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Abstract 
Purpose: The main purpose of this study is to investigate encouraging and 

discouraging factors of reading habits among users of the public libraries in 

Mashhad. 

 

Methodology:This practical research was conducted through a descriptive survey 

method. To collect the research information questionnaire was used. The statistic 

population of the research was selected from all the users of the public libraries of 

Mashhad which were about fifty thousand individuals. 

 

Findings: Our findings show that 7.43 of the population believe that 

encouragements from parents is the most important factor to develop a reading 

habit. The select most significant elements were teaching the proper method to study 

7.37 and the third important factor was the existence of necessary and suitable 

resources in the library 7.35 Discouragement factors include using social media 

11/47 and not having enough motivations to study 11.32. 

 

Conclusion:The result of this research indicates that fortunately the importance of 

reading is accepted by most people, with different social classes and incomes. 

Moreover, attention to study and resources in libraries shows that people are paying 

more attention to the role of libraries than in previous years. 
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 چکیده

 شهر مشهد انجام شد. یعموم یهامراجعان کتابخانه انیعوامل مشوق و بازدارنده مطالعه در م یپژوهش حاضر با هدف بررس: هدف

 

 یت. از پرسشنامه جهت گردآوربردی و از حیث روش توصیفی و پیمایشی اسحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کارت :یشناسروش

هزار نفر  05ها حدود عمومی شهر مشهد که تعداد کل آن یهامراجعان کتابخانه ةمورد نظر شامل از کلی یآمار ةاطالعات استفاده شد. جامع
 .است

 

. عامل دوم العه آنان استعامل مشوق مط نیترمهم نیوالد قیکه تشودارند  دهیعق انیاز پاسخگو 34/7نشان داد که  هاافتهی :هاافتهی

شامل استفاده  زیبازدارنده ن ملعوا 40/7با « در کتابخانه ازیوجود منابع مناسب موردن»عامل  نیو سوم 47/7« مطالعه حیآموزش روش صح»
 بود. 43/11و نداشتن انگیزه کافی و مناسب برای مطالعه با 37/11با  یاجتماع یهااز شبکه

 

مطالعه موردقبول  تیاهم ،یتمام اقشار با هر نوع درآمد نیاست که خوشبختانه در ب نیاز ا یهش حاکپژو جینتا ی:ریگجهینتبحث و 

قبل به نقش  یهامهر و موم یهاکه افراد نسبت به پژوهش دهدیها، نشان ممطالعه و منابع در کتابخانه یتوجه به چگونگ یاست. از طرف
 کنندیم یشتریها توجه بخانهکتاب
 

 .مشهد ،یعموم یهاکتابخانه ه،مطالع :ای کلیدیهواژه

 

م دیریت   .ش هر مش هد یعم وم یهاکتابخان ه مراجع ان  انی عوام ل مش وق و بازدارن ده مطالع ه در ممطالع ه (. 1437) یی، ثری ا ایض استناد: 
 10.30473/MRS.2019.31151.1259 :(DOI) .11-35(، 4)0، شناسیاطالعات و دانش

-------------------------- 
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 (50/54/1430)تاریخ پذیرش: 
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 همقدم
از  یکي ،یمواد خواندن ريمطالعه کتاب و سا زانیدر جهان امروز م

 .ديآیمجوامع به شمار  شرفتیتوسعه و عامل پ یهاشاخصه
اال کسب دانش و ب یبرا یفرصت یردرسیغ یمواد خواندن مطالعه
 نقش ن،یب نياست که در ا یاجتماعو  یفکر یهامهارتبردن 
 یرقالب ارائه دانش بش نيترنهيريدو  نيآشناتر عنوانبهکتاب 

 باشد. رگذاریتأثمهم و  اریبس تواندیم
 یرهنگرشد ف یبرتر نيترمهمکه کتاب  دانندیمافراد  شتریب

 انیانتقال افکار م یبرا لهیوس نيترشاخصهر کشور است و 
کنندگان و تعداد مطالعه شودیمدر جهان محسوب  یجوامع بشر
و  دهدیمرا نشان  یاجامعههر  یرشد عقالن زانیم یهر کشور

ا و خود ت جهان ةکسب معرفت دربار یاست برا یرینظیبروش 
 زهایچ گريو انسان و د هاپاراگرافمتون شرح جمالت  یالالبهدر 

 .(04: 1433: یزير یاشرف ،یبه دست آورد )همائ
خواندن و نوشتن، ورود به  یهامهارت یریفراگ یاصل هدف

 یخاص فرد یهاتيمزبه  یابيدست یمطالعه مستمر برا ةمرحل
 دار،ياست که مطالعه پا افتهيدر قیاست. بشر به تحق یو اجتماع

