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   131-116(: 1) 12مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه 

 1399، بهار 1شماره  ،دوازدهمو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  

 

   عمومی هايکتابخانه به نوجوانان  جذب بر   مختلف هايرسانه  و  ايثير خدمات کتابخانهأت

( اصفهان شهر موردي  مطالعه ) 
 

2زاده یپشوتن ترای ، م 1انی لی خل  دهی سع

 

  رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یارشد علم اطالعات و دانش شناس یکارشناس یدانشجو  .1

  رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یگروه علم اطالعات و دانش شناس اریاستاد .2

 اطالعات مقاله

 97/ 02/ 18 تاریخ پذیرش:  22/08/96 تاریخ دریافت:

 چکيده

تاثیر خدمات کتابخانه ای و رسانه های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه های عمومی شهر اصفهان    ییپژوهش شناسا  نیهدف از ا  هدف:

است.

  یعموم  های سال کتابخانه  16تا    12  ی اعضا  هی پژوهش شامل کل  نیا  ی پیمایشی است. جامعه آمار  -پژوهش از نوع توصیفی  ن یا  :شناسی  روش

با    920شهر اصفهان )حدود  برابر  فرمول کوکران  بر اساس  نمونه  برا  270نفر( و حجم    ی رگی  نمونه  روش  از   هاداده   یگردآور  یبود.  

محقق ساخته استفاده شده است.   نامهو پرسش  ایطبقه  یتصادف 

تواند موجب جذب کاربران به   ی که م ای انواع مختلف خدمات کتابخانه ن ینتایج پژوهش نشان داد که بر اساس نظرات نوجوان در ب :هاافته ی

-نمایشنامه  و   گوییقصه"رتبه و  نی در اول  57/3نیانگمی  با    "آموزاندانش  قی یبه سواالت تحق  ییپاسخگو "شود    ی عموم  ی کتابخانه ها

  ی رسانه برا  نیموثرتر  95/3  نیانگ یبا م  "ونیزتلوی"  ها انواع رسانه  ن یدر ب  ن یرتبه قرار دارند و همچن  نیدر آخر  2/ 45نیانگ می  با  "وانیخ

رتبه قرار داده شد.   نیترنییدر پا 37/2 نی انگمی با "روزنامه" و ها جذب نوجوانان به کتابخانه

هدفمندتر    نی و همچن  شتریب   دیمختلف با  هایانواع رسانه  نی در ب   یعموم  یکتابخانه هاها نشان داد که جهت جذب افراد به  افته ی  :يرگيجه ينت

آموزان دانش  یقیبه سؤاالت تحق  ییرا جهت پاسخگو   ی شتریامکانات ب  یا انواع خدمات کتابخانه  ن یدر ب  ز یاستفاده گردد و ن  ونیزیاز تلو 

ها  در مورد کتابخانه  یمختلف جهت اطالع رسان  یاستفاده از رسانه ها  یبرا  تریمناسب  ریزیبرنامه  توانمی  جی. با توجه به این نتاردک  جادیا

 نوجوانان دارد، انجام داد. ی برا یشتریب  تیدر کتابخانه که جذاب یخدمات ی ریو به کارگ

 رسانه؛ جذب نوجوانان  ؛یخدمات کتابخانه ا ؛یکتابخانه عموم ها:کليدواژه 

  :مسئولنویسنده *

 استناد به این مقاله:  

  موردی  مطالعه)  عمومی  های کتابخانه  به  نوجوانان  جذب  بر  مختلف   هایرسانه   و   ایتاثیر خدمات کتابخانه  .(1399)  خلیلیان، سعیده، پشوتنی، میترا

 311- 161(:  1)12  ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات.(ناصفها شهر
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 و بيان مسئله  مقدمه

. کنیم گیریبهره  خود  هایآگاهیبه  بیشتتتر  هرچه  بخشتتیدن عمق  برای  هافرصتتت  از  باید  و  هاستتتثانیه  دنیای امروز  دنیای

 و  خودبهتری از  دركیافتن   در را  انستتان  و استتت  شتتدن آگاه   و یافتن  اطالع  کردن،  درك  برایمفید  فعالیت یك  کتابخوانی

 یبرا  جهتنیا از  خواندن. هددمی  شتترکت فعاالنه  و  دلستتوزانه  به طور اشجامعه  و خویشستترنوشتتت  تعیین

  خواندن.  دهند  شیافزا تفکر  یهاروش  و هافرهنگ گرید  به  نستتبت  را خود  یآگاه  و  دانش  بتوانند که  استتت  یضتترور افراد

  .()است گرانید و خود به نسبت دهنده نشیب و یسرگرم بخش،الهام منبع نیهمچن

  جهینت  در   و یکتابخوان  و   خواندن   کاهش  شاهد   ریاخ یها سال  در ،فرد و جامعه دارد  یکه مطالعه برا   یایمزا  ن یاما با تمام ا

  هایپژوهش  که  میا  شده   ها   کتابخانه  از  استفاده   کاهش

 .اندکرده  اثبات  را  خواندن سطح کاهش نیا و  ؛

  شامل  بخش،   4  در   مختلف  ینهادها   مطالعه،  فرهنگ  توسعه   و   ج یترو  جهت   الزم  بستر  و   نه یزم  جاد یا  و   موانع   رفع  یبرا

  هم  و  سو  هم  موجود،  مشکالت  رفع  با  دیبا  یگروه  یهارسانه   و  دولت  ،یعموم  هاکتابخانه  ،یآموزش  نظام  و  مدارس  خانواده،

 .() کنند  حرکت یمشخص سمت به   هدف،

  و   طیمح.  است   یکتابخوان  فرهنگ  جیترو  و  مطالعه  به   عادت  جاد یا  در  یموثر  اریبس  عامل  خانواده   :خانواده  نقش •

  نقش   یکتابخوان  و  مطالعه  با  رابطه  در  نیوالد  نگرش  و  تفکر  طرز  ن،یوالد  یآموزش  و   یتیترب  روش  خانواده،  طیشرا

  انس   یکتابخوان  و  کتاب  با   ها  بچه  درآن،   که  ینهاد   ن یاول.  دارد  یکتابخوان  و  مطالعه  عادات   تی تقو  در  ییبسزا

  نیهمچن.  کنند   تیتقو  او  در  را  مطالعه  شوق  دی با  که  هستند  فرزندان  معلم  نیبهتر  مادر،  و  پدر.  است  خانواده   رد،یگیم

  مطالعه   به  خانواده   بزرگتر  افراد  و  ن یوالد  اگر  .شود  گرفته  نظر  در  کتابخانه   یبرا   یاختصاص  یمحل  دیبا  منازل  در

 .کنندیم عادت ،یکتابخوان و  مطالعه به و  شده   آشنا بهتر و  شتریب کتاب،  با زین  آنها فرزندان  باشند،   مندهعالق

  عهده   بر  یاجامعه  هر   در  یکتابخوان  اشاعه   در  فه یوظ   نیدشوارتر  خانواده،  از  پس:  یآموزش  نظام  و   مدارس  نقش •

  مطالعه،   لذت  و   شده   آشنا   کتاب  با   مدرسه  در  آموز دانش  اگر.  است  جامعه  آن  پرورش  و  آموزش  نظام   و   مدارس

  دست   کتاب  از  ،یزندگ  دوران   تمام   در   رد،یبگ  خو  مطالعه   به   و   کند   درك  را   یعموم  معلومات  شیافزا  و   یخودآموز

  ی سو به را آموز دانش  تواندینم گرفته، شکل  یدرس  جزوه  كی و کتاب كی براساس که یآموزش نظام. کشدینم

  مطالعه   به  شتریب را  آموزاندانش  تر،جذاب   سی تدر  یهاروش.  سازد  رهنمون  یاطالعات  منابع  گرید  و  یردرسیغ  منابع

  عنوان   به   ها کتاب  آمار  گرفتن   شهر،  یعموم  یهاکتابخانه   از   آموزاندانش   دیبازد  چون   ییهاروش.  کندیم  عالقمند

  و   ق یتحق  انجام   یبرا  منبع  انتخاب  در  آموزاندانش   گذاشتن  آزاد  شهر،  سطح  در  کتاب  فروش  مراکز  از  یعمل  کار

  هایکتابخانه   رشد  و  توسعه  میزان  قراردادن  انشاء،   درس  با  کتابخوانی  و  مطالعه  موضوع  دادن  پیوند  و  یکالس   کار

   شود   واقع مؤثر عمومی های کتابخانه  از  استفاده  نیز  و مطالعه توسعه  در تواندمی... و مدارس

  باشد   جامعه  در   مطالعه  توسعه  و   ج یترو  موجب  تواند یم  که  یی هانهاد  از   گرید  یکی   :یعموم  ي هاکتابخانه  نقش •

  کایآمر  یانجمن کتابدار  فیتعر  براساس  که.  کند  فایا  یاساس  نقش  تواندیم  که  هستند   یعموم  ی هاکتابخانه

  ارائه   منطقه  ای  جامعه  كی  افراد  همه  به  نهیهز  بدون  را  کتابخانه  یمعمول  خدمات  که  است  یاکتابخانه  یکتابخانه عموم

  د ینمایم  عرضه  منطقه   آن   مردم   همه  به  را   خود  خدمات  و   شود یم  تیحما  خاص  ای  عام   ی هابودجه  با   و   دهدیم

-خود برخوردار است که مهم  تیفعال  حوزه   در   یاچندگانه  اهداف   از  ینهاد  نیچن.  

