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دهيچك  
با مدرسه و عملكرد تحصيلي  ونديپدر  يآموزشگاه يها كتابخانهنقش  يبررسمقاله حاضر ف هد :هدف
   .باشد يم آموزان دانش
 يها كتابخانه تيوضعمحقق ساخته  يها پرسشنامهاز  است و يشيمايپاز نوع  روش پژوهش :روش

مقاطع  آموزان دانش هيكلمطالعه را  نيا يآمارجامعه ، گرديداستفاده  و پيوند با مدرسه يآموزشگاه
بودند،  ليتحصمشغول به  89–90 يليتحصكه در سال  لياردبشهر  رستانيدبو  ييراهنما، يابتدائ
متناسب انتخاب شدند  يا طبقه يا خوشه يريگ نمونهنفر به صورت  776مطالعه  نيادر  .دهند يم ليتشك
  . باشد يممنظور از طبقات، مقاطع  كه
 776در سطح پاييني قرار داشت و از  آموزان دانشميزان استفاده از كتابخانه در مدارس از سوي  :ها افتهي

همچنين . اند نكردهاصال از كتابخانه مدرسه استفاده  آموز دانش 417شركت كننده در اين مطالعه 
 زاتيتجه و متخصص يانسان يروين ،مساحت و فضاكتاب، از نظر تعداد  مدارس يها كتابخانه تيوضع

و  يآموزشگاه يها كتابخانهاستفاده از  زانيم نيب. از سوي دانش آموزان در سطح پاييني ارزيابي شد
مدرسه  كتابخانه تيوضعهر چقدر . بدست آمد يمعناداررابطه مثبت و  آموزان دانشبه مدرسه  ونديپ

استفاده از  زانيم نيب همچنين. بهتر بود آموزان دانشبود به همان اندازه نيز پيوند با مدرسه  تر مطلوب
و در  .اشتوجود د يمعناداررابطه مثبت و  آموزان دانشو عملكرد تحصيلي  يآموزشگاه يها كتابخانه

  .نهايت از روابط بين متغيرها بهترين مدل ارائه گرديد
  عملكرد تحصيلي، به مدرسه ونديپ، يآموزشگاه يها كتابخانه :يديكل يها واژه
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  همقدم
، يعلم يزندگ نياديبن يها عرصهامروزه آثار آموزش و پرورش را در همه 

نيز  يآموزشگاه يها كتابخانه .مشاهده كرد توان يم ياسيسو  يفرهنگ، ياقتصاد
 تيحمابه  توانند يمو  برخوردارند يخاص تياهماز  تيتربو  ميتعل نديفرا در

ضمن  يآموزشگاه يها كتابخانهامروزه . بپردازند يآموزش يها برنامهاز  كامل
برخوردارند  نينودر آموزش  يخاص تياهماز  يآموزشبه نظام  يوابستگ

  ).1389، اين ميفهو  لتيفض؛ نقل از 1378، يمرتضو(

 ياجتماع- يشخصدر رشد  ياساسنه تنها نقش  يآموزشگاه يها كتابخانه
مدارس بوده و در  يآموزش يزيربلكه پشتوانه برنامه  كنند يم فايا آموزان دانش
؛ 1978، 1نگيهر(هستند  يضرور ازينبا فراهم آوردن منابع مورد  سيتدر

 قرن آغاز از ).2004، يتيساو  سيتيسا؛ نقل از 1998، ٣لكيت؛ 1989، 2سيكاكور
 ديجد اتينظر و آمد دووجه ب يآموزشگاه يها كتابخانه در ييها يدگرگون ،ستميب
 اعتبار به يمحورآموز  دانش براصل ديتأك خواندن، لذت ،تيترب و ميتعل باب رد

   ).1385، يهرمز يعباس( افزود يآموزشگاه يها كتابخانه يوجود
در پيشبرد اهداف آموزش و پرورش و  يآموزشگاه يها كتابخانهبه دليل اهميت  

 ايفال و(منتشر كردند  يا انهيب، يونسكو با همكاري ايفال هاكمك به توسعه كشور
در  ها آن، نقش يآموزشگاه يها كتابخانهاين بيانيه اهميت ايجاد ). 200، يونسكو

آنان را در پيشبرد  يا حرفه يها مهارتيادگيري، نقش كتابداران مدارس و 
ه، رسالت كتابخانه مدرسه را فراهم ياين بيان. آموزش مورد توجه قرار داده است

