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 چكيده
 يها كتابخانه تيوضعمدرسه با  يآموزشعناصر  يها يژگيو نيبروابط  كشفمقاله حاضر ف هد :هدف

  . باشد يم يآموزشگاه
 يبررس، كتابخانه تيوضع يبررس(نوع پرسشنامه  4است و از  يشيمايپروش پژوهش  :روش

 6جامعه پژوهش، مدارس متوسطه دخترانه مناطق . استفاده شده است) كتابدار، و ريدب، ريمد يها يژگيو
بدست آمده  يها داده. تهران است يآموزش) مناطق نامطلوب ندهينما( 15و ) مناطق مطلوب ندهينما(

  . اند شده ليتحل رمنياسپ يهمبستگو با استفاده از آزمون  SPSSتوسط نرم افزار 
مدرسه رابطه  كتابخانه تيوضعجامعه با  رانيمد يبررسمورد  يها يژگيواز  كي چيهبين  :ها افتهي

گذراندن  نيب نيهمچنمدرسه خود و  كتابخانهاز  كتابدار تيرضا زانيم نيب. وجود ندارد يدار يمعن
و  ميمستقمدرسه رابطه  كتابخانه تيوضعبا  كتابدارتوسط  يكتابدارمدت  كوتاه يآموزشدوره 

و  ميمستقمدرسه رابطه  كتابخانه تيوضعبا  زين رانيدب سيتدرروش  نيب. وجود دارد يدار يمعن
  . وجود دارد يدار يمعن
، آموزش و پرورش كتابدار، ريدب، ريمدمدرسه،  يآموزش، عناصر يآموزشگاه كتابخانه: ي كليديها واژه
  .تهران
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  همقدم
معلم  انيموستد اطالعات  مبادله و داد انيجرجز  يزيچآموزش در واقع  نديفرا

جز  يزيچو تعلم  ميتعل نديفرا كهگفت  توان يمدر مجموع، . ستينو متعلم 
در  توان ينم، نيبنابرا). 200- 199. ، ص1378، يحر( ستينرساني  اطالع نديفرا
د بو ازين يب يغنفعال و رساني  اطالع مركزو  كتابخانهاز رساني  اطالع انيجر

به  يوابستگضمن  يآموزشگاه يها كتابخانهامروزه  ).59، ص1379، يديمج(
، 1378، يمرتضو( برخوردارند نينودر آموزش  يخاص تياهماز  يآموزشنظام 
 انيجردر  توانند يم يآموزشگاه يها كتابخانه كه يمهم ريتأثبه رغم  ).113.ص

در  ها آن فيوظاو نقش و  يوجودآموزش و پرورش داشته باشند، هنوز فلسفه 
، يآبادبهمن (نشده است  نييتب يبه درست كشورمانبدنه نظام آموزش و پرورش 

عناصر  ريسااز  يجدامجرد و  يعنصر يآموزشگاه كتابخانه ).212. ، ص1371
تنگاتنگ دارد، از  يارتباطعناصر  نيااز  كيبا هر  بلكه، ستينمدرسه  يآموزش

 اركانعناصر جزء  نيااز  يبرخ. گذارد ير ماث ها آنو بر  رديپذ يم ريتأث ها آن
بشناسد و به  ها آن كيكايرابطه خود را با  ديبا كتابخانهمدرسه هستند و  يآموزش
، 1385نشاط، ( رديگدر تعامل قرار  ها آنبا  ستميس كياز عناصر  يعنصرعنوان 

 نيبرابطه موجود  نييتععالوه بر  كهبر آن دارد  يسعحاضر  قيتحق ).62. ص
 يها يژگيو نيبمدارس، رابطه  يآموزشو سطح  يآموزشگاه كتابخانه تيوضع

 تيوضعرا با  كتابدار، و ريدب، ريمد يعنيمدرسه  يآموزشسه عنصر مهم 
  . و مطالعه قرار دهد يبررسمورد  يآموزشگاه يها كتابخانه