  مضبوط،  و  مکتوب  منابع   به  جامعه  مختلف  اقشار  آسان  یدسترس  منظور  به  مساعد  ط یمح  ی آورفراهم  آن   اهداف  نیرت
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-یم  جامعه  افراد  در  خواندن   و   مطالعه   به  عادت  ت ی تقو  و   جادیا  ،یعموم  ی هایآگاه  سطح  ارتقا   شیافزا

 .باشد

 را عمومی  هایرستتانه.  هستتتند ستتازی جریان  و  اطالعاتی  هایشتتاهر   کنونی،  دوران در  ها  رستتانه  :رسااانه نقش •

 دگرگونی کلی طور  به  و انستان  ذهنی  دنیای با  هارستانه  دانستت جامعه آموزش  و  هدایت در  قدرتمند  ابزاری  توانمی

 و کتاب  فرهنگ ترویج  و گستترش  و  معرفی در  را  مهمی  نقش  هارستانه امروزه   دارند ستروکار  هاانستان  بینی  جهان در

 با  که استت  زندگی  ضتروریات از  هاانستان ستازی آگاه   هارستانه  مهم هایویژگی  از یکی.  دارند  عهده   به  کتابخوانی

 ها  رستتانه  از برخی که  استتت  این آموزش  و  رستتانه  از استتتفاده  امر  در  توجه قابل  نکته.  استتت مرتبط آموزش  یمقوله

 رستانه که  مواردی در  نتیجه در هستتند،  مؤثرتر مردم  تشتویق  و آموزش  برای بعضتی و ترمناستب  اطالعات  انتشتار  برای

 کرد تلفیق  ها  رستتانه  ستتایر با  را رستتانه  آن استتت  الزم استتت، ضتتعیف  رستتانی  اطالع  و آموزش  برای خاص  ای

 زمان با معمول  بطور هارستتانه  این.  انستتانند  هایاندیشتته محصتتول  و  مولود  جمعی  ارتباط  وستتایل.  

 بر بزر   ای مدرسه  همچون  آیند،  بکار  درستی  به  چنانچه  جمعی،  ارتباط  وستایل. نمایندمی برخورد  هاانستان فراغت

ه  ب   هاانستان  سترگرمی  و  نتفنّ  برای  وستایل  این که  آنگاه  و  فراغت  هنگام  به حتی. افکنندمی  پرتو  انستانی حیات تمامی

 کته  دهتدیم  نشتتتان هتاپژوهش  یبرخ  جینتتا.     آموزنتدمی  نتاخواه   ایت    خواه   هم  بتاز  ،  آینتدمی  کتار

  یها ستال در  کشتور  یعموم  یهاکتابخانه  در  امانت  تعداد  و  مراجعه  زانیم  خواندن،  و مطالعه  زانیم کاهش  با زمانهم

 کاهش  دهنده نشتان  زین  کشتور یعموم  یهاکتابخانه یاعضتا  آمار لیتحل. کندیم  دنبال  را  یدیشتد یکاهشت   بیشت  ریاخ

 رشتتد  با متناستتب  یعموم  یهاکتابخانه  از استتتقبال  زانیم که استتت  آن  از  یحاک   آمارها ؛استتتبوده   اعضتتاء  تعداد

 یدرو با  یناز ا.   استت نبوده  یعموم  یهاکتابخانه  تعداد شیافزا  و  یرستاختیز  یهاشتاخ 

همچون رستانه ها با توجه    ییتوان از ابزارها  یراستتا م یندر ا  وکرد   ییرا شتناستا  هاموانع و عوامل جذب به کتابخانه

مختلف و جذاب،   ییهابه خصتتوص در نوجوانان بهره برد و  با استتتفاده از برنامه  یافکار عموم در  آنها  مهم  نقش  به

 یك از  ایخالصتته درج  و  معرفی  منازل، درب حتی  و  شتتهر  ستتطح  در تبلیغاتی  بروشتتورهای  توزیع  و پوستتتر  نصتتب

 کوتاه  پیام ارستال  طریق  به  آن  ی  نویستنده  ازطرف کتاب  معرفی ای  و  اینترنت،  ادواری، نشتریات  ها،روزنامه در کتاب

  یها وه یشتتت   به  هاآن  به  مداوم  و  بپردازد  هاکتابخانه  از استتتتفاده   نیهمچن  و  کتابخوانی  و کتاب ثرؤم  ترویج  به تلفن  از

 بته  مطتالعته و کتتابخوانی  بته مربوط هتایآگهی  تکرار شتتتود،می عتادت  موجتب تکرار  کته  رایز  دیت نمتا تکرار گونتاگون

کتتابختانته ختدمتات و   در  دیت بتا  نیهمچن  کنتدمی  ایجتاد  افراد  آموزش  در  را  بنیتادین  تغییرات  رشتتتتته  یتك  زمتان  مرور

تر تستهیالتی را ایجاد کنیم که باع  شود نوجوانان در هنگام حضور در کتابخانه لذت ببرند و باع  حضور پررنگ

و  یآموزشتت   یهاکالس  یبرگزارهای جذاب و زیبا، هایی با معماریها شتتود مانند: ایجاد کتابخانهها در کتابخانهآن

مورد عالقته کودکتان و نوجوانتان در   یهتاکتتاب  یشکتتابختانته، افزا  یبرا  یتتستتتتاوب  یجتاددر کتتابختانته، ا  یهنر

صتتحبت و مباح ه و   یدر کتابخانه برا ییفضتتاها  یجاد، اها  هکتابخان

هرچه پر   یبرا  یدبا یعموم  یها. کتابخانه  یقیموست  یدنشتن  ینبا دوستتان و همچن  یدارد

  یهتا یتتبروز خالق  یبرا  یکتانون فرهنگ  یتكکنتد و کتتابختانته را بته    یزیربتار کردن اوقتات فراغتت نوجوانتان برنتامته

  . کنند یلنوجوانان تبد یو علم یهنر ی،ادب

عدم   موجب  زیادی  کتابخانهدالیل  از  استفاده  کاهش  یا  و  افزااستفاده  از:   عبارتند  که  دارد  وجود  و  رسانه  یشها   ها 

منازلیسرگرم نوجوانان در  اطالعات در دسترس  و  بودن ساعات کار ها  امانت، کوتاه  بودن    ی ، کند 

،    منابع  یاز برخ  یآگاه  از کتابداران و عدم  یبرخ  یستکتابخانه، شلوغ بودن کتابخانه، رفتار ناشا
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ن   ی کردن به جا  یداری خر  ی،نداشتن فرصت کاف  ییو عدم توانا  یاز،مراجعه به کتابخانه، بازنبودن کتابخانه در ساعات مورد 

عوامل عدم استفاده از کتابخانه   ینترکند، از مهممنابع، ناآگاهی از وجود کتابخانه و یا خدماتی که ارائه می یافتنمراجعان در 

 .باشد  یم
هاست پژوهش  کاهش استفاده از کتابخانه   نیز مطرح شده که همان کاهش سطح مطالعه افراد و    های با توجه به چالش   بنابراین 

به   به    ایو رسانه   یا   کتابخانه عوامل و خدمات    بندی و رتبه    تأثیر  بررسی حاضر درصدد است که  به منظور جذب نوجوانان 

گردد  یامکان فراهم م  ینها انقش آن   یینعوامل و تع  یناز ا   یكهر    تأثیر  ییشهر اصفهان بپردازد. با شناسا  یعموم  یکتابخانه ها

به کتابخانه   یکه مشکالت نوجوانان  از قدرت رسانهیم  یعموم  یهاکه مانع جذب  خدمات    ومحبوب    یهاشود رفع شده و 

 سطح مطالعه آنها بهره جست.   یشو افزا  عمومی  های ها به کتابخانهجذب آن   برای گروه کاربران    این مطلوب از نظر    ی اکتابخانه

 

 پژوهش يشينهپ

درمطالعهبازدارنده  وکننده ترغیبعواملیبررس"به     یپژوهشدر    ایرجیومعرف زاده 

هاآنمطالعهو میزاندانش آموزانوالدینسوادسطحبینکهدریافتند  ماهشهرشهرستانعمومیهایکتابخانهمیان مراجعان