ا . بکندیمجوامع فراهم  یرا برا یو اجتماع یفرد ةتوسع نهیزم
از  یکي عنوانبهکتاب را  1395 ةاز ده ونسکوينگرش  نیهم

را سال  1373اهدافش منظور کرد و سال  یمهم ارتقا یابزارها
 هنیشیداشتن پ رغمیکشور ما عل در .کتاب اعالم کرد یالمللنیب

کمتر  اسالم به امر مطالعه نیمب نيد دیتأکو  یغن اریبس یفرهنگ
 ،يیفخراشده )انجام  یهاپژوهش. شودیمامر پرداخته  نيبه ا

؛ عصاره و 1473 ،یبحران ؛1473 ،ی؛ امان1471 ،یوسفي؛ 1479
 وآموزان دانش یاز آن است که حت ی( حاک1410 ،یگلچوب

 یهایسرگرماوقات فراغت خود را صرف  شتریب انيدانشجو
ا ورود ب تیوضع ني. اخوانندیو کمتر کتاب م کنندیم یگريد

 ت،نترنيها، اتلفن همراه، شبکه لیمدرن از قب یهارسانه یبرخ
 ترمیوخ یاماهواره یهاو شبکه یاانهيو را يیدئويو یهایسرگرم

مطالعه در کشور  زانی(. م1419 گران،يو د ینیشده است )ام زین
است؛  رتنيیعه پادر حال توس یکشورها ینسبت به برخ یما حت
 اسیابل قاصالً ق شرفتهیپ یبا کشورها سهيمقدار در مقا نيالبته ا

فرد  کيروزانه  ةمطالع نیانگیم یآمار یبررس کي طبق .ستین
 في)شر است عتسا 0/4 یسینفر انگل کيساعت و  3 یفرانسو
ر د یکل طوربهاست که در کشور ما  یدر حال ني(. ا1470مقدم، 

 کندیموقت خور را صرف مطالعه  قهیدق 3 یرانيشبانه روز هر ا
 طيراش نيکتاب است. ا کيدر سال  یرانيهر ا یو سهم کتابخوان

اطالعات، دهد )یممشکل حاد کتاب نخواندن را در کشور نشان 
1411.) 

 نيدر ا یفرهنگ یتعداد ابزارها شيها و افزاتنوع رسانه باوجود
عنوان کتاب به گاهيجا رسدیشده، به نظر م یاجهان رسانه

 یاقتصاد یایو دن یکه کارکرد آن در جهان اطالعات یابزار
در میان مراجعان برهمگان مبرهن است،  یمحوريیدانا بریمبتن

لذا، به سبب عدم انجام  ست.یعمومی مشخص ن یهاکتابخانه
 ،ساختار نيدر ا مؤثرکشف عوامل  یالزم برا یعلم یهاپژوهش

 ينا ن،يدانسته شد. بنابرا یآن ضرور رامونیپ یاانجام مطالعه
 در هک است سؤال اين به پاسخ درصدد علمی رويکرد با پژوهش

 مراجعان میان در آزاد مطالعه بازدارنده و مشوق عوامل حاضر حال
 اين عوامل ىيشناسا چیست؟ مشهد شهر عمومی یهاکتابخانه

ى در فرهنگ زانيرنامهبه بر دار،يپا ةگام اصلى در توسع منزلهبه
فرهنگ مطالعه گام  جيکند تا در جهت تروسطح ملى کمک مى

 بردارند.
زندگی روزمره، امری  یهاعادتعادت به مطالعه، مانند ساير 

تواند به بهترين نحو در خانواده، از والدين اکتسابی است که می
 به فرزندان انتقال يابد.

رهنگ به ف دنیبخش وسعت ،یبه مفهوم لغو یفرهنگ ةتوسع 
 یابر طيشرا یتمام اکردنیمه ،یو کاربرد گسترده یو در معنا

 یتماعو اج یطبقات فرهنگ هیبا علوم روز با مشارکت کل یهمگام
 امکانات آوردن فراهم ،یفرهنگ ةتوسع گريد یانیبه ب است.

د، کمال افرا یممشارکت تما هيبر پا یو هنر یفرهنگ ینندگيآفر
اد به اعتق .شودیممحسوب  جانبههمهتوسعه  یربنايمطلوب و ز

 تیاصالح و تحول وضع یفرهنگ ةتوسع شمندان،ياند یبرخ
ار همو ینهفته در راستا یو استعدادها هايیتوانا یموجود و تجل

. جامعه در ابعاد گوناگون است شرفتیپ نديفرا عيساختن و تسر
 یدمتعد یها(، شاخصی)فرهنگ وسعهنوع ت نيا یتعال ةنیدرزم

و  یعموم یهایآگاهسطح دانش و  که کنندینقش م یفايا
 نيدارد و در ا تیاهم یهر عاملاز  شیافراد جامعه ب یتخصص