ه همه افراد مدرسه را در ك داند يمكردن كتاب، منابع و خدماتي براي يادگيري 
در بخش چهارم اين بيانيه به ضرورت وجود كتابخانه . سازد يمتفكر انتقادي توانا 

كتابخانه مدرسه جز الينفك فرايند : در مدرسه تاكيد شده و چنين آمده است
آموزش است كه بايد به عنوان ابزار اساسي در جهت برآورده ساختن اهداف 

به منابع اطالعاتي  آموزان دانشاطالعاتي، دسترسي آموزشي براي آموزش سواد 
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نقل از پريرخ و ميرحسيني، (در همه سطوح تحصيلي مورد استفاده قرار گيرد 
1387.(   

آموزش و  انيجردر  توانند يم يآموزشگاه يها كتابخانه كه يمهم ريتأثبه رغم اما 
فوق  يها تيفعالبا استناد به آمار موجود در دفتر توسعه پرورش داشته باشند، 

و سرانه كتاب موجود  ها كتابخانه طيشرابرنامه وزارت آموزش و پرورش، 
 نييآ يحتو  يمل، يالملل نيب ياستانداردهانسبت به  يمناسبمدارس در وضع 

 ).1387وزارت آموزش و پرورش، ( برد ينموزارت به سر  نيامصوب  يها نامه
مدارس  يها كتابخانههمان  4يآموزشگاه يها كتابخانهمنظور از در مطالعه حاضر 

 رهيدا در .و معلمان را دارند آموزان دانشارائه خدمات به  فهيوظكه  است يرسم
 ،يآموزشگاه يها كتابخانهنيز منطور از  اطالع رسانيو  يكتابدار المعارف

 از تيحما منظور به كه است و متوسطه ييابتدامدارس  در يخدمات يواحد
 و التيتسه مواد، نيتام راه از بتواند ديبا و شود يم جاديا يآموزش يها برنامه

 و اوقات يفرد ،يقاتيتحق ،ياطالعات ،يآموزش يازهاين يپاسخگوخدمات، 
  .باشد معلمان و آموزان دانش فراغت

 ونديپدر افزايش  توانند يم يآموزشگاه يها كتابخانهدر ارتباط با نقشي كه 
داشته باشد، مطالعات  ها آنعملكرد تحصيلي  بهبود و به مدرسه آموزان دانش
 يها كتابخانهمانند عضويت در  برنامه فوق يها تيفعال در مشاركت دهد يمنشان 

باعث افزايش پيوند با كتابخواني  يها تيفعالو  ، مطالعه مشاركتيآموزشگاهي
و  چيسرنكو( بخشد يمرا بهبود  آموز دانش يليتحص شرفتيپو شده مدرسه 
) 1969( يرشيه حتي از نظر .)2003، نزيپرمادوكس و  ؛1992، جوردانو
را كاهش  آموز دانشمجرمانه  يها تيفعالدر مدرسه،  آموز دانش مشغوليت

 گريددارد كه فرد با مدرسه و  يارتباطاتاشاره به  3مدرسه هب ونديپ. دهد يم
با مدرسه را  ونديپ) 2001( همكارانو  نزيهاوك. دارد يليتحص يزندگ يها جنبه

نسبت به مدرسه  يشخص يگذار هيسرمامثبت، تعهد و  يعاطف، ارتباط يدلبستگ
، اولسنر، )2004( لسونيو، اسكاپز و چيستيبات، )2003( نزيپرمادوكس و . دانند يم
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در مدرسه،  تيمشغولبا مدرسه را شامل  ونديپنيز ) 2010( نبرگيگرو  پولديل
  . اند كرده فيتعرو باور نسبت به مدرسه  ها ارزشتعهد به 

 چيسرنكو( نييپا يليتحص شرفتيپبا مدرسه با  فيضع ونديپمطالعات نشان داده 
مورتون و همكاران،  -مونزيس؛ 1997؛ ونتزل، 1993؛ گودنو، 1992و جوردانو، 

، يموراو  يمورا؛ 2001؛ كانچاز، 2000؛ استرمن، 1998؛ روسر و اكلز، 1999
، )1997، نزيجنك(عدم حضور در مدرسه ) 2005؛ مادوكس، 2005 ،سيا؛ 2004
مك پارتلند و (بزهكارانه  يرفتارها، )1998و همكاران،  رينكاليس( 4ليتحصترك 
 انيهمتابا  يريدرگ، )1985، زيوو  نزيهاوك( 5، مصرف مواد)1977، ليدمك 

