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Abstract

Purpose: The main purpose of this study is to evaluate the levels of leisure 

reading among females students of the Elmiye Schools in Mashhad. 

Methodology: This practical research was conducted through a descriptive 

survey method. A questionnaire was used to collect the data. The sample 

population consists of all the female students of the Elmiye Schools, Mashhad. 

Findings: The findings show, 8.94% of the sample believe encouragement from 

teachers is the most important factor that motivates them. Other important factors 

were the existence of suitable and necessary resources at the library and reading 

habits developed from childhood seen by agreements of 8.37% and 8.60% 

respectively. Discouragement factors include the lack of reading habits (11.47%), 

homework overload (13.38%), and not having enough proper motivations to study 

(12.94%). 

Conclusion: The result of this research indicates that teachers’ encouragement 

and having access to the necessary resources aid the students of the Elmiye 

schools (Tolab) gain the information they need from the library. Literacy 

information workshops can be useful to improve the study rate among students. 

The use of specialist librarians in Elmiye Schools can also promote book culture 

and reading. Studying is a good habit to increase women's quality of life and 

social status. 
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 چکیده

مشهد انجام شد. انخواهر علمیه مدارس در يردرسیغ مطالعه وضعیت بررسي با هدف پژوهش حاضر هدف:

از پرسشنامه جهت  پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي و از حیث روش توصیفي و پیمایشي است.: ی پژوهششناسروش

 .استطالب زن مدارس علمیه شهر مشهد کلیه  شامل موردنظرگردآوري اطالعات استفاده شد. جامعه آماري 

. عامل استعامل مشوق مطالعه آنان  نیترمهم« استادان تشویق»پاسخگویان عقیده دارند که  از 49/8 نشان داد که هاافتهی :هاافتهی

 عوامل ،6/8با  «کودکي دوران از مطالعه به عادت داشتن»عامل و سومین  37/8 «کتابخانه در ازیموردن و مناسب منابع وجود»دوم 
نداشتن انگیزه کافي و مناسب براي مطالعه و  78/37درسي با  تکالیف ادزی حجم ،94/37مطالعه با  به نداشتن بازدارنده نیز شامل عادت

 .شونديمعوامل بازدارنده مطالعه محسوب  نیترمهمبه ترتیب  49/34 با

خود  ازیموردن يا، اطالعات حرفهازیبه منابع موردن يو دسترساستادان  قیطالب با تشو شان دادپژوهش ن جینتا :یریگجهیبحث و نت

 مؤثر باشد.. توانديم يعلم يهايمطالعه و توانمند زانیدر ارتقا م يعاتسواد اطال يهااستفاده از کارگاه .کننديکسب ماز کتابخانه را 

 يبرا يمطالعه عادت مناسب .شود خوانيکتابترویج فرهنگ کتاب و  باعث توانديماستفاده از کتابداران متخصص در مدارس علمیه نیز 
 .روديزنان به شمار م ياجتماع گاهیو جا يزندگ تیفیک شیافزا

مشهد ه،یمطالعه، مدارس علم : های کلیدیواژه

م  دیریت اطالع  ات و   بررس  ي وض  عیت مطالع  ه غیردرس  ي در م  دارس علمی  ه خ  واهران مش  هد.. (3748)  ثری  ا، یيایض   استتتنا :
. 88 -83(، 9)5، شناسيدانش
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همقدم
 توجه مورد حال همه در رهنگیف عنصر يک عنوانبه کتاب
 نفوذ با فرهنگی شاخص اين. است بوده مختلف اعصار در ملل
 به نسبت را او بینش مخاطب، به دانش انتقال ضمن خود

 به ياتازه روح و داده تغییر خود پیرامون دنیاي و اطراف محیط
 و افکار با را انسانی هر که ياچهيدر ،دهدیم خود خواننده
 ديد شعاع تا دهدیم بصیرت آدمی به کرده، آشنا نديگرا انديشه

 .کندیم همراه خود با حال همه را او و داده گسترش را خود
 ابزارهاي نيترمهم از يکی خواندن، يا مطالعه امروزه

 ديگران از مانده جابه آثار ژهيوبه و پیرامون جهان با ما ارتباطی
 لغات ةنیگنج افزايش مطالعه، فوايد نيترمهم از يکی. است
 لغات خوب گنجینه از دارند، مطالعه به عادت که کسانی. است
 فرايندي است، «يادگیري» آن حسن نيترمهم. هستند مندبهره
 و بوده آن کسب دنبال به متمادي يهاقرن طول در بشر که

 جوامع آموزشی يهانظام. است توسعه و پیشرفت ةالزم
 درسی، يهاکتاب مطالعه به افراد تشويق بر عالوه پیشرفته،

 طريق اين از و کنندیم هدايت نیز یردرسیغ مطالعه به را هاآن
 در ،رونيازا. گمارندیم همت افراد در مطالعه عادت ايجاد به

 افراد و شودیم تبديل درونی عادت يک به مطالعه جوامع، اين
 را مطالعه دانشگاهی، يا يامدرسه تحصیالت پايان از پس حتی
 48 قرن متغیر دنیاي در .دانندیم خود اساسی نیازهاي زا يکی
...  و اقتصادي سیاسی، هنري، علمی، هاينهیدرزم هرروز که