به  تيافراد جامعه با عنا یعموم یهایسطح آگاه انیم
 یو حت یاجتماع ،یدر بهبود و اصالح امور فرد آن یارزشمند

 گاهيجا زا ،یاسیو س یاقتصاد یهاتیفعالدر  میرمستقیغ طوربه
 (.1471 ،یمیررحیمیبرخوردار است )حاج یاژهيو

 یهاکتابخانه ةحوز اریرا در اخت یپژوهش اطالعات نيا
 نيدوت یمؤثرتر برا یزيردر برنامه ینوعبهتا  دهدیمقرار  یعموم

 تیخالق تيتقو یراهبردها یجهت ارتقا برنامهفوق یهاتیفعال
گسترش فرهنگ  قيدر مراجعان از طر العمرمادام یریادگيو 

 رساند. یاريآزاد  ةمطالع

راهکارهای »( با عنوان 1437هنرجو،غفاری و ) یپژوهشدر  
 عمومی شهر یهاکتابخانهفرهنگ مطالعه در میان زنان عضو  ارتقا

از: توجه به  اندعبارتراهکارها  نيترمهمنشان دادند که  «مالير
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ع مناب یازسنجیندر رابطه با  يیهاپژوهشو انجام  نیازهای اطالعاتی
ر مطالعه ب ریتأثدرصد، مثبت نشان دادن  43/4 نیانگیمبا  یدرخواست

درصد.  30/4با  و تهیه منابع جديد درصد 45/4با  هایریادگيساير 
 تیفیر کمطالعه ب تیوضع ریتأث یبررس»با عنوان  ديگر، یدر پژوهش

 یزندگ تیفیمطالعه بر ک ریتأث یبه بررس «یزنان شهر سار یزندگ
 یاهخوشکه به روش  شد پرداخته ینفر از زنان ساکن شهر سار 495

با استفاده از پرسشنامه محقق  هاداده .انتخاب شده بودند یتصادف
 یژگيپژوهش نشان داد که دو و نيا جيشد. نتا یآورجمعساخته 
 بوده و در مقابل ریتأثیب یبر مطالعه زنان شهر سار تأهلشغل و 

 و سن تفاوت وجود دارد. التیبراساس سطح تحص هاآنمطالعه  نیب
مطالعه زنان بر ابعاد  زانیاز آن است که م یحاک هاافتهي نیهمچن

 ،یساالر) دارد ریتأث یو روابط اجتماع یطیمح ،یکيزیف ،یروان
 (1433ی،دوک ینيعابد

انواده نقش خ یبررس»با عنوان  یدر پژوهش انیمیسلو  لو گیب
به  «شهر فوالدشهر یعموم یهاکتابخانهبر خواندن نوجوانان عضو 

زار اب کتابخانه پرداختندنوجوان  یاز اعضا ینفر 453نمونه  بررسی
پژوهش رابطه  نيا یهاافتهي پرسشنامه بود. هيپژوهش بر پا

انه در کتابخ گاهيجا ،یاقتصاد ،یاجتماع تیوضع نیب یمیمستق
رزندان با ف نينسبت به خواندن، تعامالت والد نيخانواده، نگرش والد

و رفتار خواندن  زانیبا م نينوجوان و رفتار هدفمند خواندن والد
ن خواندن فرزندا زانیشغل مادر با م نیالبته ب نشان داد.نوجوانان 

 .(1433، انیمیلو، سل گیب) ديده نشد یارابطه چیه
و پرورش عادت  جاديا یهاوهیش»با عنوان ديگر،  یدر پژوهش

خانه بر نقش خانواده، کتاب دیتأکبه خواندن در کودکان و نوجوانان: با 
نهاد  نینخست عنوانبهخانواده  مالحظهقابلبر نقش  «و کتابداران

 خواندن در مقوله یاکتساب یرفتارها یریگشکلدر  کودک یتیترب
بر  یلاص ریتأث عنوانبه را نينقش والد ،هاافتهي. تکرده اس دیتأک

عبدخدا و  راوند،است )ده کر انیپرورش عادت به خواندن ب
 (.1433ی،نور

راهم : فیکتابخوان جيتوسعه و ترو»با عنوان  که یدر پژوهش
 ژهيو دیتأکبرداشتن عوامل مزاحم )با  انیاز م ايمساعد  طيکردن شرا

ام انج (یعموم یهاکتابخانهکتاب محور بخش کودک  تیبر فعال
کودکان  یبر رو یکتابخوان جيتروتوسعه و  یبرا نيبر نقش والدشد، 