و  نزيهاوك( يرفتارو مشكالت ) 2006؛ نقل از باررا، 1997و همكاران،  6يچن(
 - مونزيس؛ 1997و هوم،  چيستيبات؛ 1995و همكاران،  ديبرا؛ مك 1985، زيو

؛ لونزاك و همكاران، 2001و همكاران،  نزيهاوك؛ 1999مورتون و همكاران، 
 زانيم با توجه به اينكه بين .همراه است) 2010و همكاران،  لجبرگيل؛ 2002

عملكرد  و به مدرسه ونديپبا  يآموزشگاه يها كتابخانه تيوضع واستفاده 
 يبررس مطالعه حاضر هدفبا كمبود مطالعه مواجه هستيم،  آموزان دانشتحصيلي 

مساحت  كتاب،تعداد  جهتاز  يآموزشگاه يها كتابخانه تيوضع واستفاده  زانيم
و به مدرسه  ونديپرابطه آن با  و زاتيتجه و متخصص يانسان يروين ،و فضا

شهر  رستانيدبو  يراهنمائ، يابتدائمقاطع  آموزان دانش نيبدر عملكرد تحصيلي 
  .باشد يم اردبيل

  
  ياساس يها پرسش
چگونه  آموزان دانش بيندر  آموزشگاهي هاي كتابخانهاستفاده از  ميزان .1

  است؟
 ،مساحت و فضا كتاب،از نظر تعداد  آموزشگاهي هاي كتابخانه وضعيت .٢

  چگونه است؟ تجهيزات و متخصص انساني نيروي
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به مدرسه  پيوندبا  آموزشگاهي هاي كتابخانهاستفاده از  ميزان بين آيا .3
  وجود؟ رابطه آموزان دانش

مساحت و  كتاب،از نظر تعداد  آموزشگاهي هاي كتابخانه وضعيت بين آيا .4
به مدرسه دانش  پيوندبا  تجهيزات و متخصص انساني نيروي ،فضا

  ؟وجود دارد آموزان رابطه
 پيشرفت تحصيليبا  آموزشگاهي هاي كتابخانهاستفاده از  ميزان بين آيا .5

 وجود دارد؟  رابطه آموزان دانش

 چه مدلي است؟شده از روابط بين متغيرها برازش مدل  ترين مناسب .6

  
  )آن ييروا هيتوجو (روش پژوهش 

ي اطالعات، پرسشنامه گردآوري است و ابزار شيمايپروش پژوهش از نوع 
  . باشد يم

  يريگ نمونه وهيشجامعه مورد مطالعه و 
 رستانيدبو  ييراهنما، يابتدائمقاطع  آموزان دانش هيكلمطالعه را  نيا يآمارجامعه 
 ليتشك، بودند ليتحصمشغول به  89–90 يليتحصكه در سال  لياردبشهر 

 88839 رستانيدبو  يراهنمائ، يابتدائدر سه مقطع  آموزان دانشتعداد كل . دهد يم
پسر بوده  ها آننفر  46571دختر و ا ه آننفر از  42268كه تعداد  اند بودهنفر 
، سوم يابتدائسوم  يها هيپاآموزان  از دانشنفر  776پژوهش تعداد  نيادر  .است

متناسب  يا طبقه يا خوشه يريگ نمونهبه صورت  رستانيدبو سوم  يراهنمائ
آورده  1كنند در جدول افراد شركت  يشناخت تيجمعاطالعات  كهانتخاب شدند 

  .شده است
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  قيتحقشركت كنندگان در  يشناخت تيجمعاطالعات  .1جدول 
 درصدتعدادتيجنس

 4108/52دختر
 3662/47پسر
  7506/96شهر
 244/3 روستا
 مقطع
يابتدائ  1722/22 

يراهنمائ  3236/41 

 2628/33 متوسطه
 انحراف استانداردنيانگيممعدل
 81/1709/0دختر
 65/1710/0پسر

 73/1788/1كل

  
، )روستا ايشهر (، محل تولد تيجنس يها يژگيو يفيتوصاطالعات  1جدول 

 نيابراساس ارقام مندرج در . دهد يممقطع و معدل شركت كنندگان را نشان 
پسر و  366(شركت كننده  776در پژوهش حاضر  كه شود يمجدول مالحظه 