منفیدارمعنیرابطهآموزاندانش میزان مطالعهوتصویریهایرسانه ازاستفاده بیننیزوداردوجودمستقیمداررابطه معنی

 . ردداوجود

  ی هاکتابخانهشدنفعالمنظوربهیعملییراهکارهایبررس"به    یدر پژوهش  یو طبس  یمیحک

روش    ییرارائه شد که عبارتند از: تغ  ییپژوهش راهکارها  ینپرداختند که در ا  "فرهنگ مطالعهتوسعهوزاهدانشهرمدارس

مند در مدارس،  همتخص  و عالق  کتابدار  یكاستفاده از    یس،آموزان  در امر تدرمعلمان و مشارکت دادن فعال دانش   یستدر

-کالسازیبعضیلمدارس، تشککتابداران ای توسطکتابخانهینبامانتیقطرازهمجواریعموم هایکتابخانه منابعازاستفاده 

. دارندمتنوعیاطالعات و منابعمناسبویکاففضایکهییهاکتابخانه دردرسایه

شهرداری  های سازمان فرهنگی و هنری  ثیر کتابخانه أبررسی ت"تحت عنوان    یدر پژوهش  عربلو  و   علوی

بین دانش و مهارت کتابداری  است که    یافتهپژوهش در  یندر ا  یپرداخته است که و"تهران در ترویج فرهنگ کتاب خوانی

الن کتابخانه ها و میزان برآورده شدن نیاز مراجعه کنندگان، بین میزان منابع اطالعاتی کتابخانه و میزان جذب  ؤکتابدارن و مس

بین نحوه بر خود و رفتار کتابدارن و  مراجعه و میزان مراجعه به کتابخانه، بین میزان امکانات و تجهیزات    مسؤالن کنندگان، 

خوانی، بین استفاده از وسایل ارتباطی نوین مانند اینترنت و استفاده از منابع دیداری و شنیداری  کتابخانه و افزایش انگیزه کتاب

افزایش میزان ع  به کتابدر کتابخانه و  بالقوه  القه  و  بالفعل  بین میزان ساعات کاری کتابخانه و جذب کاربران  نیز  خوانی و 

 کتابخانه رابطه وجود دارد

پژوهش به   ینپرداخته است. که او در ا "کتابخانه ها و سرانه مطالعه"تحت عنوان  پژوهشیدر  محبوب

کنند و  می  ایفادر سرانه مطالعه کشور    یکشور چه سهم  یعموم  ی هاکتابخانه  های سوال بود که نهاد  این به    پاسخگوییدنبال  

سرانه    رویتوانند  می  عمومی  هایکه کتابخانه   رسید  نتیجه  اینگذارد؟ که او به  می  تأثیرکتابخانه بر آن    هایچگونه با شاخ 

خود مستلزم     اینرود که  میهم باال    عمومی  هایامانت در کتابخانه   یزان مسرانه مطالعه مردم    افزایشبگذارند و با    تأثیرمطالعه  

 . باشد می گستریها و مجموعه مراجعه به کتابخانه میزانتوجه به دو شاخ  

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=131564
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=158612
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=158612
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=158612
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پژوهشفرد    یمکتب  ی،مهموئ  یجمال  ی،کاک  عنوان    یدر   ی خدمات جنب"تحت 

  موانع   نیمهمتر  که   افتندیدر  پژوهش  ن یپرداختند. که در ا  "و نقش آن در جذب کودکان به کتابخانه ها  یعموم  ی کتابخانه ها

  قی تشو  در   را   یجنب  خدمات   وجود   کتابداران   شتریب.  هستند  امکانات   و   بودجه   ،یانسان  یروین  کمبود  ، یجنب  خدمات  ارائه   در

ارائه خدمات جنبیها مؤثر مکتابخانه  به   مراجعه  در   نوجوانان   و  کودکان تنوع آن  یدانند. در مجموع،    ی هاها در کتابخانهو 

.دارد قرار ینییها در شهر تهران در سطح پاوابسته به نهاد کتابخانه یعموم

رابطه   یبررس"  عنوان   تحت  یدر پژوهشیدهقانو  ینارمنج،یزینوکار

 خراسان  استان  یعموم  یها   کتابخانه   کاربران  ن یب  در   یا   کتابخانه  مواد   از   فرزندان   استفاده   زان یم  و   ن یوالد  ی فرهنگ  هیسرما  نیب

کتابخانها  زان یم  و   نی والد  یرمادیغ  ی فرهنگ  هیسرما  نیب   که  دند یرس  جه ینت   ن یا  به   "یجنوب مواد  از  فرزندان  رابطه    ی استفاده 

 هیسرما  ن یو ب ی استفاده فرزندان از مواد کتابخانها  زانیم و   ن یوالد شده  نهینهاد یفرهنگ  هیسرما  ن یب  ی وجود داشت ول  یمعنادار

  داد   نشان  جینتا  نیچن  هم.  نداشت  وجود  یمعنادار  رابطه  یا  کتابخانه  مواد  از  فرزندان  استفاده   زانیم  و  نیوالد  یماد  یفرهنگ

  زانیو م  نیوالدشده   نهیو نهاد  یماد  ،یرمادیغ  یگفرهن  هیسرما  نیب   رابطه  بر  انیپاسخگو  التیتحص   سطح  و  تیجنس  یرهایمتغ

 .نداشتند ی تأثیر ی ااستفاده فرزندان از مواد کتابخانه

شهریعمومیها کتابخانهکاربرانجذببرموثرعوامل"تحت عنوان    یدر پژوهش  یامیهفتاد

ا    یابیبازارمدلاستفاده بایزتبر یهاکتابخانه بهکاربرانجذبدریبازاریابآمیختةعناصرکه    یافت دست    یجه نت  ین به 

شهریعمومیهاکتابخانهبهکاربرانجذبدرترفیعوتوزیعمحصول،یهاهمچنین، مؤلفه دارد.  تأثیرتبریز شهریعموم

عناصریهامؤلفهکمكبادادنشانپژوهشاینیهایافتهندارد.نقشکاربران  جذبدرقیمتمؤلفهیولداردنقشتبریز

 کردکمكتبریزشهر یعمومیهاکتابخانه کاربرانجذببهیتوانمیبازاریابآمیخته

کارکنان    ها برداشت  و   تصورات "  عنوان   تحت   پژوهشی  در  گرین   و  از خدمات  استفاده  موانع  عنوان  به 

  کتابخانه   مالی  کنندگان  تأمین  و  افراد  ها  برداشت   و  تصوراتکه    یدندرس  یجهنت  ین پژوهش به ا  ینپرداخت. که در ا  "کتابخانه

  استدالل  اینطور   و   گذاردمی  تأثیر   ها کتابخانه  از   موثر  استفاده   با   رابطه  در    که  هستند   کتابدار  ای حرفه  و   ای کتابخانه   خدمات  از

  از   کتابداران که   است  هاییبرداشت و   تصورات از  دسته آن   تأثیر تحت   هاکتابخانه  از استفاده   عدم در  موثر عوامل  که کندمی

 . شود  طرف  بر منفی تصورات  این  باید  که  دارند آنها    اطالعاتی نیازهای  و  بالقوه   کاربران و خود حرفه

  ین . که او در اپرداخت  "عمومی  های کتابخانه  در  مطالعه  به  عادت  توسعه  اثربخشی"  به   ی به پژوهشابریزاه 

 کتاب،   های  نمایشگاه   و  کتابخوانی  مسابقات  برگزاری  مانند  جنبی  خدمات  که  دریافتپژوهش با استفاده از مشاهده و مصاحبه  

توسعه فرهنگ مطالعه    ینو همچن   ها کتابخانه  به   مخاطب  توسعه  در  امانت   خدمات   ارائه  و  خوانی قصه  و  گویی  خالصه   برنامه

 . باشد گذارتأثیر  تواندیم

به کتابخانه    شتری جذب ب   موجب  تواند یم  نترنتیا  چگونه"تحت عنوان    یوهشدر پژ    نیکو  و  نیل

  منابع  سمت به یچاپ  منابع  از و  است رییتغ حال در اطالعات آوردنبه دست  یمردم برا  یاطالعات   یکه رفتارها افتیدر "شود

  تواند یم  نترنتیا  آوردن  فراهم  با  ها  کتابخانه  که  شده   جادی ا  کاربران  انیم  ییها  شکافت  موجب  نه یزم  نیا  در  که  رودیم  تالیجید

  جذب   موجب  تواند یم  ها   کتابخانه   در  نترنتیا  از  استفاده   ی آورفراهم  و  کنند  فایا  را   یا  ژه یو  نقش   شکافت   نیا  کردن  پر  در

 . شود ها کتابخانه به ی شتریب  مخاطبان و کاربران

  یجاد بزر  ا  یچگونه کتابخانه ها "  عنوان   با   یدر پژوهش    عمومی  فضاهای  هایپروژه 