  
  هتعريف عملياتي اجزاي مسأل

 ريزدر اين تحقيق منظور از عناصر آموزشي، سه عنصر : عناصر آموزشي -
  : باشد يم

  .باشد يمتدريس در كالس  اش ياصلفردي است كه وظيفه : ريدب -- 
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. باشد يمدار  فردي است كه مسئوليت اداره كتابخانه مدرسه را عهده: كتابدار -- 
  .از تحصيالت و پست رسمي وي نظر صرف

  . فردي است كه مسئوليت مديريت مدرسه را به عهده دارد: ريمد -- 
مشخص و مستقلي در مدرسه، كه خدمات  مكان: كتابخانه آموزشگاهي -

  . رديگ يمدر آن صورت رساني  اطالعو  يا كتابخانه
در مدارس مشخص و مستقلي  يها مكان: آموزشگاهي تهران يها كتابخانه -

و  يا كتابخانهآموزشي، كه خدمات  15و  6مناطق  1متوسطه دخترانه يدولت
   2 .رديگ يمرساني در آن صورت  اطالع

  ياساس يها پرسش
در ، مدرسه به عنوان يكي از عناصر آموزشي مديران، يها يژگيواز  كيكدام .1

   نقش دارد؟ يآموزشگاه يها كتابخانه تيوضع
به عنوان يكي از عناصر  ،)مسئولين كتابخانه(كتابداران  يها يژگيواز  كيكدام .2

   نقش دارد؟ يآموزشگاه يها كتابخانه تيوضعدر ، مدرسه آموزشي
در ، مدرسه به عنوان يكي از عناصر آموزشي دبيران، يها يژگيواز  كيكدام .3

  نقش دارد؟ يآموزشگاه يها كتابخانه تيوضع
  

  شهدف پژوه
به  كتابدارانو ، رانيمد، رانيدب يها يژگيو انيمرابطه  كشفپژوهش،  نيا هدف

  .باشد يم يآموزشگاه يها كتابخانه تيوضعمدرسه با  يآموزشعنوان عناصر 
  

  )و توجيه روايي آن(روش پژوهش 
اطالعات، پرسشنامه  يگردآوراست و ابزار  يشيمايپروش پژوهش از نوع 

 ها كتابخانه تيوضع يبررس كهبوده است  ليدل نياروش، به  نياانتخاب . باشد يم
روش  نيا قيطربه جز از  كتابداران، و رانيمد، رانيدبمختلف  يها يژگيوو 
  . باشد ينم ريپذن امكا
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  يگير جامعه مورد مطالعه و شيوه نمونه
پژوهش، محقق  يزمان تيمحدودمدارس متوسطه در تهران و  اديزتعداد  ليدلبه  

 يها يبررسبا توجه به . تهران شد يآموزشمنطقه  19 نيبز ا يريگ ناچار به نمونه
جزء  11و  ،3 ،6مناطق ، انجام شده در سطح آموزش و پرورش تهران

 نيتر نامطلوبجزء  19و  ،15،17 ،18، و مناطق يآموزشمناطق  نيبرخوردارتر
با توجه به ). 98، ص 1376، انيبرزو( اند گرفتهتهران قرار  يآموزشمناطق 
و د نيا نيبانتخاب نمونه از  يبرا 3يا طبقه يريگ حاضر، از نمونه يبند دسته

 15و  6، انتخاب دو منطقه يريگ نهحاصل نمو. دسته منطقه استفاده شده است
مدرسه  9 كه باشد يم 38مدارس متوسطه دخترانه دو منطقه،  كلتعداد . باشد يم

 كه ييآنجااز . باشند يم 15متعلق به منطقه  گريدمدرسه  29، و 6متعلق به منطقه 
اما  ؛شدند يسرشمار كتابدارانو  رانيمددارد،  كتابدار كيو  ريمد كيهر مدرسه 

گيري  نمونه يبرا. گيري استفاده شده است ، از نمونهرانيدبباال بودن تعداد  ليدلبه 
  .استفاده شده است 4يريگ از دبيران مدارس مورد بررسي، از نرم افزار نمونه

  
 يها افتهيتجزيه و تحليل  يها وهيش
با استفاده از نرم افزار  يليتحلو  يفيتوص، از آمار ها افتهي ليتحلو  هيتجز يبرا
جهت بررسي روابط موجود بين . استفاده شده است Excelو برنامه  Spss يآمار
با وضعيت كتابخانه مدرسه از ) مدير، كتابدار، و دبير(عناصر آموزشي  يها يژگيو

  . آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است
 

  پژوهش يها افتهيتجزيه و تحليل 
 تيوضع، به عنوان يكي از عناصر آموزشي مدرسه، در رانيمد يها يژگيواز  كيكدام

  نقش دارد؟  يآموزشگاه يها كتابخانه
 6/30و  يكارشناس مدركجامعه  رانيمد درصد 4/69 پژوهش نشان دادهاي  يافته

 20تا  10 نيبسابقه  درصد 7/41. دارند يكارشناسباالتر از  مدرك ها آن درصد
 2/47. سال در آموزش و پرورش دارند 30تا  20 نيبسابقه  درصد 3/58سال، و 
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 8/2سال، و  20تا  10 نيبسابقه  درصد 50سال، و  10تا  1 نيبسابقه  درصد
 رانيمد درصد 100 .دارند تيريمدسال در سمت  30تا  20 نيبسابقه  درصد
 4/94. اند كرده يتلق اديزدر مدرسه را  كتابدارو كتابخانه ضرورت وجود  جامعه
 6/5، و دانند يم اديزرا  رانيدب يشورادر  كتابدار شركتضرورت  ها آن درصد
 تيوضعنسبت به  يمثبتنظر  درصد 6/80. با آن موافق هستند يا ا اندازهت درصد
 يا ا اندازهت ارهب نيانظرشان در  درصد 4/19دارند و  كتابدار يشغلو  ياجتماع

 كتابخانهدانش آموزان را به استفاده از  ياديز زانيمبه  درصد 4/94. مثبت است
 زانيم. دهند يمانجام  يا اندازهرا تا  كار نيا ها آن درصد 6/5و  كنند يم قيتشو

 3/58مطالعه  زانيمساعت در هفته و  10از  شتريب ها آن درصد 3/33مطالعه 
 5 از كمتر ها آن درصد 4/8مطالعه  زانيمساعت در هفته و  10تا  5 نيب درصد

 يفعل تيوضعاز  ها آن درصد 1/36 تيرضا زانيم. باشد يمساعت در هفته 
 كم ها آن درصد 9/13و ، يا ا اندازهتها  آن درصد 50، اديزمدرسه  كتابخانه

هر مدرسه به طور جداگانه با نمره مربوط به  كتابخانهنمره  نيب .باشد يم
 جينتا. انجام شد رمنياسپآزمون  ،همان مدرسه ريمدخاص مربوط به  يها يژگيو

با  رانيمدنامبرده  يها يژگيواز  كدام چيه نيب كهاست  نيااز  يحاكآزمون 
از لحاظ  يمعناداررابطه  يسطح چيهدر  ها آنمدرسه  كتابخانهنمرات متعلق به 

 كتابخانه تيوضعبا كدام چيهفوق  يها مؤلفه نيب، از نيبنابرا ؛وجود ندارد يآمار
 نيا نيبعدم وجود ارتباط  ديشاالبته . ستنديندار  يمعنارتباط  يدارامدرسه 

 نيا. داشته باشد يمختلف ليدالمدرسه  كتابخانه تيوضعبا  ريمد يها يژگيو
 ستميسدر  رانيمد يها تيمسئولو  فيوظادر شرح  كهاحتمال وجود دارد 

معنا  نيبد. مدارس در نظر گرفته نشده باشد يها كتابخانه يبرا ييجا، يآموزش
 كتابخانهدر رابطه با  يخاص تيمسئولمدارس  رانيمد يبرااست  ممكن كه

مدرسه و بهبود آن در  كتابخانه تيوضع يحتمدرسه در نظر گرفته نشده و 
 يشخص ليتماچه بسا در صورت . مدارس لحاظ نشده باشد رانيمد يابيارزش
را  كار نياانجام  يبرا يكاففرصت  يومدرسه،  كتابخانه تيوضعبه بهبود  ريمد
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و  يا دهيعقمدرسه با هر نظر و  ريمد كهاست  يتيوضع نيچن كير د. نداشته باشد
 چيهباشد عمالً  كه يكارمطالعه و سابقه  زانيمو  يليتحص مدركبا هر درجه از 