نفر نيز متولد  24نفر متولد شهر و  750تعداد  نيااز . حضور داشتند) دختر 410
نفر  262نفر در مقطع راهنمائي و  323، يابتدائنفر در مقطع  172. روستا بودند

و  81/17دخترها  يبرا زينمعدل . بودند ليتحصنيز در مقطع دبيرستان مشغول به 
  .به دست آمد 65/17پسرها  يبرا
  

  پژوهش يابزارها
  يآموزشگاه يها كتابخانه تيوضع و پرسشنامه ميزان استفاده) الف

از پرسشنامه  يآموزشگاه يها كتابخانه تيوضعو  ميزان استفادهسنجش  يبرا
است كه  يا نهيگز سه سوال 5 يداراپرسشنامه  نيا. ساخته استفاده شد محقق
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كل  يدرون يهمسان .شود يم يگذار  نمره 3تا  1از  بيترتآن به  يها نهيگز
  .بدست آمد 73/0كرونباخ  يآلفامحاسبه  به واسطه قيتحق نيادر  ها سؤال

  
  QSB(5(با مدرسه  ونديپپرسشنامه ) ب

 نيا. ساخته استفاده شد محققبا مدرسه از پرسشنامه  ونديپسنجش  يبرا
 5تا  1از  بيترتآن به  يها نهيگزاست كه  يا نهيگزسوال پنج  18 يداراپرسشنامه 

 به واسطه قيتحق نيادر  ها سؤالكل  يدرون يهمسان. شود يم يگذار  نمره
  . بدست آمد 93/0كرونباخ  يآلفامحاسبه 

 7/8 6زرليلبا استفاده از  يديتائ يعامل ليتحلسازه پرسشنامه به روش  ييروا
با مدرسه مورد  ونديپاز ) 1992(و جوردانو  چيسرنكوصورت گرفت و مدل 

 نيببا مدرسه در  ونديپقرار گرفت، مدل مذكور داللت بر آن دارد كه  ديتائ
در  تيمشغولبه مدرسه،  يدلبستگبه معلم،  يدلبستگاز چهار مولفه  آموزان دانش

 CFI7 ،AGFI8 ،GFI9 يها شاخص. شده است ليتشكمدرسه و تعهد به مدرسه 
بر برازش مطلوب و مناسب داللت داشته و  90/0 ،86/0 ،95/0برابر با  بيبه ترت

برازش  054/0 ،067/0برابر با  بيبه ترت RMR11و  RMSEA10 يها شاخص
نمودار  1در شكل شماره . كردند دييتأمطلوب و مناسب مدل برآورد شده را 

  .داده شده است شينمامدل برآورد شده  ريمس
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  با مدرسه ونديپ يبرابرآورد شده  ريمسنمودار . 1شكل 

  
  پژوهش يها افتهي ليتحلو  هيتجز

  ياساس يها پرسش
چگونه  آموزان دانش بيندر  آموزشگاهي هاي كتابخانهاستفاده از  ميزان .1

  است؟

 آموزان دانش نيبدر  يآموزشگاه يها كتابخانهاستفاده از  زانيم يبررسبه منظور 
  . ميا نمودهاستفاده نيكويي برازش دو  يخاز آزمون 

  
  يآموزش يها كتابخانهاستفاده از  زانيم يفراوان .2جدول 

 دو بار يا بيشتريك باراصال

 مورد انتظار مشاهده شدهمورد انتظارمشاهده شدهمورد انتظار مشاهده شده
471 7/2541997/254 94 7/254  
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استفاده از  زانيم يبرامشاهده شده و مورد انتظار  يها يفراوان 2درجدول 
ارائه شده و ) يقو، متوسط، فيضع(سه گانه  هدر طبق يآموزشگاه يها كتابخانه

سوال كه  نياشركت كنندگان در پاسخ به  ديآ يماز جدول باال بر  كههمانطور 
 471(افراد  شتريب ،كنند يماستفاده  خود چند بار در هفته از كتابخانه مدرسه

محاسبه شده با  2xآزمون .گزينه اصال را انتخاب كردند) شركت كننده
)301/297 =2x ،df= 2، 01/0 =p  776وn=  (نيبتفاوت  كهآن است  يايگو 