  های نقش  به  سنتی  هاینقش   از  باید  ندبرس  موفقیت   به  بخواهند هاامروز کتابخانه  یای که اگر در دن  رسیدند  نتیجه ینا  به   "یم؟کن

  تا  کنند  پشتیبانی  هاآن از  و   بگیرند  پیش  را محبوب  هایبرنامه   و  قوی  امکانات  وجهی، چند  های   موریتأم و  آورند   روی جدید

http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-محسن+نوکاریزی.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-سید%20مهدی%20نارمنجی.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-سید%20مهدی%20نارمنجی.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-سید%20مهدی%20نارمنجی.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-کلثوم%20دهقانی.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-کلثوم%20دهقانی.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-کلثوم%20دهقانی.html
http://www.pps.org/blog/author/admin/
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  رسیدن   برای  که  شوند  هاکتابخانه   به   مردم  مداوم  حضور باع   و  گردد  تبدیل  افراد  زندگی  در  مهم  مکانی  به هاکتابخانه  بتواند

 . است  شده  ارائه  پروژه  این  در را راهکارهایی  موفقیت  و  نتیجه  این  به

  توسعه و  جذب  برای  متعدد  های صورت به   پژوهشگران  که  شودمی برداشت  چنین  شده، مطرح های پیشینه  از  کلی، طور  به 

  یهایراهکار  ها،کتابخانه   به   بیشتر  کاربران  جذب  برای   پژوهش  هر  در   و  اندداده   قرار  بررسی  مورد   را  مختلف  های   شیوه    کاربران

  تأثیر   مقایسه  به  پژوهشی  تاکنون  که  شودمی   برداشت  چنین  حاضر،  پژوهش  هایپیشینه   بررسی  با  آن،   بر  عالوه    اند   داده   ارائه

  است،   حاضر  پژوهش  هدف  که،  نوجوانان  دیدگاه   از  عمومی  هایکتابخانه   به  جذب  در  ایرسانه  و  ایکتابخانه   عوامل  و  خدمات

 .است  نپرداخته
 

 پژوهش  اهداف

  یعموم یهاجذب نوجوانان به کتابخانه  در ایو رسانه   یعوامل و خدمات کتابخانه ا مقایسهو   تأثیر ییشناسا :یهدف اصل

 شهر اصفهان 

   یاهداف فرع

؛ اصفهانکتابخانه های عمومی شهر نوجوانان به جذب    برای  یاکتابخانه عامل ترین جذاب ییشناسا .1

اصفهان؛  شهر عمومی های کتابخانه  به   نوجوانان جذب برای  رسانه ترینموثر شناسایی .2

؛نوجوانان شهر اصفهان شناختی جمعیت های ویژگی  و عمومی های  کتابخانه  از استفاده   میزان بین رابطه تعیین .3

 جمعیت های   ویژگی و عمومی  های  کتابخانه   به   نوجوانان   جذب   برای   رسانه   مؤثرترین  از استفاده   بین   رابطه   تعیین .4

آنان؛  شناختی

 تعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه مؤثر و میزان استفاده از کتابخانه های عمومی توسط نوجوانان شهر اصفهان. .5

 پژوهش  یپرسش ها

است؟  ترجذاب عمومی های  کتابخانه به  نوجوانان  جذب منظور  به ای کتابخانه عامل کدام .1

است؟  ترجذاب  اصفهان شهر عمومی های  کتابخانه به  نوجوانان جذب  منظور به  رسانه  کدام .2

  وجود  ای  رابطه   اصفهان  شهر  نوجوانان  شناختی  جمعیت   های  ویژگی  و   عمومی  های  کتابخانه   از   استفاده   میزان   بین   آیا .3

 دارد؟ 

دارد؟  وجود ای رابطه اصفهان  شهر  نوجوانان شناختی  جمعیت های ویژگی و مؤثرتر رسانهاستفاده از  یزانم ین ب آیا .4

آیا بین میزان استفاده از رسانه مؤثرتر و میزان استفاده از کتابخانه های عمومی توسط نوجوانان شهر اصفهان رابطه   .5

 ای وجود دارد؟  

 روش پژوهش 

از ابزار    یق تحق   یناست. در ا  یفی«توص  -یمایشیاطالت »پ  ی و از نظر نحوه گردآور  یهدف کاربرد  ی  پژوهش حاضر از ح

  ی شناخت  یت»پرسشنامه محقق ساخته « استفاده شده است که پرسشنامه شامل سه بخش بود که بخش اول مربوط به اطالعات جمع

سال(،    16-15و  15-14،  14-13،    13-12:   یسن  رده   4)در دو گروه:  پسر و دختر(، سن)در    یت است که شامل مؤلفه  های جنس

 ردیف  7(، میزان تحصیالت پدر و مادر) در 16و کمتر از  16-99/16، 17 -99/17، 18-199/18، 19- 20:دیفر 5معدل) در 

: شغلی ردیف 7ارشد و دکتر( ، شغل پدر و مادر)در  کارشناسی  کارشناسی، دیپلم،فوق  دیپلم، یپلم،د یرسواد، ز ی: بیلیتحص

نوع مدرسه:    5) در  منطقه ( و نوع مدرسه 15ك ومدرس(، منطقه) در خانه دار، کارمند، آزاد، بازنشسته،مهندس، پزش یا بیکار

  است   هارسانه  مختلف  انواع  به  مربوط   مؤلفه( می باشد.  بخش دوم شامل  سایرو    انتفاعی  غیر  تیزهوشان،   مردمی،نمونه    دولتی،
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  به   ترغیب   و   مطالعه   ترویج   جهت   تواند می  کدام   مختلف  رسانه   8  میان  از   که   کنند   مشخ   که   بود  شده   خواسته   افراد  از   که

(  خوب یل ی خ  خوب،  متوسط، کم، کم، یلی خ ) کرتیل یارزش  پنج فی ط  براساس که  باشد  ترموثر ها  ازکتابخانه  استفاده 

  از  استفاده   در   آنان   نظر  از  که   ای   رسانه  آن   از  استفاده   میزان   که   شد   خواسته  کاربر  از   سپس  .شد  داده   5تا1  نمره  بی ترت   به

تواند درکتابخانه ها به    میاست که    خدماتیبخش سوم مربوط به انواع  .  نماید  مشخ   را  است  موثرتر  عمومی  های  کتابخانه

  کدام   مختلف  عامل  21  میان   از   که   کنند   مشخ    که  بود   شده   خواسته   افراد   از  که باشد،  یمؤلفه م  21کابران ارائه گردد که شامل

- 0)  تایی   5  طیف    در   درصدهایی  صورت  به   که   باشد   مؤثرتر  ها   ازکتابخانه   استفاده   به   ترغیب  و   مطالعه   ترویج   جهت   تواند می

ها به  اما چون برخی از این خدمات در همه یا بعضی از کتابخانه .  شد  طراحی(  درصد  100- 80  ،60-80  ،60- 40  ،20-40  ،20

  کنند مورد پرسش قرار نگرفت. ولی ازخدمات استفاده می الی در ارتباط با این که چه میزان از این  ؤکاربران ارائه نمی شد س

ها پرسشنامه  یی،روا  یبررس   یبرا.  نماید  مشخ   را  ماه   یك  طول  در  عمومی  هایکتابخانه  از  استفاده   میزان  که  شد  خواسته  کاربر

جمله    ییرتغ  یبررس  ین ا  یجه رفع گردد،  نت  یداده شد تا ابهامات احتمال  یشناسبه پنج نفر از متخصصان علم اطالعات و دانش 

در  بود.  یی پرسشنامه نها یه سواالت و سپس ته یدار و اضافه کردن برخاالت ابهامؤاز س یاز عبارات، حذف تعداد  یبرخ ی بند

. این روش برای محاسبه هماهنگی  استفاده شده استاین پژوهش برای مشخ  نمودن پایایی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ

بخش دوم پرسشنامه    یرود. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ براکار میگیری از جمله پرسشنامه بهدرونی ابزار اندازه 

 باشد.  می 92/0 با  برابر  ای کتابخانه خدمات انواع یعنی پرسشنامه سوم  بخش  برای  و/. 727انواع رسانه ها برابر با  یعنی

 پرسشنامه جداول  به  مربوط پایایی ضریب. 1جدول 
 

 پایایی 
 

 ها  مؤلفه تعداد 
 

 کرونباخ  آلفاي
 

 ای   کتابخانه عوامل  جدول به مربوط  پایایی
 

  

 ها رسانه انواع جدول به مربوط  پایایی
 

  

تا    12  ی اعضا  یهپژوهش شامل کل  ینا  یآمار  ی. جامعهشودمی  تأیید   پرسشنامه  پایایی  ،1شماره    جدول های  داده   براساس

   ی است که براساس آمار گرفته شده از نهاد کتابخانه مرکز  1394دوم سال    یمه شهر اصفهان در ن  یعموم  ی هاساله کتابخانه   16

