پژوهش ارائه میشود به شرح زير است:
 .4معلمان و مسئوالن تاحد امکان از روشهای قصه گفتن ،داستانويسی ،آزاد گذاشتن
دانشآموزان در انتخاب منبع برای پژوهش و کار گروهی بیشتر بهره گیرند..
 .0به معلمان پیشنهاد میشود برای آشنايی دانشآموزان از مبحث يک فصل از چند کتاب
همزمان استفاده کنند و از دانشآموزان بخواهند با انتخاب خود ،به صورت داوطلبانه ،کتاب
را بخوانند و به بحث و گفتگو بپردازند.
 .1معلمان تا حد امکان برای آشنايی با مبحث نقد ،از نويسندگان و افراد صاحبنظردر سطح
شهر يا نزديک به محل مدارس ،دعوت بهعمل آورند.
 .1معلمان تا حد امکان دانش آموزان را به نوشتن کتاب و خالصهنويسی کتابهای خوانده
شده تشويق کنند .و در کتابخانه کالسی يا در نمايشگاههای دورهای مدرسه به نمايش
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بگذارد.
 .1معلمان و مسئوالن مدرسه تا حد امکان ارتباط خود را با کتابداران و کتابخانهها افزايش
داده و عضويت در کتابخانهها را از اولويتهای آموزش و پرورش قرار دهند.
 .9به معلمان و مسئوالن مدرسه پیشنهاد میشود به علت ضعیف بودن کتابخانههای
آموزشگاهی در جهت غنی شدن آن با استفاده از مشارکت دانشآموزان با طرح اهدای

مطالعه نقش آموزگاران در بهبود کتابخوانی دانشآموزان مقطع ...

کتاب اهدای دانايی يا طرح وقف کتاب و از اين دسته گام بردارند .همچنین میتوانند از
کتابداران کتابخانههای عمومی يا ديگر کتابخانههای نزديکی محل مدارس کمک بگیرند.
 .9به معلمان و مسئوالن مدرسه پیشنهاد میشود جهت بهبود و عالقهمندی دانشآموزان به
کتابخوانی در فعالیتهای فرهنگی کتابخانههای عمومی که شامل جمعخوانی ،باشگاههای
کتابخوانی و شاهنامهخوانی ،سیر مطالعاتی ،نشستهای کتابخوان و برنامههای ويژه
دانشآموزان است ،مشارکت و حضور فعّال داشته باشند.
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و روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ساری .ساری.

میرزايی ،صغری ( .)41۰1بررسی نقش معلم در ايجاد انگیزه جهت مطالعه در دانش آموزان
دختر پايهی پنجم منطقهی  .49پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه الزهرا (س) .تهران.
يعقوبیراد ،فرزانه؛ کاووسی ،اسماعیل و رشیدپور ،علی ( .)4171بررسی عوامل مؤثّر بر
ارتقای فرهنگ کتابخوانی در میان دانشآموزان پسر مقطع متوسطه منطقه  1شهر
تهران .خانواده و پژوهش.409-۰9 :)09(40 ،
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