 ،یمانیسل)است کرده  دیتأک نيبر مطالعه خود والد نیچنهمو 
(1433، زادهو حسنی مانیسل

به بررسی  (3513، 1دار، احمد و احمد لون احمدپژوهش ) در يک
. دانشجو دختر و پسر پرداخته شد 455ن در بی خواندن یهاعادت

1. Ahmad Dar, Ahmad & Ahmad lone
2. Blanco, Rodriguez & Pandiello
3. Karadeniz & Can
4. Wollscheid

ان بین دو گروه زنان و مرد یتوجهقابل یهاتفاوتنتايج نشان داد که 
براساس نوع خواندن، منابع مورد استفاده، عادات خواندن و  دانشجو
 اجتماعی و ديجیتال یهارسانه افزون بر اين،وجود دارد.  هانگرش

 .انددادهثیر قرار تأرا تحتهر دو گروه خواندن  یهاعادتنیز 
در سال « مطالعه یهاعادت یکم لیتحل»با عنوان  یادر مقاله

در  ایمردم اسپان نیکمبود وقت از موانع مطالعه در بکه  شدمشخص 
 و ینیجامعه )شهرنش نوع بوده است. 3513تا  3511 یهامهر و موم

تان، ، خانواده و دوسی، سطح فرهنگالتیتحص زانی(، مینیروستانش
ه نقش مطالع زانیکتاب در م متیدرامد و ق زانیبه منابع، م یدسترس

بر عادات  زین تأهل تیسن، جنس و وضع یطرف از داشته است.
 .(3510 ،3لويو پاند گزيبالنکو و رودر) گذارندیم ریتأثمطالعه 

 عادت ةنیدرزم یقیتحق»با عنوان  یدر پژوهش 4و کان زیکارادن 
 یابخوانکتعادت  ی، به بررس«انيدانشجو یارسانهو سواد  یکتابخوان
 یمتعدد یرهایبراساس متغ انيدانشجو نیدر ب یارسانهو سواد 

شد  مشخص قیتحق نيآمده از ا به دست جيپرداختند. براساس نتا
 انيشجواز دان شتریدختر نسبت به خواندن ب انيدانشجو شيراکه گ
 .(3513،و کان زیکارادنبود )پسر 
ت در اوقات فراغ یکتابخوان ریتأث»با عنوان  یامقالهدر  3دیولش 

 یرو یقیکودکان: تحق یرفتار کتابخوان یرو نيتوسط والد
 ریأثتو  نيرفتار والد یروبر  ی، پژوهش«دختران و پسران یهاتفاوت

بر  قیتحق ني. اداددر کودکان انجام  یکتابخوانآن در رابطه عادت 
 3551 یهامهر و موم نیساله ب 13تا  15کودک و نوجوان  707 یرو
 یابخوانکتنشان داد که رفتار  هاافتهي. دیدر آلمان به انجام رس 3553و 

دران ما .دختران دارد یرا رو یشتریب ریتأث)هم پدر و هم مادر(  نيوالد
 ریأثتدختران دارند. مادران  یرفتار کتابخوان یرا رو یشتریب ریتأث
 نیپژوهش همچن نيا. اندداشتهکودکان خردسال  یرا رو یشتریب

 در دختران یعادت کتابخوان جادينقش پدران و مادران را در ا تیاهم
.(3513،دیولش) و پسران نشان داد

 شناسی پژوهشروش
 یآورجمع یاست. برا یشيماپی – یفیپژوهش از نوع توص نيا

شده است. بخش اول  هیدر سه بخش ته یاپرسشنامهاطالعات 
 مراجعان به یو آموزش یفرد یهایژگيوجهت مشخص شدن 

سنجش عوامل مشوق  یبخش دوم برا ،یعموم یهاکتابخانه
سوم  بخشو  هيگو 13ساخته که شامل مطالعه آزاد پرسشنامه محقق

 11ساخته با از پرسشنامه محقق زیدر عوامل بازدارنده مطالعه آزاد ن
خذ نظر پرسشنامه با ا نيا يیروا نییتع منظوربه. دشاستفاده  هيگو
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و  یگربازن سؤاالت یتیو علوم ترب یاز متخصصان کتابدار یتعداد
مه بخش اول پرسشنا یبرا زیکرونباخ ن یآلفا بياصالح شد. ضر

به  14/5بخش دوم )عوامل بازدارنده(  یبرا و 70/5مشوق(  ل)عوام
 آمد. دست

عمومی شهر  یهاکتابخانهمراجعان  ةپژوهش کلی یآمار ةجامع
هزار نفر بود و براساس فرمول  05حدود  هاآنمشهد که تعداد کل 

 یادومرحله یاخوشهنمونه به روش  عنوانبهنفر  415تعداد کوکران 
 انتخاب شدند.