اطالعات از روش    یگردآور  یبرا  .نفر بود  920سال است    16  -12  هاآن  یسن  یکه بازه   یعموم   یهاتعداد افراد عضو کتابخانه

تعداد نمونه در هر    یکل جامعه آمار   یزهر کتابخانه و ن  یبر اساس  حجم اعضا   یعنیاستفاده شد،    ی طبقه ا  یتصادف  یرینمونه گ

افراد  نمونه پخش شد    ینب  یها به صورت تصادفنفر شد. سپس پرسشنامه  270کتابخانه مشخ  شد که تعداد کل نمونه برابر با  

  یز داده ها ن  یل و تحل  یهگشت. تجز  یل تکم  یپرسشنامه توسط نمونه آمار  232تعداد    یعنیبود،    93/85نرخ بازگشت پرسشنامه     و

از  استفاده  افزار اس.    با  از    یفیتوص  یل تحل  یبرا  انجام شد و   18نسخه    . اس. اسپینرم    یار، انحراف مع  هایشاخ داده ها 

میانگینمقایسههایآزمون   یر نظ  ی آمار استنباط  یهایكها از تکن داده   یل و تحل  یه تجز  یو برا  ،مطلق  ی فروان  و   یانس ، واریانگینم

 استفاده شد. دو -خی آزمونو  یدمنای،آزمون فرجملهدونسبتای،نمونه تك

 هاداده يلو تحل یهتجز 

 های پژوهش بر اساس سؤاالت پژوهش پرداخته شده است:  در ادامه به تجزیه و تحلیل یافته 

 است؟  ترجذاب عمومی های  کتابخانه  به  نوجوانان  جذب  منظور به ای کتابخانه عامل کدام سوال اول پژوهش: 
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از کاربران قرار   نظرسنجیمورد    داشتنداجرا    قابلیت   ها خدمت مختلف که در کتابخانه  21ابتدا  برای پاسخ به این پرسش،  

 باشد.  یم  یرعوامل با توجه به نظرات کاربران به شرح ز ینا  یبندرتبه .گرفت
 

 عوامل موثر در جذب کاربر به کتابخانه  ی: رتبه بند2جدول 
 

شماره
 

سواالت
 

ميانگين
 

 ها ميانگين رتبه
  

   ایجاد امکان پاسخگویی به سؤاالت تحقیقی دانش آموزان در کتابخانه 

  جالب و جذاب کردن محیط کتابخانه ها  و شاداب سازی فضای آنها

  افزایش کتابهای مورد عالقه کودکان و نوجوانان در کتابخانه

  کتابخانه و روزآمد سازی آن ایجاد وب سایت ها یا وبال  هایی برای 

  برگزاری جشن هاو گردهمایی های مختلف برای کودکان و نوجوانان به منظور تشویق به مطالعه 

   اجرای برنامه های کودك و نوجوان در کتابخانه ها به صورت زنده

   کتابخانه ها عمومی وجود همکاری کتابخانه ها و مدارس برای استفاده بیشتر دانش آموزان از 

  برگزاری کالس های آموزشی و هنری در کتابخانه

   مناسبت های مختلف در کتابخانهبرپایی نمایشگاه ها به 

مجهز نمودن کتابخانه ها با روزآمد ترین فناوری ها ) م ل استفاده از اینترنت پر سرعت، کتاب های  

   الکترونیك و یا استفاده پایگاه های اطالعاتی(

استفاده از کتابداران با اخالق و با سواد باال و همچنین با توانایی مناسب برای بخش کودکان و نوجوانان
  

  ارائه خدمات و اطالع رسانی کتابخانه از طریق تلفن و پیام کوتاه 

  کتاب هاافزایش مدت امانت 

   مشاوره به کودکان و نوجوانان توسط کتابدار  درمورد منابع اطالعاتی مورد نیاز  

 مناسب کتابدار با نوجوانان در هنگام مراجعه به کتابخانه  هابرقرار ارتباط  
 

  

راهنمایی کردن نوجوانان توسط کتابداران کتابخانه درباره منابع اطالعاتی مورد نیاز آنها 
 

  

تقدیر از اعضای فعال کتابخانه  
 

  

مجهز نمودن سالن مطالعه کتابخانه به اینترنت  
 

  

ایجاد قفسه های کتاب های پر مخاطب و مفید در موضوعات مختلف در کتابخانه 
 

  

آموزش شیوه های مطالعه به اعضا توسط کتابداران کتابخانه  
 

  

 طرح قصه گویی و نمایشنامه خوانی در کتابخانه 
 

  



 ... نوجوانان جذب  بر مختلف  هایرسانه  و ایتأثیر خدمات کتابخانه : زادهخلیلیان و پشوتنی 

126 

بر خدمات نوجوانان    ید تاک   با ها مربوط به هر یك از خدمات کتابخانه های عمومی  و میانگین رتبه   میانگین (  2در جدول )

به   که سطح معناداری برابر با صفر و کمتر از    دو آزمون فریدمن  -آورده شده است. با توجه به آماره آزمون خی

بین عوامل مربوط به هر یك از   خدمات کتابخانه های عمومی  )عوامل مؤثر در جذب دست آمده است تفاوت معناداری 

کاربران به کتابخانه ها( وجود دارد. که بیشترین رتبه مربوط به ایجاد امکان پاسخگویی به سؤاالت تحقیقی دانش آموزان در  

 باشد.   یکتابخانه و کمترین رتبه مربوط به طرح قصه گویی و نمایشنامه خوانی در کتابخانه ها م

 است؟  ترجذاب اصفهان شهر عمومی های  کتابخانه به  نوجوانان  جذب منظور  به  رسانه کدام :وهش پژ دوم سوال
  مختلف  رسانه   8  دارد؛  کاربر  جذب   بروی  را   تاثیر  بیشترین   که  ایی   رسانه  شناسایی  برای  شده   مطرح  پرشس   به   توجه   با

نشان داده شده است. بر اساس اطالعات این    3شماره  در جدول  با توجه به نظرات کاربران    ها   رسانه   یکه رتبه بند  شد  شناسایی

  است   آمده   دست   به     از   کمتر  و   صفر   با   برابر  معناداری  سطح   که     مقدار  با دو  -آزمون خی  نتایج   جدول و با توجه به 

  . در این میان، دارد  وجود  اصفهان   شهر   نوجوانان   جذب  در   هارسانه   و   ابزار  از  یك  هر   به   مربوط   عوامل   بین   معناداری  تفاوت 

 . است  ایی روزنامه  تبلیغات به مربوط  رتبه کمترین و  تلویزیونی های کانال از استفاده   به مربوط  رتبه بیشترین

 

 عمومی  های  کتابخانه  به نوجوانان جذب برای ها رسانه انواع بندی رتبه: 3جدول 
 

شماره

 
 سواالت 

ميانگين

 

 هاميانگين رتبه

  

 
استفاده از کانال های تلویزیونی 

 
  

واتس آپ، تلگرام و ....(استفاده از رسانه های اجتماعی کامپیوتری و موبایلی)م ل فیس بوك ، 
  

استفاده از سیستم های رایانه ای ) م ل اینترنت(

 
  

مخابراتی) م ل تلفن و پیامك ( استفاده ازکانال های 

 
  

 
استفاده از تبلیغات مستقیم  توسط افراد مسئول یا همساالن )تبلغات دهان به دهان( 

 
  

 
استفاده از بنرهای تبلیغاتی توسط کتابخانه در سراسر شهر

 
  

 
تبلیغات روزنامه ایی 

 
  

کانال های رادیویی 
  

اطالعات  ، نشان داده شده است.  1در نمودار شماره  ماه توسط نوجوانان    یك در طول    عمومی  هایاستفاده از کتابخانه    میزان

-1(  %1/49نفر)معادل    114( اصال،  %6/11نفر )معادل    27نفر نمونه انتخاب شده    232  میاندهد که از    مینشان    ،  1نمودار شماره 

بار در  4از  یش( ب  %6نفر)معادل    14بار در ماه،    4-3(  %3/10نفر)معادل    24بار در ماه،    3-2(  %8/22نفر)معادل    53بار در ماه،    2

 کنند. میاستفاده  عمومی های ماه از کتابخانه  
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 ماه   یكشهر اصفهان در طول  یعموم ی استفاده نوجوانان از کتابخانه ها یزان: م1نمودار

 
 

  رابطه   اصفهان  شهر   نوجوانان  شناختی  جمعیت  های  ویژگی  و  عمومی  های  کتابخانه   از  استفاده   میزان   بین  آیا  : پژوهش  سوم  سوال
 دارد؟  وجود  ای

  هایاستفاده از کتابخانه  میزانو  شناختی نوجوانان شهر اصفهان  های جمعیتویژگیرابطه  و وجود  میزان استفاده از کتابخانه  