در مدارس  ها كتابخانهميزان استفاده از  كهگفت  توان يمسه طبقه معنادار بوده و 
    .در سطح پاييني قرار دارد آموزان دانشاز سوي 
 نيروي ،مساحت و فضاكتاب، از نظر تعداد  آموزشگاهي هاي كتابخانه وضعيت .٢

 چگونه است؟ تجهيزات و متخصص انساني

  
  آموزان دانشاز نظر  مدارس يها كتابخانه تيوضع .3جدول 

يقومتوسطفيضع  
 مورد انتظار مشاهده شده مورد انتظارمشاهده شده مورد انتظارمشاهده شده

كتابتعداد  5773/2521333/252   47 3/252  
6207/2531137/253 مساحت و فضا  28 7/253  

متخصص يروين  6287/253967/253  37 7/253  
زاتيتجه  5303/2531763/253  54 3/253  

  
 يها كتابخانه تيوضع يبرامشاهده شده و مورد انتظار  يها يفراوان 3درجدول 
 و متخصص يانسان يروين ،فضامساحت و  كتاب،از نظر تعداد  يآموزشگاه

 ديآ يماز جدول باال بر  كهسه گانه ارائه شده و همانطور  هاي قهدر طب زاتيتجه
  .قرار دارد فيضعدر طبقه  ها يفراوان نيشتريب
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خالصه آزمون .4 جدول
2x آموزان دانشاز نظر  مدارس يها كتابخانه تيوضع يبرا  

2x  
 

يآزاددرجه 
 

يمعنادارسطح   
كتابتعداد  25/6412 000/0  

000/0 80/8072 مساحت و فضا  
متخصصيروين  46/8352 000/0  

000/0 60/4822زاتيتجه  
  

از  يآموزشگاه يها كتابخانه تيوضع كهگفت  توان يم 4 جدول يها دادهطبق 
از سوي  زاتيتجه و متخصص يانسان يروين ،مساحت و فضا كتاب،نظر تعداد 

معنادار  0/ 01در سطح  و تفاوت ارزيابي شده است پايينيدانش آموزان در سطح 
  . است

  

به مدرسه  پيوندبا  آموزشگاهي هاي كتابخانهاستفاده از  ميزان بين آيا .3
  ارتباط وجود؟ آموزان دانش

آزمون. 5جدول 
2x پيوند با مدرسهاز كتابخانه و  ميزان استفادهرابطه  يبرا  

 پيوند با مدرسه

ميزان استفاده
كتابخانهاز  
 

  كل  قوي  متوسط ضعيف 
  471  28 237 206 اصال

  210  25 140 43 يك بار
  95  34 35 26 بار يا بيشتردو
  776  87 414 275 كل

  
از سوال  نيابه  ييپاسخگو يبرا، گردد يممشاهده  5كه در جدول  طور همان

و  2x ،df= 4= 37/97(تحليل با  جينتا كهدو استقالل استفاده شد  يخآزمون 
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01/0 =p ،776n= ( يها كتابخانهاستفاده از  زانيم نيبآن است كه  يايگو 
  .وجود دارد يمعناداررابطه  آموزان دانشبه مدرسه  ونديپو  يآموزشگاه

  
 ،مساحت و فضاكتاب، از نظر تعداد  آموزشگاهي هاي كتابخانه وضعيت بين آيا .4

به مدرسه دانش آموزان رابطه  پيوندبا  تجهيزات و متخصص يانسان نيروي
  وجود دارد؟

اسپيرمن استفاده شد  يهمبستگ بيضراز آزمون  سوال نيابه  پاسخگويي براي
هر است كه آن  يايگو)  =776nو  rs، 01/0 =p=  17/0(تحليل با  جينتا كه

به  باشد تر مطلوب يآموزشگاه كتابخانه وضعيتاز  آموزان دانشادراك چقدر 
  .بود باال آموزان دانشهمان اندازه نيز پيوند با مدرسه 

پيشرفت با  آموزشگاهي يها كتابخانهاستفاده از  ميزان بين بين آيا .5
  رابطه وجود دارد؟  آموزان دانش تحصيلي

تحليل با  جينتا كهدو استفاده شد  يخآزمون  از سوال نيا به ييپاسخگو يبرا
)52/25  =2x ،df= 4، 01/0 =p 776 وn= ( زانيم نيبآن است كه  يايگو 