بر آن  يرگذاريتأثموجب  تواند ينمو  نكردهاعمال  كتابخانه تيوضعبر  يرييتغ
  . شود

  
، به عنوان يكي از عناصر آموزشي )مسئولين كتابخانه(كتابداران  يها يژگيواز  كيكدام

  نقش دارد؟ يآموزشگاه يها كتابخانه تيوضعمدرسه، در 
 6/21. هستند يقطع يرسماستخدام  كتابداران درصد 6/94دهد  ها نشان مي يافته

سال، و  20تا  10 نيب كارسابقه  درصد 5/59سال،  10تا  1 نيب كارسابقه  درصد
. سال در آموزش و پرورش را دارا هستند 30تا  20 نيب كارسابقه  درصد 9/18

نوع . دارند يكتابدارسال در سمت  10تا  1 نيب كارسابقه  ها آن درصد 100
 5/13وقت، و  مهين ها آن درصد 1/8تمام وقت،  ها آن درصد 4/78استخدام 

 8/10، كتابدار ها آن درصد 6/67 ياصلسمت . باشد يمپاره وقت  ها آن درصد
 التيتحص درصد 4/5تنها  .باشد يم يمرب درصد 8/10، ريدب ها آن درصد
 درصد 7/29 .باشد يم يكتابدار يكارشناس ها آن مدرك كهدارند  يكتابدار
 يكتابدارمدت  كوتاه يآموزشدوره  اند نداشته يكتابدار التيتحص كه يكتابداران
 9/45 ،يادارالزام  يكتابداردر حرفه  ها آن درصد 9/45اشتغال  زهيانگ. اند گذرانده
 تيحما زانيم .باشد يم يليتحص مدرك درصد 7/2، و يشخصعالقه  درصد

 ها آن درصد 1/54، از اديز ها آن درصد 3/24مدرسه و آموزش و پرورش از 
نسبت به  ها آن درصد 9/64نظر  باشد يم كم ها آن درصد 6/21متوسط، و از 

نسبتاً مثبت،  باره نيادر  درصد 9/18خود مثبت، نظر  يشغلو  ياجتماع تيموقع
 يشورادر  شهيهم درصد 6/67 .باشد يف ميضع باره نيادر  درصد 2/16و نظر 

اوقات در  يبعض درصد 8/10اوقات و  اكثر درصد 2/16. كنند يم شركت رانيدب
 رانيدب يشوراوقت در  چيه هيبق درصد 4/5، و كنند يم شركت رانيدب يشورا

 يشغل تيرضا زانيم، و اديز درصد 4/51 يشغل تيرضا زانيم .كنند ينم شركت
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 تيوضعاز  درصد 6/48 تيرضا زانيم. باشد يمدر حد متوسط  درصد 6/48
در حد متوسط، و  درصد 6/48 تيرضا زانيم، اديزمدرسه خود  كتابخانه يفعل
  .باشد يم كمدر حد  درصد 7/2 تيرضا زانيم

 نيباز  كهاست  نيااز  يحاك ،بخش نياآزمون در  جينتا يكلبه طور 
 كوتاه يآموزشگذراندن دوره  نيبتنها  ،يبررسمورد  كتابداراننامبرده  يها يژگيو

 يفعل تيوضعاز  كتابداران تيرضا زانيمو  كتابدارانتوسط  يكتابدارمدت 
و به  01/0 يدار يمعنبا سطح  ،مدرسه كتابخانه تيوضعمدرسه خود با  كتابخانه

 يآماراز لحاظ  يمعنادارارتباط  ،564/0و  456/0 يهمبستگ بيضر بيترت
  . وجود دارد
آن مدرسه  كتابخانه تيوضعاز  يشتريب تيرضامدرسه  كي كتابدارهر چه 

 نيهمچن. خواهد بود تر مطلوبآن مدرسه  كتابخانه تيوضعداشته باشد، 
 كوتاه يآموزش يها دوره، در يكتابداربه علت نداشتن تخصص  كه يكتابداران
 ييها كتابخانه، مسئول كتابداران ريسا، نسبت به اند كرده شركت يكتابدارمدت 