 ، نشان داده شده است.  4در جدول شماره  عمومی

 ماه یكدر طول  عمومی هایاستفاده از کتابخانه   میزاننمونه مورد مطالعه و  شناختی  جمعیت های  ویژگی میان: رابطه 4جدول 

 

شناختی  جمعيت هايویژگی 
 عمومی  هاي کتابخانه از استفاده ميزان

- خی  آزمون آماره

 دو
 معناداري  سطح

 

 جنسیت
دختر 

 پسر 

سن

معدل 

پدر حصیالتت

سواد بی

زیردیپلم

دیپلم 

 دیپلم فوق

11.60

49.10

22.80

10.306.00
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

بار در ماه4بیش ازبار در ماه4-3بار درماه3-2بار در ماه2-1اصال
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شناختی  جمعيت هايویژگی 
 عمومی  هاي کتابخانه از استفاده ميزان

- خی  آزمون آماره

 دو
 معناداري  سطح

 

 جنسیت
دختر 

 پسر 

کارشناسی

ارشد 

دکتری 
 

مادر  تحصیالت

سواد بی

زیردیپلم

دیپلم 

 دیپلم فوق

کارشناسی

ارشد 

دکتری 

 پدر شغل

 بیکار 

 کارمند 

 آزاد 

بازنشسته 

مهندس 

پزشك 

مدرس 

 

مادر شغل

دارخانه

 کارمند 

 آزاد 
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شناختی  جمعيت هايویژگی 
 عمومی  هاي کتابخانه از استفاده ميزان

- خی  آزمون آماره

 دو
 معناداري  سطح

 

 جنسیت
دختر 

 پسر 

بازنشسته 

مهندس 

پزشك 

مدرس 

زندگی منطقه

1 منطقه

2منطقه

3 منطقه

4 منطقه

5 منطقه

6 منطقه

7 منطقه

8 منطقه

9 منطقه

10 منطقه

11 منطقه

12 منطقه

13 منطقه

14 منطقه

15 منطقه

مدرسه  نوع

 دولتی 

نمونه

تیزهوشان 
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شناختی  جمعيت هايویژگی 
 عمومی  هاي کتابخانه از استفاده ميزان

- خی  آزمون آماره

 دو
 معناداري  سطح

 

 جنسیت
دختر 

 پسر 

 
غیرانتفاعی 

 سایر 

:است  ریز شرح به  4جدول  جهینت  خالصه

.ندارد وجود  کتابخانه  از  ها  آن استفاده  میزان و  جنسیت  بین   معناداری رابطه ✓

 .ندارد وجود کتابخانه  از ها  آن  استفاده  میزان و  سنی بندی رده  بین   معناداری رابطه ✓

 .ندارد  وجود  کتابخانه از  ها آن استفاده  میزان و  معدل بین   معناداری رابطه ✓

 .دارد وجود کتابخانه  از ها  آن  استفاده  میزان و  پدر  تحصیالت  بین   معناداری رابطه ✓

 . دارد وجود  کتابخانه از  ها  آن استفاده  میزان  و مادر تحصیالت  بین   معناداری رابطه ✓

 . ندارد  وجود  کتابخانه از  ها آن  استفاده  میزان و مادر شغل بین   معناداری رابطه ✓

 .دارد  وجود  کتابخانه از  ها  آن استفاده  میزان و  پدر شغل بین   معناداری رابطه ✓

 .دارد وجود کتابخانه  از  ها  آن استفاده  میزان و  مدرسه نوع  بین   معناداری رابطه ✓

 .دارد وجود  کتابخانه از  ها آن استفاده   میزان و  منطقه بین   معناداری رابطه ✓

  اي رابطه اصفهان شهر نوجوانان شناختی  جمعيت هاي ویژگی  و مؤثرتر رسانهاستفاده از  يزانم ين ب آیاپژوهش:   چهارم  سوال

  تلویزیون استفاده از   میزانباشد که   میرسانه    مؤثرترین   تلویزیونکه    گردید پرسش قبل مشخ     نتایج با توجه به  دارد؟  وجود

در طول شبانه روز عبارت است: 

 

 
 در طول شبانه روز   یزیوناز تلو  اصفهاناستفاده نوجوانان  یزان: م2نمودار

 

3.96
12.9

23.3

29.7

19.4

4.7
0
5
10
15
20
25
30
35

5بیش ازساعت5-4ساعت4-3ساعت3-2ساعت2-1ساعت1-0اصال

ساعت

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=independent%20school
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=independent%20school
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 در طول شبانه روز  تلویزیوناستفاده  میزاننمونه مورد مطالعه و  شناختی  جمعیت  های ویژگی میانرابطه  :5جدول 

 

شناختی  جمعيت هاي  ویژگی
 تلویزیون  تماشاي ميزان

 

 آزمون آماره

 دو -خی

 سطح

 معناداري

  
 

  
 

 
 

  
 

 دختر

 پسر 

 

 

سن

  

 

معدل 

  

 

 

 
  تحصیالت

پدر

سواد بی

  

76/34527 /0

زیردیپلم 

دیپلم

 دیپلم فوق

کارشناسی

ارشد 

دکتری

 

 

سواد بی
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شناختی  جمعيت هاي  ویژگی
 تلویزیون  تماشاي ميزان

 

 آزمون آماره

 دو -خی

 سطح

 معناداري

  
 

  
 

 
 

  
 

 دختر

 پسر 

 

 

تحصیال 

مادر ت

زیردیپلم 

دیپلم

 دیپلم فوق

کارشناسی

ارشد 

دکتری

 

 

 

 پدر  شغل

 بیکار 
  

 کارمند

 آزاد 

بازنشسته 

مهندس 

پزشك

مدرس
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شناختی  جمعيت هاي  ویژگی
 تلویزیون  تماشاي ميزان

 

 آزمون آماره

 دو -خی

 سطح

 معناداري

  
 

  
 

 
 

  
 

 دختر

 پسر 

 

 

مادر  شغل

دارخانه
  

 کارمند

 آزاد 

بازنشسته 

مهندس 

پزشك

مدرس

 

 

 

 

 

 

 منطقه

زندگی 

1 منطقه
  

2منطقه
5

3 منطقه

4 منطقه

5 منطقه

6 منطقه

7 منطقه

8 منطقه
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شناختی  جمعيت هاي  ویژگی
 تلویزیون  تماشاي ميزان

 

 آزمون آماره

 دو -خی

 سطح

 معناداري

  
 

  
 

 
 

  
 

 دختر

 پسر 

9 منطقه

10 منطقه

11 منطقه

12 منطقه

13 منطقه
5

14 منطقه

15 منطقه

 

 

 نوع

مدرسه 

 دولتی
  

نمونه 

تیزهوشان 
2

غیرانتفاعی

 سایر

 

دهد که: نشان می 5های جدول شماره یافته

 وجود ندارد. ونیزیتلو مشاهده رابطه معناداری بین جنسیت و میزان  ✓

 .ندارد  وجود  ونیزیمشاهده تلو میزانرابطه معناداری بین رده بندی سنی و  ✓

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=independent%20school
https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=independent%20school
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 . دارد وجود  ون یزیمشاهده تلو میزانرابطه معناداری بین معدل و  ✓

 .ندارد  وجود  ونیزیمشاهده تلو میزانرابطه معناداری بین تحصیالت پدر و  ✓

 .دارد وجود  ونیزیمشاهده تلو میزان رابطه معناداری بین تحصیالت مادر و  ✓

 . دارد وجود  ونیزیمشاهده تلو میزانرابطه معناداری بین شغل مادر و  ✓

 . ندارد  وجود  ونیزیمشاهده تلو  میزان رابطه معناداری بین شغل پدر  ✓

 . دارد وجود  ونیزیمشاهده تلو میزانرابطه معناداری بین نوع مدرسه و  ✓

 .ندارد وجود  ون یزیمشاهده تلو میزانرابطه معناداری بین منطقه و  ✓

از کتابخانه هاي عمومی توسط نوجوانان شهر  پژوهش  پنجم  سوال استفاده  ميزان  و  از رسانه مؤثرتر  استفاده  ميزان  بين  آیا   :

 اصفهان رابطه اي وجود دارد؟ 

  ون یزیتلو  مشاهده   زانیم  زین  و   یعموم  یهاکتابخانه   از  استفاده   زانیم  نیب   ی رابطه  ، پژوهش  چهارم  و   دوم   سوال   ی ها  داده   به   باتوجه 

 بررسی شد.  اسپیرمن همبستگی  ضریب  از استفاده  با
 در طول شبانه روز   تلویزیوناستفاده  میزانماه و  یكاستفاده از کتابخانه ها در  یزانم ینب  رابطه: 6جدول 

 

اسپیرمن  تلویزیون  مشاهده میزان عمومی  های کتابخانه از  استفاده   میزان

 از استفاده ميزان
کتابخانه 

همبستگی  ضریب

معناداری  سطح   
تعداد

  