 نيشتریدرصد( ب 7/04 اينفر  353زنان )، 1جدول اساس بر
 410ودند )بافراد مجرد  نيشتری. باندبوده قیتحق نيا انيپاسخگو

 پلميد یلیمدرک تحص یافراد دارا نيشتریدرصد(، ب 3/13 اي نفر
سال  35کمتر از  یاغلب در رده سن درصد(، 3/34 اي نفر 193)
 بود نبه محصال وطشغل مرب نيشتری(، بدرصد 1/03 اي نفر 131)
 .درصد( 3/31 اي نفر 113)

 در بررسی تحصیالت والدين مراجعان نیز مشخص شد که
 پلميتعداد مربوط به کمتر از د نيشتریپدر، ب التیتحص زانیم
 التیارتباط با تحص تعداد در نيشتریدرصد( و ب 9/33 اي نفر 193)

 .درصد( 0/30 اي نفر 174شد ) یابيارز پلميکمتر از د زیمادر ن

(N=380مراجعان )فردی  یهایژگيو .2جدول 

 درصد فراوانی سطوح متغیرمتغیر

 جنسیت
7/04 353 زن  

4/39 179 مرد  

155 415 جمع

تأهلوضعیت 
3/13 410 مجرد  

3/13 03 متأهل  

پاسخیب  11 3/3  

 تحصیالت

0/5 3 ابتدايی  

0/13 00 سیکل  

3/34 193 ديپلم  

1/7 37 کاردانی  

1/37 154 کارشناسی  

4/0 35 کارشناسی ارشد  

9/1 9 دکتری  

پاسخیب  4 1/5  

415155 جمع

سن
35کمتر از   131 1/03  

30تا  31بین   77 4/35  

45تا  39بین   35 4/0  

45باالی   31 3/7  

پاسخیب  07 10 

415155 جمع

شغل
4/5 1 کارگر  

3/1 41 کارمند  

1/9 34 آزاد  

3/31 113 محصل  

4/45 110 دانشجو  

دارخانه  7 1/1  

3/4 13 بیکار  

پاسخیب  7 1/1  
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 پژوهش يهاافتهی

مراجعان  انیمشوق مطالعه آزاد در م واملع

 شهر مشهد کدامند؟ یعموم یهاکتابخانه
مراجعان به  نیجهت مشخص شدن عوامل مشوق مطالعه در ب

قرار گرفت، سپس با  سؤالمورد  هيگو 13 یعموم یهاکتابخانه

 نیکه ب دش(، مشخص 3من )جدول  دياستفاده از آزمون فر
 دش، مشخص 4جدول وجود دارد. با توجه به  تياولو یهاهيگو

آموزش روش »، «نيوالد قيتشو» یکه از نظر جامعه مورد بررس
به  «در کتابخانه ازیموردنوجود منابع مناسب »و  «مطالعه حیصح
 .مراجعان است دگاهيمورد مهم در د 4جزو  تياولو بیترت

مشوق افزايش مطالعه در بین مراجعان یهامؤلفهزمون فريد من جهت اولويت آ. 1جدول 

عوامل مشوق مطالعه آزاد )افزايش میزان مطالعه( یبندتياولوو رتبه برای  هارتبهمیانگین  .1جدول 
عمومی شهر مشهد یهاکتابخانهدر میان مراجعان 

اولویتهارتبهمیانگین  هاگویه
43/7 داشتن عادت به مطالعه از دوران کودکی  3

34/7 تشويق والدين  1

10/9 تشويق دوستان  3 

30/0 نزديکی کتابخانه به محل زندگی  15 

40/7 در کتابخانه ازیموردنوجود منابع مناسب و   4 

09/9 زيبا و مجهز بودن کتابخانه  9 

17/7 رفتار مناسب کتابدار  0 

47/7 آموزش روش صحیح مطالعه  3 

71/3 افزايش سطح درآمد خانواده  13 

34/9 والدين و ديگر اعضای خانوادهسطح تحصیالت   1 

31/3 مطالعه والدين  7 

31/0 تبلیغات در رابطه با مطالعه راديو و تلويزيون  11 

عوامل بازدارنده مطالعه آزاد در میان مراجعان 

عمومی شهر مشهد کدامند؟ یهاکتابخانه
اجتماعی با  یهاشبکهکه  شودیممشخص  3توجه به جدول  با

. عوامل بعدی استاولین عامل بازدارنده مطالعه  عنوانبه 37/11
( 3/15) و عادت نداشتن به مطالعه (43/11) زهیانگيعنی نداشتن 

هستند.