بدست  يها افتهياساس ر ب كه يحالدر . دارند يتر مطلوب تيوضع كههستند 
گونه  چيهمدارس،  كتابداران يبررسمورد  يها يژگيو ريسا، قيتحق نياآمده از 

  .مدرسه ندارند كتابخانه تيوضعبر  يريتأث
افزوده  كتابدار تيرضاباشد بر احساس  تر مطلوب كتابخانه تيوضعهر چه 

 كتابخانهنسبت به  يشتريب تيرضااحساس  كتابدارهر چه  بالعكسخواهد شد و 
در نگاه اول، اثر . خواهد شد تر مطلوب كتابخانه تيوضعآن  تبعداشته باشد، به 

مورد قبول واقع  شتريب، كتابخانه تيوضعاز  كتابدار تيرضااحساس  رفتنيپذ
دو مؤلفه  نيببتوان رابطه  ديشا تر قيعم ينگاهاما با . آن عكستا رابطه  شود يم

با  جهينتدر . را دو طرفه دانست كتابخانه تيعوضو  كتابدار تيرضااحساس 
 نيب هيسووجود رابطه دو  توان يم، تنها قيتحقبدست آمده از  يها افتهيتوجه به 

دو مؤلفه  نيااز  كي كدام نكهيا كشفاما . كرد دييتأ نانياطمدو مؤلفه را با  نيا
  .خارج است قيتحق نيااز عهده  است، يگريدمقدم بر 
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 كتابداران يبررسمورد  يها يژگيو ريسا نيبالبته عدم وجود ارتباط معنادار 
داشته  يمختلف ليدال تواند يم اديز، به احتمال مدرسه كتابخانه تيوضعمدارس با 

 التيتحصنفر  2تنها  يبررسمورد  كتابداران نيباز  كه ليدل نيابه  ديشا. باشد
 كتابداران يكتابدارعدم تخصص  اديزبه احتمال . اند داشته يكتابدار يدانشگاه

و  يشغل تيموقعو  گاهيجااز  ها آن كهباعث شده باشد  يبررسمدارس مورد 
 كتابخانهاز رسالت  زينخود و  فيوظاو  ها تيمسئولخود و از  يواقع ياجتماع

با  كه يكتابداران ديشا. نداشته باشند يا نانهيبواقع  درك يقيحق يمعنامدرسه به 
 يمعلمان اياشتغال دارند،  كار نيابه  يكتابدار التيتحصاز داشتن  ريغ يا زهيانگ

 يمازاد يروهاين ايندارند و  سيتدر يبراالزم  طيشرا يخاص ليدالبه  كهباشند 
 كه رسد يمبه نظر  ،نيبنابرا. اند شدهاستخدام  توسط آموزش و پرورش كهباشند 

راجع به  يونظر  يروبر  تواند يم كتابدارتوسط  يكتابدار التيتحصداشتن 
 گريداز عوامل  ياريبس، و يشغل تيرضا زانيم، يشغلو  ياجتماع تيموقع
  . باشد رگذاريتأث
  

 تيوضعدبيران، به عنوان يكي از عناصر آموزشي مدرسه، در  يها يژگيواز  كيكدام
  نقش دارد؟  يآموزشگاه يها كتابخانه
 كارسابقه . باشد يم يكارشناسمورد مطالعه  رانيدب درصد 100 يليتحص مدرك

سال  30تا  20 نيبآنان  درصد 3/5 كارسال و سابقه  20تا  10 نيب درصد 7/94
 ديجدچند روش  اي كياز  درصد 1/92، و يسنتاز روش  ها آن درصد 9/7. است
 5/89ساعت در هفته، و  10از  شيب درصد 5/10 .كنند يماستفاده  سيتدر يبرا

 10تا  5 نيب درصد 100، و يدرسساعت در هفته مطالعه  10تا  5 نيب درصد
در طول سال به انجام  درصد 3/55. دارند يردرسيغساعت در هفته مطالعه 