  مشاهده ميزان
تلویزیون 

 همبستگی  ضریب

معناداری  سطح 

تعداد

 است   کمتر  05/0  از  که  029/0  معناداری   سطح  با   و   نفر  232  در  143/0  با   برابر  همبستگی  ضریب،  6شماره    جدول   به   توجه   با

 .دارد  وجود تلویزیون  مشاهده  میزان و عمومی های کتابخانه از استفاده  میزان  بین  مستقیم رابطه  که  دهد می نشان

 :  گيري و بحثنتيجه

بنا داشت تا    پژوهش کند و سپس    یینوجوانان به کتابخانه را شناسا  جذبو رسانه موثر در    ای   کتابخانه  عواملحاضر 

 .  یدنما یاستفاده از رسانه موثر و کتابخانه ها را بررس  یزانبا م یشناخت  یتعوامل جمع ین ب ی ا یسهمقا

 پاسخ  امکان  "عامل  آورد  در  اجرا  به   ها  کتابخانه   در  توان  می  که  خدماتی  21  بین   در  که  داد  نشان  ها  تحلیل  از   حاصل  نتایج

جالب و جذاب کردن محیط کتابخانه ها  و شاداب سازی فضای آنها    "و سپس " کتابخانه  در آموزان  دانش   سؤاالت به  گویی

نشان دهنده آن است    ین . که اباشد ها کتابخانه   به  نوجوانان   جذب   برای   عامل  ترین   مؤثر  تواند می  پاسخگویان  نظر   به  توجه  با"

  و   ترغیب  در  ای  ویژه   نقش   تواند  می  خواهندمی  آموزان  دانش   از   معلمان  که  تکالیفی  و آموزش و مدارس    ی ها  یت که فعال

؛  پژوهش  با  پژوهش   این   های   یافته  که   باشد   داشته  را  ها   کتابخانه  به   افراد  جذب

به ا  یزدارد چرا که آنها ن  مطابقتو     که    یافتند دست    یجهنت   یندر پژوهش خود 

  توسط   هادانش آموزان به استفاده از کتابخانه    یب مطالعه و ترغ  ی برا  یگنجاندن ساعات  یزو ن   ی آموزش وپرورش  یها   یتفعال

که کتابخانه ها    یی. از آنجاکند  ایفا  ها   کتابخانه   از  استفاده   هم  و   مطالعه  به   عادت  ایجاد  در  هم   مؤثری  نقش  تواند  می  معلمان
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افراد به استفاده از کتابخانه    یببه منظور ترغ  یقتشو  یمحرك ها  یکسری  ید عادت به مطالعه دارند با  یجاددر ا  یگذار  تأثیرعامل  

... .  و نوجوانان، موردعالقه  های  کتاب  آوری   فراهم  جذاب،  و  زیبا  های   معماری  با   های   کتابخانه   ساخت  جمله   از سازند  فراهم

نتا  یجه نت   ین ا  که خدمت    همسویی  پژوهش  یجبا  که  شد  مشخ   همچنین    و   گویی قصه  "دارد 

پایین ترین رتبه را در جذب نوجوانان به کتابخانه های عمومی دارد که شاید دلیل دستیابی به این نتیجه این    "خوانینمایشنامه

ارائه نمی گردد ویا ممکن این    دهند به درستی این خدمتباشد که ممکن است در کتابخانه هایی که این خدمت را ارائه می

 خدمت برای این قشر از کاربران جذابیتی ندارد و باید برای سنین پایین تر این خدمت ارائه گردد. 

 می تلویزیون رسانی اطالع  جهت در رسانه ترین موثر کاربران نظر از  که شد مشخ  تحقیق   نتایج به  توجه  با  همچنین

 ؛      ؛  های  پژوهش  نتایج  با  نتیجه  این  که  باشد

  می   تلویزیون  خصوص  ها بهرسانهکه استفاده ار    یافتنددر   هاپژوهش  یندر ا  یرادارد ز  ییهمسو  و  

  جذب  جهت رسانه  مؤثرترین عنوان  به   تلویزیون دلیل این به   شاید  و  شود  واقع  موثر  ها  کتابخانه  درباره  رسانی اطالع  برای   تواند

  آن  از  استفاده   و  نبوده   گیر  پا  و  دست   نوجوانان،  برای  خصوص   به  جذابیت  داشتن  ضمن  که   شد   انتخاب  ها  کتابخانه  به  افراد

استفاده از رسانه های اجتماعی  در این مقوله باید رتبه های دوم و سوم نیز که در رابطه با  .  باشد  می  ارزران   و  راحت  آسان،

به   توجه  به  توجه  با  اینترنت  و  این رسانه ها  از  استفاده  به روز  نظر گرفته شوند زیرا روز  است جدی در  اینترنت  و  موبایلی 

 هوشمندسازی شهر اصفهان و مدارس بیشتر می شود. 

  رابطه   مادر  شغل  و   معدل   سن،  جنس،   شناختی   یتجمع  متغیرهای استفاده از کتابخانه با    یزانپژوهش نشان داد که م  ین ا  نتایج

  مادر، و  پدر تحصیالت میزان با  کتابخانه از استفاده  میزان  اما ندارد همسویی  پژوهش  با   نتیجه این  که ندارد

نتیجه  دارد  ارتباط  مدرسه  نوع  و  زندگی  محل  منطقه  ،  پدر  شغل   های  پژوهش  نتیجه  با  حدودی  تا  ولی 

  در  آنها   که   زیرا   دارند  ت مطابق  و      ؛

و شغل آنها    ینوالد یالت سطح درآمد، سطح تحص یرنظ ی خانوادگ ی که عامل ها یافتند دست  یجهنت ین خود به ا یها  پژوهش

معمول به نظر برسد که    یرغ  یکم  یجه نت ینا  شاید.  دارد تأثیر  مطالعه  به  عادت  ایجاد  نیز و  کتابخانه  از  فرزندان  استفاده   میزان  بر

باشد که امروزه صرف نظر از    ین ا  یلش دل  ید استفاده از کتابخانه ها وجود ندارد اما شا  یزانمعدل دانش آموزان وم  ین رابطه ب

  ین ا ید به مطالعه و استفاده از کتابخانه ها دارد که با یازین یو عدم احاس ب ی،کاف یزه دانش آموزان، نوجوانان انگ یسطح علم

  این  که دارد وجود  رابطه ها کتابخانه  از استفاده  ومیزان  والدین  تحصیالت میزان ینب ینرود. همچن ینب ازعوامل هر چه زودتر  

  نیز   و   مطالعه   به  عادت  ها   بچه   که  باشد   این   نتیجه   به   دستیابی  دلیل  شاید .  ندارد  همسویی    پژوهش   نتایج  با   نتیجه 

  استفاده   و   مطالعه   به  خود  فرزندان   تشویق   موجب  والدین  تواند   می  و.  گیرند  می  الگو  خود  والدین   از   را  ها   کتابخانه  از  استفاده 

  خود   پژوهش  در  او  چون   دارد  همسویی    پژوهش  نتیجه  با  نتیجه   این  که  شوند   ها   کتابخانه   از

  مالی   شرایط   در   را  ،افراد  پدر  شغل  همچنین .  یاشد  مؤثر تواند  می  آنها تشویق  نیز   و   والدین   از فرزندان  پذیری  الگو   که  دریافت

  محل   منطقه  نوع  همچنین  و  دارد  رابطه   کتابخانه  از  استفاده   میزان  با    پدر  شغل  دلیل  همین  به   دهد  می  قرار  متفاوتی  فرهنگی  و

  که   ندارد  وجود  استفاده   برای   ای   کتابخانه   هیچ  نقاط  از  بعضی  در  که   طوری  به  دارد   رابطه کتابخانه   از  استفاده   میزان  با   زندگی

  تأثیر   استفاده   میزان  بر  زندگی   محل  به   کتابخانه   بودن  نزدیك  یا  و   گذارد   می  تأثیر  ها  کتابخانه  از  استفاده   میزان  بر  عامل  همین

 می   شهری   پایین   مناطق  از   بیشتر  نیز   دارند   قرار  شهری  باالتر   درمناطق    که  های   کتابخانه   از  استفاده   میزان  مجموع   در  اما  دارد

  بهتر  و  باالتر  مراتب  به   کند  می  فراهم  خود  کاربران  برای  ها  کتابخانه  این  که  امکاناتی  میزان   که  است   این  آن  دلیل  شاید  و   باشد

  بر کنند می تحصیل  آن در نوجوانان  که مدرسه نوع.  شود می ارائه کاربران به شهری تر پایین  مناطق در که است امکاناتی از