رابطه  آموزان دانشو عملكرد تحصيلي  يآموزشگاه يها كتابخانهاستفاده از 
  .وجود دارد يمعنادار
 ؟استمدلي  چهروابط بين متغيرها  از شدهبرازش مدل  ترين مناسب .6

  
  مدل برآورد شده بر اساس روابط بين متغيرها. 2شكل 
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مدلي كه از روابط بين  نيتر مناسب ،گردد يممشاهده  2همانطور كه در شكل 
ي ها كتابخانه تيوضعو استفاده  زانيم كه به اين صورت بود متغيرها بدست آمد

پنج  با( بر دلبستكي به مدرسه) گردد يماندازه گيري با پنج گويه  كه( يآموزشگاه
با ( آموزان دانش و عملكرد تحصيلي )گويه با سه( ، مشاركت در مدرسه)گويه
پيوند  يها مولفهكه از مشاركت مولفه و به واسطه  دارد اثر مستقيم )گويه چهار

همچنين . غير مستقيم دارداثر  آموزان دانشبر عملكرد تحصيلي با مدرسه است 
و در تعامل با مولفه دلبستگي به به واسطه  ها كتابخانه تيوضعو استفاده  زانيم

در مدرسه به  مشاركت ،گردد يممدرسه باعث افزايش مشاركت در مدرسه 
، 12PGFIيها شاخص. كند يمدر مدرسه اشاره  آموز دانشبرنامه  فوق يها تيفعال

AGFI ،GFI  بر برازش مطلوب  92/0 ،91/0 ،77/0برابر با  بيبه ترتمدل مذكور
برابر با  بيبه ترت RMRو  RMSEA يها شاخصو مناسب داللت داشته و 

  .كردند دييتأبرازش مطلوب و مناسب مدل برآورد شده را  05/0 ،04/0
  
  
  

  يريگ جهينتبحث و 
از شهر اردبيل  آموزان دانشمطالعه نشان داد كه ميزان استفاده اين نتايج 
و  ١٤، لوپز١٣هاراز در مطالعه، قرار دارد پايينيسطح  در يآموزشگاه يها كتابخانه

و بود  يولياسپان ها آنزبان اول كه  يتبار نيالت آموزان دانشيز ن كايآمردر  ١٥يفر
از  يكمتر زانيمبه  ،كردند ينمبه عنوان زبان اول استفاده  يسيانگلاز زبان 
 آموزان دانش ياطالعاتهمچنين سواد  ،كردند يماستفاده  يآموزشگاه يها كتابخانه

بهتر از  كردند يماول استفاده به عنوان زبان  يسيانگلزبان  از تبار كه نيالت
   ).2011نقل از النگ، ( كردند يمكه به زبان محلي صحبت  ندبود يآموزان دانش

از نظر  يآموزشگاه يها كتابخانه تيوضعكه  دادهمچنين نتايج اين مطالعه نشان 
از نظر  زاتيتجه و متخصص يانسان يروين ،مساحت و فضا كتاب،تعداد 
و در راستاي مطالعاتي است كه در ايران  باشد يمضعيف و نامناسب  آموزان دانش



  71 __________________________________ هاي آموزشگاهي در پيوند با مدرسه نقش كتابخانه

 

 

 يها كتابخانه تيوضع يپژوهشدر ) 1382( يشرافت انجام گرفته است، براي مثال
نامناسب گزارش احمد را  ريبوو  هيلويكهگاستان ) مقطع متوسطه( يآموزشگاه

 يروين كمبودبودجه،  كمبودو روزآمد نبودن مجموعه،  كتاب كمبود وكرده 
 يها هينشر، نبود زاتيتجه كمبود، ها كتابخانه يفضامتخصص، نامناسب بودن 

شنيداري، كمبود كتاب مرجع، استفاده نكردن از  يوسايل ديدار كمبود، يادوار
را از مشكالت  استفاده از كتابخانهفناوري اطالعات و نامناسب بودن زمان 

وضعيت نيز ) 1380(نژاد قاسمي. ه استدانست هاي آموزشگاهيكتابخانه
از لحاظ فضا، تجهيزات فيزيكي، منابع را هاي آموزشگاهي كرمان  كتابخانه
استفاده از فناوريهاي   اي، بودجه، ارائه خدمات، نيروي انساني متخصص،كتابخانه

و نامناسب با مشكل اساسي ... هاي فشرده آموزشي و  لوح جديد مانند رايانه،
نيز ) 1389(سيامك در مطالعه  .)1389 ،سيامكنقل از ( كرده استگزارش 