در طول سال به انجام  درصد 7/44و ه مقال كيفقط  فيتألهمراه با  قيتحق
  . پردازند يممقاله  فيتألبدون  قيتحق
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 8/15. دانند يم اديزدر مدرسه را  كتابخانهضرورت وجود  رانيدب درصد 100
 2/84، و اديزاز طرف خود را  قيتحقاجبار دانش آموزان به انجام  زانيم درصد
دانش آموزان به استفاده  قيتشو زانيم درصد 4/47. اند داشتهمتوسط اعالم  درصد

. اند داشتهمتوسط اعالم  درصد 6/52، و اديزمدرسه از طرف خود را  كتابخانهاز 
مدرسه خود  كتابخانهاز  كم زانيمبه  درصد 6/81و  يا ا اندازهت درصد 5/10

مدرسه  كتابخانه يفعل تيوضعاز  درصد 4/18 تيرضا زانيم. كنند يماستفاده 
 درصد 5/10 تيرضا زانيمو ، يا ا اندازهت درصد 1/71 تيرضا زانيم، اديزخود 

  .باشد يم كم ها آناز 
آزمون . استفاده شده است رمنياسپ يهمبستگ، از آزمون ها داده ليتحل يبرا
مربوط  اتنمر نيانگيمهر مدرسه به طور جداگانه با  كتابخانهنمره  نيب رمنياسپ
با توجه به . همان مدرسه انجام گرفت رانيدبخاص مربوط به  يها يژگيوبه 
با  رانيدباز  يژگيو كي نيبتنها  ،رمنياسپ يهمبستگحاصل از آزمون  جينتا

 يدار يمعندر سطح  توان يم .مدرسه رابطه معنادار وجود دارد كتابخانه تيوضع
 كتابخانه تيوضع ريمتغدو  نيب كه كردادعا  353/0 يهمبستگ بيضرو  ،05/0

از لحاظ  يو معنادار ميمستقمدارس رابطه  رانيدب سيتدرمدرسه و نوع روش 
 يها روشاز  يشتريب زانيمبه  رانيدبهر چه  كهمعنا  نيابه . وجود دارد يآمار
 تر مطلوب ها آنمدرسه  كتابخانه تيوضع ،كننداستفاده ) ياكتشاف( ديجد سيتدر

  . خواهد بود
دارند و  ييباالنسبتاً  كارسابقه  يبررسجامعه مورد  رانيدب نكهيابا وجود 

 ياديزمطالعه نسبتاً  زانيمبه عالوه  باشد يم يكارشناس ها آنهمه  يليتحص مدرك
 يضروردر مدرسه را  كتابخانهوجود  ها آندر طول هفته دارند و همه  زين
با  رانيدب سيتدرتنها نوع روش  ،شد ذكر زينقبالً  كه طور هماناما  ؛دانند يم

 سيتدرنوع روش  كه رسد يمبه نظر . مدرسه در ارتباط است كتابخانه تيوضع
اگر  كهمعنا  نيبد. باشد رگذاريتأثعوامل  ريسابر  تواند يم كهاست  يعامل رانيدب

با  رانيدبمطالعه  زانيم، و كار، سابقه يليتحص مدركپژوهش،  يها افتهيچه طبق 
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 نيبدر  ها يژگيو نيهم يبررس ديشااما  ؛ارتباط است يب كتابخانه تيوضع
 جهينتاز  ريغ يجينتا، كنند يماستفاده  سيتدر يبرا ديجد يها روشاز  كه يرانيدب

و  نياولاحتماالً  كهگفت  توان يم، گريدبه عبارت . پژوهش حاضر بدست دهد
مدرسه در ارتباط باشد  كتابخانه تيوضعبا  تواند يم كه رانيدب يژگيو نيتر مهم

در  يژگيو نيااگر  كه رسد يمحال، به نظر  نيابا . هاست آن سيتدرنوع روش 
 ريسا نيبوجود ارتباط  ديشاوجود داشته باشد،  يبررسجامعه مورد  رانيدبتمام 

  .شود دييتأمدرسه  كتابخانه تيوضعبا  زين رانيدب يها يژگيو
  

  شنتايج پژوه
آن  كتابخانه تيوضعمدرسه و  كتابخانهاز  كتابدار تيرضا زانيم نيب .1

 تيوضع، گريد يانيببه . وجود دارد هيدوسوو  ميمستقمدرسه رابطه 
از  كتابدار تيرضا زانيم شيافزامدرسه باعث  كتابخانهمطلوب 
 تيوضعسبب بهبود  كتابدار تيرضا شيافزا، بالعكسو  كتابخانه
 . مدرسه خواهد شد كتابخانه