  گردند   واقع  موثر  بسیار توانند  می  کتابخانه  از  استفاده   و مطالعه  به  تشویق  در  مدرسه  یعنی   دارد   تأثیر  کتابخانه  از  استفاده   میزان
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 می   تحصیل   دولتی   بودجه  با که  هایی مدرسه  در   که  نوجوانانی   توسط  عمومی  های  کتابخانه   از   استفاده   میزان   کلی  طور  به   اما

  به   را   ها    آن   که   است  نوجوانان   خانوادگی  مالی محدود   بضاعت   آن   دلیل   هم  شاید   و   باشد   می  دیگر   مدارس  از  بیشتر    کنند

 . کشاند می ها  کتابخانه از استفاده  سمت

  سنی،  بندی   رده   جنسیت،   شناختی  جمعیت  های   عامل  و  تلویزیون  از  استفاده   بین   ای رابطه  که   داد   نشان   پژوهش   این  نتایج

مادر، شغل مادر، نوع مدرسه   تحصیالت  ،معدل شناختی  جمعیت هایعامل با  اما  ندارد وجود  منطقه پدر،  شغل  پدر، تحصیالت 

  تلویزیون   مشاهده   صرف  را  خود  فراغت  اوقات  زمان  بیشترین   نوجوانان   که  شودمی  مشخ   نتایج  به  باتوجه  و  دارد  رابطه

  اثرات  تلویزیون  نگیرد  صورت  الزم   توجهات  اگر  چون  شود   دقت  کامال  تلویزیونی  برنامه  ساخت  در  باید   رو  این  از  کنندمی

  مستقیم  رابطه  کتابخانه  از  استفاده   و  تلویزیون  مشاهده   میزان  بین  که  دهدمی  نشان   نتایج  همچنین  دارند  همراه   به  را  معکوسی

  از   داد که نشان خود  پژوهش در او دارد همسویی ) پژوهش نتیجه   با نتیجه  این دارد که وجود

  و  دارد  مخاطب جذبدررا تأثیرباالترینجمعی،ارتباطرسانةوفراگیرترین  قدرتمندترینمنزلة بهتلویزیون،  کتابداران،  دید

 باشد  کتابخانهبهازمخاطبانعظیمیحجمجذبدرمناسبایوسیلهتواندمی

  های  کتابخانه  به   مراجعه  افزایش نیز  و   مطالعه   سرانه  افزایش  موجب   بخواهیم اگر  که  کرد  بیان  طور  این توان  می  مجموع  در  اما

  و   جذاب  نوجوانان  برای  اوال  که  نماییم  ارائه  ها  کتابخانه  در  را  ومحصوالتی  خدمات  ابتدا  باید  باشیم  نوجوانان  توسط  عمومی

  مناسب رسانه  با  و  مناسب های  شیوه   به را  محصوالت و  خدمات این  سپس  باشد آنها  نیاز مورد اینکه   دوم و  باشد او   عالقه مورد

 . کنیم معرفی افراد  به

 

 راهبردها وپيشنهادات 

 :گردد ها  کتابخانه به نوجوانان  حضور افزایش موجب  که کرد ارائه زیر پیشنهادات  توان  می تحقیق   این یافته  به  باتوجه 

  های   برنامه   برگزاری طریق   از  تواند   می  سیما  و  صدا   تلویزیون،  خصوص  به   ها  رسانه   مهم  نقش  به  توجه  با  •

  ،   سنی  گروه   هر  با  متناسب  و  مناسب  کتابهای  معرفی  منظور  به  کارشناسی  میزگردهای جمله  از  مختلف

  فیلم،   میزگرد،  تولیدی،   مختلف  قالبهای  در  روانشناسان  و  کارشناسان  زبان  از  درمانی  کتاب  نقش  معرفی

  و   کتاب  موثر  ترویج  به  پویانمایی  های  برنامه  و  نویس  زیر  ،  برنامه  میان  ساخت  و  ،طراحی...  سریال

 معرفی منازل، درب  حتی  و  شهر سطح در  تبلیغاتی  بروشورهای  توزیع  و  پوستر نصب بپردازد؛   کتابخوانی

 از  کتاب  معرفی  ادواری،   نشریات  در  کتاب  یك  از   ای  خالصه  درج  ،   ها   روزنامه   در  درج   طریق  از  کتاب

  ی   نویسنده   ازطرف   یعموم  ی ها   کتابخانه   الت یتسه  و   امکانات   ن یهمچن  و   کتاب  معرفی  اینترنت،   طریق

  جذب   و    کتابخوانی  ترویج  در   تواند  می   که   است  دیگری  موارد  همراه   تلفن  از  کوتاه   پیام   ارسال  طریق  از

 شود؛   واقع  موثر ها  کتابخانه به  افراد

  مدارس   با   بیشتر   همکاری  ایجاد   همچنین  و   آموزان   دانش   تحقیق  سواالت  به   پاسخگویی  امکان  ایجاد •

باشد؛  می مدارس بگذارد تاثیر نوجوانان  بروی  تواند  می خانواده  از بعد  که مکانی چون

 اضطراب   هرگونه  از  دور  به  راحت   و  بخش  آرامش  جذاب،   شاد،   زیبا،  های  معماری  با   هایی  کتابخانه    ایجاد •

  جلوه   چون  ،   نوجوانان  و  کودکان  بخش  برای   مناسب   و  سواد   با  کتابداران  از  استفاده   همچنین   و   تنش   و

شود؛   ها   کتابخانه   به   نوجوانان   بیشتر  جذب   موجب  تواند  می  که  هاست  کتابخانه  در   گام  اولین  بصری  های

 از  استفاده  آموزش نقاشی،  خط،  قرآن،: جمله از  عمومی های  کتابخانه   در  آموزشی  های  کالس برگزاری •

؛...و  مطالعه های  روش ،  کتابخانه



 ... نوجوانان جذب  بر مختلف  هایرسانه  و ایتأثیر خدمات کتابخانه : زادهخلیلیان و پشوتنی 

138 

  درست   برخورد  های  شیوه   با  ارتبط  در  عمومی  های  کتابخانه  کتابداران  برای   آموزشی  های  کالس  برگزاری •

آنها؛  اطالعاتی  نیاز با  ارتباط در نوجوانان  به دادن  مشاوره  و راهنمایی همچنین  و  کاربر با  مناسب و

  استفاده  ها، وبال   و ها سایت وب ایجاد پیامکی، خدمات نظایر  ها کتابخانه در جدید فناوری از استفاده  •

نمایید؛  ایجاد  نوجوانان برای  را  هایی جذابیت   بتواند  تا... و  مختلف های  ربات از

  به   افراد  تشویق   منظور  به   عمومی  کتابخانه  در  کودك   های   برنامه   یا   و  ها   نمایشگاه   و  همایشات  برگزاری •

مطالعه؛

  به   نوجوانان   عالقه  و  اطالعاتی  های  نیاز  با   مرتبط   همچنین  و  کافی  اندازه   به   اطالعاتی  منابع   انواع   تهیه  •

ها؛   کتابخانه

  های   برنامه   ساخت   و  ها   کتابخانه   درباره   رسانی  اطالع   و   تبلیغات  ارائه   جهت   وسیما  صدا   با  بیشتر  همکاری •

  ها   کتابخانه  بیشتر  رسانی  اطالع  هچنین  و   ،  ها   کتابخانه  با  مرتبط  نوجوانی  سن  با  مناسب  و  زییا  و  جذاب

مختلف؛ ابزارهای  با   شهر نقاط تمام در

  کمتری  مالی   امکانات  از  که  شهری   ضعیف   مناطق   در   خصوصا   نقاط   تمام  در   عمومی  های   کتابخانه   ساخت •

هستند؛  برخوردار

  بیشتری   نقش  فرزندان  صحیح   درتربیت  که   مادران  خصوص  به  والدین  برای   توجیهی  جلسات  برگزاری •

عمومی؛ های   کتابخانه از فرزندانشان  استفاده  فواید  و  اهمیت   جهت دارند

  به   نوجوانان  بیشتر  جذب  جهت   ها  فعالیت  گونه  این  به  مسئوالن  بیشتر  وتوجه  بودجه   ،  نیرو  اختصاص •

.  کتابخانه
 

 

 

 تشکر و قدردانی 

  به خاطر از مدیریت و نیز کارشناس بخش فناوری کتابخانه عمومی ابن مسکویه اصفهان  نگارندگان بر خود الزم می دانند  

اطالعات الزم تشکر نماید. همچنین از کارمندان کتابخانه ها و تمامی افراد پاسخگو به پرسشنامه و کلیه    تامین صدور مجوز و

 افرادی که در انجام این پژوهش ما را یاری رساندند سپاسگزاریم. 

منافع تعارض

 . هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است
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https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=1amarfk7adyd8.x-ic-live-02?option2=author&value2=Green,+Tracey
http://www.annualreviews.org/journal/soc
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https://www.magiran.com/volume/55480
https://www.magiran.com/volume/55480
http://www.pps.org/blog/author/admin/
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