ها درحد استانداردهاي هاي آموزشگاهي شهر زابل در تمام زمينه وضعيت كتابخانه
دچار  ي مدارسها كتابخانهاز نظر او و  گزارش نشدههاي مدارس كتابخانه
  .آموزان را ندارند هاي جدي هستند و توان پاسخگويي به نيازهاي دانش چالش

 وپيوند به مدرسه  باهاي آموزشگاهي  بين ميزان استفاده از كتابخانهمطالعه اين در 
ن يبهمچنين  .داشتآموزان رابطه معناداري وجود  عملكرد تحصيلي دانش

انساني نيروي  ،مساحت و فضا كتاب،از نظر تعداد  مدارسهاي وضعيت كتابخانه
مدلي شت، وجود دا وند به مدرسه دانش آموزان رابطهيبا پ تجهيزات و متخصص

 هاي آموزشگاهي كتابخانهكه دهد  مينشان  ،زش شدابركه از روابط بين متغيرها 
غير مستقيم بر پيوند با مدرسه و عملكرد  به صورتمستقيم و هم  به صورتهم 

زان يم كهدهد  ميمدل بدست آمده نشان . گذارد تحصيلي دانش آموزان تاثير مي
ي به مدرسه، مشاركت در گبر دلبستي مدارس ها كتابخانه تيوضعو استفاده 
 آموزان دانش و عملكرد تحصيلي هاي پيوند با مدرسه هستند كه از مولفه مدرسه

هاي  كه آن نيز از مولفه در مدرسه مشاركتمولفه و به واسطه  دارد اثر مستقيم
. گذارد مياثر غير مستقيم آموزان  دانشبر عملكرد تحصيلي پيوند با مدرسه است 
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مولفه دلبستگي به مدرسه به واسطه  ها كتابخانه تيوضعو زان استفاده يمهمچنين 
 هاي درسه به فعاليتدر م گردد، مشاركت باعث افزايش مشاركت در مدرسه مي

 به به مدرسه نيز يگدلبستو  كند آموز در مدرسه اشاره مي برنامه دانش فوق
، اين بعد تنها به   كند آموز درباره مدرسه دارد، اشاره مي احساساتي كه دانش

آموز را  پردازد و احساسات دانش احساسات نوجوان درباره سازمان واقعي مي
احساسات در اين بعد . يا مديران مدرسه توجه ندارددرباره آموزگاران، كاركنان 

شامل حسي از تعلق داشتن، احساس غرور در مدرسه و همچنين احساس آرامش 
  ).1992سرنكويچ و جوردانو، ( در مدرسه است

هاي آموزشگاهي در افزايش پيوند با مدرسه و  كتابخانه با توجه به اهميتبنابراين 
هاي غني كردن كتابخانه باگردد  پيشنهاد مي ،آموزان عملكرد تحصيلي دانش

در مدارس  محل مناسباختصاص ، ها به لحاظ تعداد و تنوع كتاب هيموزشگاآ
هاي  كتابخانهدر  كتابدار، استفاده از نيروي متخصص و به عنوان كتابخانه

 بههاي جديد  فن آوريتجهيزات و  ها به مجهز كردن كتابخانهو  آموزشگاهي
  .نمود كمكهاي آموزشگاهي  ابخانهبهبود وضعيت كت

اي  پروژه به صورتتدريس و هاي غيردرسي  معرفي كتاب بامعلمان همچنين 
به  هاي آموزشگاهي كتابخانهآموزان در استفاده بيشتر از  د به دانشنتوان مي

هر چه نشان دادند، ) 1389(نيا  چنانكه فضيلت و فهيم ،دنآموزان كمك كن دانش
 سيتدري برا) ياكتشاف( ديجدي ها روشمدرسه از  كي رانيدباستفاده  زانيم
  .شود يم تر مطلوبآن مدرسه  كتابخانه تيوضعشود،  شتريب

  
  
 ها نوشت پي

 
 

1Herring 

2Tilke 

3 Kakouris 
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4 School libraries 

5 Questionnaire on school bonding 

6 Lisrel 

7 Goodness of Fit Index (GFI) 

8 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

9 Comparative Fit Index (CFI) 

10 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

11 Root Mean Square Residual (RMR) 

12 Parsimony Goodness of Fit Index 

13 Haras 

14 Lopez 

15 Ferry 
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