 در میان مراجعان عوامل بازدارنده مطالعه آزاد یبندتياولوو رتبه برای  هارتبهمیانگین  .1جدول 

هارتبهمیانگین  عوامل اولویت 

37/11 فیس بوک، اينستاگرام و ...(اجتماعی ) یهاشبکه  1

31/15 استفاده از اينترنت  1

93/15 یاانهيرا یهایباز  0 

71/7 مشکالت اقتصادی  19 

04/15 و پرورشی یآموزشنامناسب  طيشرا  9 

13/15 تلويزيونتماشای   3 

مقدارآماره
543/373کی دوی فريد من

11درجه آزادی

5551/5یداریمعنسطح 
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3/15 عادت نداشتن به مطالعه  4 

13/3 عمومی یهاکتابخانهکمبود   13 

33/15 موردعالقه یهاکتابعدم دسترسی به   7 

43/11 نداشتن انگیزه کافی و مناسب برای مطالعه  3 

93/3 نداشتن وقت کافی  11 

53/15 گران بودن کتاب  15 

53/3 فقدان مواد خواندنی جالب و مناسب  14 

41/1 مطالعه ةنیدرزمضعف تبلیغات   13 

31/1 خارجی یهاکتابنامناسب  یهاترجمه  10 

10/15 بها ندادن مردم به علم و دانش  3 

74/9 ورزشی، تفريحی و هنری یهابرنامه  17 

73/0 ین کتابيتیراژ پا  11 

 ةمطالعه افراد رابط زانیو م نیسواد والد زانیم نیب

 .وجود دارد داریمعن

مقدار ضريب  شودیممشاهده  0جدول که در  طورهمان

 زانیو مسواد مادر  زانیبین دو متغیر م رمنیهمبستگی اسپ

بوده و مقدار احتمال مربوط به سطح  153/5 مطالعه افراد برابر

بین  ،لذا .کمتر است 50/5که از  است 533/5آن برابر  یداریمعن

 قدارم اما؛ وجود دارد ابطهمطالعه افراد ر زانیو مسواد مادر  زانیم

 زانیو مدر سواد پ زانیبین دو متغیر م رمنیضريب همبستگی اسپ

بوده و مقدار احتمال مربوط به سطح  57/5 مطالعه افراد برابر

 بین ،لذا .است شتریب 50/5که از  است 11/5آن برابر  یداریمعن

 .مطالعه افراد رابطه وجود ندارد زانیو مپدر  سواد زانیم

 مطالعه افراد زانیو مسواد پدر  زانیبررسی رابطه م رمنیآزمون همبستگی اسپ .1جدول 

متغیر مالک 

نیبشیپمتغیر   

 میزان مطالعه افراد

یداریمعنسطح  ضريب همبستگی اسپیرمن  

153/5میزان سواد مادر  533/5  

57/5 میزان سواد پدر  11/5  

عمومی و میزان مطالعه  یهاکتابخانهبین وضعیت 

 وجود دارد. داریمعن ةرابط افراد
مقدار ضريب  شودیممشاهده  9جدول که در  طورهمان 

 یهاکتابخانهدو متغیر وضعیت  بیناسپیرمن همبستگی 

بوده و مقدار احتمال  113/5 برابر میزان مطالعه افرادعمومی و 
 50/5که از  است 531/5آن برابر  یداریمعن سطحمربوط به 

 عمومی و میزان یهاکتابخانهبین وضعیت  ،لذا .است کمتر
 مطالعه افراد رابطه وجود دارد.

 عمومی و میزان مطالعه افراد یهاکتابخانهوضعیت بررسی رابطه اسپیرمن  آزمون همبستگی. 1جدول 

متغیر مالک 

 نیبشیپمتغیر 

 میزان مطالعه افراد

ضریب همبستگی 

 اسپیرمن

یداریمعنسطح   

113/5عمومی یهاکتابخانهوضعیت   531/5  
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 گيريبحث و نتيجه
عوامل مشوق مطالعه »بر  یمبن در پاسخ به پرسش اول پژوهش

«شهر مشهد کدامند؟ یعموم یهاکتابخانهمراجعان  انیآزاد در م
 قيدارند که تشو دهیعق انياز پاسخگو 34/7نشان داد که  هايافته
. عامل دوم استعامل مشوق مطالعه آنان  ينترمهم نيوالد

وجود منابع مناسب »و  47/7 «عهمطال حیآموزش روش صح»
عوامل مشوق  ينترمهمجزو  40/7با  «در کتابخانه یازموردن
 انیرا در م یرتأث نيکمتر 71/3. اما سطح درآمد خانواده با اندبوده

 یمسعوددر پژوهش  یجينتا نیعوامل داشته است. مشابه چن
 تی( و اسم1410) يیکاچو(، عصاره و 1479) يیفخرا(، 1435)
که  کندیممورد مشخص  ني( گزارش شده است. ا3553)