و  يكتابدارمدت  كوتاه يآموزش يها دورهدر  كتابدار شركت نيب .2
 . وجود دارد ميمستقمدرسه رابطه  كتابخانهمطلوب  تيوضع

 يمعنمدرسه رابطه  كتابخانه تيوضعبا  رانيدب سيتدرنوع روش  نيب .3
 كي رانيدباستفاده  زانيمهر چه  كه يمعن نيابه . دار وجود دارد

شود،  شتريب سيتدر يبرا) ياكتشاف( ديجد يها روشمدرسه از 
 .شود يم تر مطلوبآن مدرسه  كتابخانه تيوضع
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 ها نوشت پي
 

به دليل اينكه محقق موفق به اخذ مجوز از آموزش و پرورش جهت توزيع پرسشنامه در مدارس .  1
پسرانه نشد، مدارس متوسطه پسرانه از جامعه حذف شده و فقط مدارس دخترانه مورد بررسي قرار 

 . گرفتند
هاي آموزشگاهي  الزم به ذكر مي باشد كه به دليل قابل تعميم بودن نتايج پژوهش حاضر به كتابخانه.  2

نيز به عنوان نماينده مناطق  15و منطقه  ،به عنوان نماينده مناطق مطلوب آموزشي تهران 6منطقه  ،تهران
نامطلوب آموزشي تهران انتخاب شده اند كه طريقه نمونه گيري به تفصيل در بخش معرفي جامعه 

 . آورده مي شود
گيري تصادفي طبقه اي، شامل تقسيم جامعه به نمونه گيري طبقه اي، عبارت كوتاه شده نمونه .  3

زيرگروهها يا طبقه هاي همگن است كه بعداً نمونه هاي تصادفي ساده از بين آنها انتخاب مي شود 
، نقل در ليون واگان، )1997نگمن، : نيويورك(  آمار مقدماتي در پژوهش اجتماعيلوين و فاكس، (

كيوان كوشا  -، ترجمه محمدرضاقانعالع رسانيروش هاي آماري براي متخصصان كتابداري و اط
 .112و  111، ص )1384چاپار، : تهران(
مي باشد كه به ارائه نرم   www.surveysystem.comموجود بر سايت اينترنتي  اين نرم افزار  . 4

  .افزارهاي آماري مي پردازد
  

  منابع
ي توسعه ارهايمعگانه شهر تهران از نظر  19مناطق  گاهيجا نييتعي و بندرتبه  ).1376(، صمد انيبرزو

وزارت : تهران. يا منطقهتعادل  جاديايي و زدا تيمحرومي در جهت عمل شنهاداتيپي و ارائه آموزش
  .آموزش و پرورش

. »آموزش و پرورش ديجدي در نظام آموزشگاهي ها كتابخانه گاهيجا«). 1371( رضايعلي، آبادبهمن  
  .233-211: 3. كتابفصلنامه 

  .كتابدارنشر : تهران. ها پژوهشو  ها نگرش: يرساناطالع ). 1378(ي، عباس حر
- 59: 2.يآموزشي تكنولوژ. »؟ميكني را فعال آموزشگاهي ها كتابخانهگونه چ«). 1379(ي موسي، ديمج 

61.  
) 13( 50. كتابفصلنامه . ي در آموزشآموزشگاهي ها كتابخانهو نقش  تياهم). 1378( ديناهي، مرتضو 

 :113 ،114.  
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 شبكهتهران، . مدار - كتابخانهي  مدرسهي در آموزشگاهي  كتابخانه). 1385(ي، عباس حرنشاط، نرگس؛  
  .چاپار: كتاب

ي و كاربرد كرديرو: يرساني و اطالع كتابداري متخصصان برا يآماري ها روش). 1384( ونيلواگان،  
  .چاپار: ] تهران. [كوشا وانيكترجمه محمدرضا قانع و . علم آمار ريتفساستفاده و  دركي براساده 

   
  