لعه مطا تیاهم ،یتمام اقشار با هر نوع درآمد نیخوشبختانه در ب
مطالعه و منابع در  یتوجه به چگونگ یاست. از طرف موردقبول
و  مهر یهاپژوهشکه افراد نسبت به  دهدیم، نشان هاکتابخانه

 .کنندیم یشتریتوجه ب هاکتابخانهقبل به نقش  یهاموم
نقش کتابدار  یرتأث( توجه و 1435هم ) یپژوهش مسعود برخالف

پنجم  ةاز عوامل مشوق مراجعان در رتب گريد یکي عنوانبه
 قرار گرفته است. 17/7 نیانگیعوامل با م

کتاب جزو عوامل  یو گران یمشکالت اقتصاد یطرف از
، 1410در پژوهش سال  یپژوهش نبود ول نيبازدارنده مهم در ا

 بازدارنده مطرح شده است. عامل نیاول عنوانبه يیعصاره و کچو
عوامل بازدارنده. مطالعه آزاد در »پاسخ به پرسش دوم  در

«شهر مشهد کدامند؟ یعموم یهاکتابخانهمراجعان  انیم
عامل بازدارنده را استفاده از  نینشان داد که مراجعان اول هايافته
با  «هریو غ نستاگراميبوک، ا سیف»همچون  یاجتماع یهاشبکه

 نیشیپ یهاپژوهش رد که یصورت، در اندداشته انیب 37/11
درسه م فیتکال یاديز ،یقیگوش دادن به موس ،یمسعود ازجمله

فاضل و  یو تلفن همراه جزو عوامل عدم مطالعه بود. شعبان
به  زی( ن3553) یتاسم( و 3559) 1(، هاگس، هاسل و التز1411)

دادن گوش کردن به  حیو ترج فیتکال اديچون حجم ز یعوامل

 ینوعبه یاجتماع یهاشبکهاز  فاده. استاندکردهاشاره  یقیموس
موارد به مطالعه باشد.  ريدادن سا حیترج سازینهزمخود  تواندیم

از موارد  یاریبس اني، افراد در جرهاشبکه نيا قياز طر هرچند
شدن  فیاما به ضع رندیقرار گ توانندیمهم  یو علم یدرس یحت

در خدمات  یاشاره دارد که مستلزم بازنگر هاکتابخانهنقش 
 ارائه آن است. یو چگونگ هاکتابخانه
 که مادران دشمشخص  زین نيسواد والد یرتأث رابطه با در

فرزندان خود به مطالعه  یمندعالقهو  زانیدر م یشتریب یرتأث
را با  یشتریباشد که زمان ب نيا لیلدبه ديامر شا نيکه ا دارند

 .کنندیم یفرزندان سپر
ه بود ک یداریمعن ةپژوهش، رابط نيا تیحائز اهم جياز نتا 

مطالعه افراد وجود  زانیو م یعموم یهاکتابخانه تیوضع نیب
(، 3513) 2ونینتيو و ريدر پژوهش مگوا جينتا نيداشت. مشابه ا

 زی( ن3515) 5( و مک گراس3511) 4بيوري(، 3513) 3بانون
در  که یامکاناتو  یعموم یهاکتابخانه یتوضع شد. نشان داده

 یرتأثرفتار کتابداران  یو حت شودیممراجعان گذاشته  اریاخت
جهت ارتقا سطح  ،نيمطالعه افراد دارد. بنابرا زانیدر م یاديز

 قرا ر مسئوالن توجه موردموارد  نيا بايدیممطالعه افراد جامعه 
 .ردیگ

عمومی يکی از ارکان اصلی  یهاکتابخانهافزون بر اين، 
کتاب و کتابخوانی هستند.  ةبازيگر عرص نيترمهمفرهنگ و 

توجه جدی به نقش اين مراکز علمی و فرهنگی در بازتعريف 
مرتبط با کتاب و کتابخوانی و همچنین ارتقای  یهااستیس

 یاهتیظرفاز  یبرداربهرهاثربخشی اقدامات فرهنگی موجبات 
 يتدرنهافرهنگی را فراهم خواهد کرد.  جهت حل معضالت هاآن
ات موجود و گسترش امکان رییکه با تغ دیرس جهینت نيبه ا توانیم

 نهیزم جاديدر جهت ا مؤثر یگام توانیم یعموم یهاکتابخانه
ث د و باعکررا فراهم  هاکتابخانهمطالعه مراجعان در  یبرامناسب 

در جامعه شد. یارتقا سطح کتاب و کتابخوان

منابع
.39 -10(، 3)3 ،یکتابدار طالعه در دوران بزرگسالی.مبا  نوجوانی -مطالعه در دوران کودکی ةرابط (.1473) غفور امانی،

روانشتتناستتی ای. رايانه یهایبازآموزان دبیرستتتانی و (. دانش1419) داريوش ،امینی و مختار ،يعقوبی ؛عبداله ،امینی امینی، کوروش؛
 .131-113(، 3)3 ،تحولی )روانشناسان ايرانی(

ی مجله علوم تربیتآموزان متوسطه در استان فارس. کتابخوانی و مطالعه آزاد دانش بر میزان مؤثر(. بررسی عوامل 1473بحرانی، محمود )

1. Hughes, Hassell. & Lutz
2. Maguire & Winton
3. Bannon

4. Uribe
5. McGrath 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=56406
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https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=10940
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 .153-10(، 4-3)7 و روانشناسی،
در اولین  عمومی شهر فوالدشهر. یهاکتابخانهبر خواندن نوجوانان عضو  بررسی نقش خانواده. (1433)سلیمیان، ملیحه و بیگ لو، اعظم

409-447(.1433همايش ملی خواندن )کردستان، ايران، 
 .39-34 ،(1)1 ،کتابداری(. عوامل شناختی مؤثر بر ساختار نابهنجار کتابخوانی. 1471) داوود دیسمیررحیمی، حاجی

بر  دیتأکو نوجوانان: با  در کودکانايجاد و پرورش عادت به خواندن  یهاوهیش. (1433) راوند، سامان؛ عبدخدا، محمدهیوا؛ نوری، شیرين
 391-331، کردستان، ايران، ملی خواندندر اولین همايش نقش خانواده، کتابخانه و کتابداران. 

 آبان. 7 شنبهسه ،33917 ةهفتاد و هفتم. شمار سال (.1411است )دقیقه  3کشور سرانه مطالعه هر نفر در اطالعات )روزنامه 
ملی  همايشدر اولین . وضعیت مطالعه بر کیفیت زندگی زنان شهر ساری ریتأثبررسی  .(1433) ساالری، محمود و عابدينی دوکی، مريم

419-473، کردستان، ايران، خواندن
توسعه و ترويج کتابخوانی: فراهم کردن شرايط مساعد يا از میان برداشتن  .(1433) ، مريمزادهحسنسلیمانی، ناهید؛ سلیمانی، حسین و 

ان، کردستتتت، ملی خواندندر اولین همايش عمومی(.  یهاکتابخانهويژه بر فعالیت کتاب محور بخش کودک  دیتأکعوامل مزاحم )با 
337-335 ايران،

س (.1470) یهاد شريف مقدم، ضعیت  یبرر سیغ یهاکتابو صه مقاالت اولین همايش  یهاحلراهدانش آموزان و  یردر سب. خال منا
 194. ،فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارت :تهران ترويج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی. یاراهه

ضی )و  شعبانی، احمد ضل، مرت سیغ(. مطالعات 1411فا سايی عوامل مؤثر از نظر دانش ةآموزان دوردانش یردر شنا سطه و  آموزان متو
 .09-37(، 3)14فصلنامه کتاب، شهرضا. 

ضعیت مطالعه( 1433) زهيفابحرالعلومی، و  ايثر ضیايی، سی و شهد. یهاکتابخانهآزاد مراجعان  برر شهر م اولین همايش ملی  عمومی 
 دانشگاه کردستان. -1433 آبان ماه 33و  31 -خواندن

و بازدارنده مطالعه آزاد دانش آموزان دوره متوسطه استان  کنندهبیترغ(. شناسايی و معرفی عوامل 1410گلچوبی، تقی ) و عصاره، فريده

 .139-154 ،(3)14علوم تربیتی و روانشناسی،  مجله مازندران.
سعید ضو  راهکارهای ارتقا(. 1437) ميمرهنرجو،  و  غفاری،  شهر مالير. ف یهاکتابخانهفرهنگ مطالعه در میان زنان ع صلنامه عمومی 

 .139-117، (49)3علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 
در افزايش میزان مطالعه دانش آموزان دوره متوسطه در شهر تبريز. اداره کل آموزش  مؤثر یهاروش(. بررسی 1479) روسیس فخرايی،

 تحقیقات. یشورا و پرورش آذربايجان شرقی،
 نامهنايپا اينترنت و ساير عوامل بر آن. ریتأثشهر مشهد و  بررسی میزان مطالعه آزاد دانش آموزان دوره متوسطه (.1435) ترایممسعودی، 

 دانشگاه پیام نور. ،کتابداری کارشناسی ارشد
شرفی ريزی، حسین ) ماهنامه علمی تخصصی صدای راهکارهای ترويج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی.  یبررس .(1433همائی، مهدی و ا

 03.-33 ،(93)11 ،جمهوری اسالمی ايران
کل آموزش و پرورش ة ادار .دانش آموزان دوره متوسطه استان قم یردرسیغمطالعه  بررسی وضعیت )میزان((. 1471) ابوالفضل وسفی،ي
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