 و کتاب افتدیم راه به جديدي خط و افتدیم تازه اتفاق يک
 افراد کار سابق مثل ديگر و دارد ياژهيو جايگاه مطالعه

 طوربه است مالز مقامی و شغل هر در ما. نیست فردمنحصربه
 اختصاص مطالب و مطالعه به را خود وقت از مقداري مرتب
 يهاکتاب يا مجالت يا روزنامه از مطالب اين چه دهیم،

 .باشد گوناگون
 سواد ارتقاي ةنیدرزم گسترده يهاتالش وجود با ايران در
 در ژهيوبه تحصیالت سطح افزايش نیز و نوشتن و خواندن
 وضعیت از مطالعه نرخ هنوز میلی،تک سطح و دانشگاهی مقاطع

 ايران مطالعه نرخ بودن پايین موضوع. نیست برخوردار مطلوبی
 يهامناسبت و محافل در مختلف يهاشکل به هاستسال

 ايام در ژهيوبه ،هاروزنامه و هايخبرگزار يهاتيسا مختلف،
 انعکاس کتاب یالمللنیب نمايشگاه برگزاري زمان و کتاب هفته
 آماري يهاگزارش مطالعه نرخ بودن پايین شاهد. است يافته

 حداکثر ،8713 سال تا منتشره آمارهاي بنابر. است داخلی
 دقیقه 81 ايرانی، فرد هر براي روز در مطالعه ساعت میانگین

 83 نمونه يک از 8713 سال ینظرسنج طبق اما. است بوده

 بکتا بخش سه در کشور در مطالعه سرانه تجمیع ،يهزارنفر
 ،(مجازي فضاي در مطالعه و ادعیه و قرآن درسی، يهاکتاب)

 در و روز در دقیقه 97/37 از مطالعه میانگین نشريات، و روزنامه
 در البته که است يافته افزايش روز در دقیقه 36 به 8711 سال
 شواهد به توجه با شده ارائه مطالعه يهاسرانه اين روايی مورد

 (.8741ريمی صدر،)ک .دارد وجود ترديد عینی
 جايگاه و زندگی کیفیت افزايش براي مناسبی عادت مطالعه

 گسترش سبب همچنین مطالعه .رودیم شمار به زنان اجتماعی
 زنان واژگان فرهنگ دامنه و شمار افزايش و اطالعات و دانش
 هانيا همه که دهدیم پرورش آنان در را تمیز قابلیت و شده
 چه هر. شودیم زنان فرهنگی سرمايه بر شدن افزوده سبب

 خود جامعه در توانندیم بهتر شود، بیشتر زنان فرهنگی سرمايه
 همواره است مطالعه اهل که زنی. کنند پیشرفت و کرده عمل
 گسترش را خود سیاسی اجتماعی، بهداشتی، اطالعات دامنه

 و خويش زندگی محیط احوال و اوضاع از ،رونيازا و دهدیم
 .بگیرند تصمیم گوناگون يهاتیموقع و شرايط همچنین

 روزمزه، زندگی يهاعادت ساير مانند مطالعه به عادت
 از هاخانواده در نحو بهترين به تواندیم که است اکتسابی امري

 که زنان راستا، همین در. يابد ارتقاء فرزندان به والدين
 و فرهنگی توسعه درروند را آينده نسل پرورش مسئولیت
 افزايش و هایآگاه نوسازي نیازمند دارند عهده رب اجتماعی

 قصدي هر با مطالعه. باشندیم طريق اين از خود يهایدانستن
 يریگمیتصم يا و يادگیري سرگرمی، يا لذت شود، انجام که

 يابد توسعه اگر که کندیم ايجاد انديشه و فکر در تغییراتی بهتر،

.دارد دنبال به را روشنی و فکري رشد

 حننننوز  اختیننننار در را اطالعنننناتی پننننژوهش ايننننن
 در ینوعبنه تنا دهندیمن قنرار مندارس علمینه يهاکتابخاننه
د شننرايطی را ننندرسننی و آموزشننی بتوان يهننايزيربرنامننه

د کننه افننزون بنر تقويننت سننطح يننادگیري آنننان، نننايجناد نماي
بتواند به طالب زن در جهنت بناالبردن فرهننگ مطالعنه نینز 

 يبايند توجنه داشنت کنه ارتقنا کمک نمايد. افنزون بنر اينن،
نسنبت بنه جهنان  سطح مطالعه باعنث خواهند شند کنه زننان

و ايننن امننر بننه بهبننود  اندشننده تر و پوينناتراطرافشننان فعننال
 کند.می خواهد کرد. وضعیت اجتماعی افراد نیز کمک

 عنننوان بننا پژوهشننی در طباطبننائی بحرالعلننومی و یيضننیا
 يهاخاننننهکتاب مراجعنننان آزاد مطالعنننه وضنننعیت بررسنننی»

 نفنر 711 مطالعنه وضنعیت مقايسنه بنه« مشنهد شهر عمومی
 سننال در مشننهد شننهر عمننومی يهاکتابخانننه مراجعننان از

 بنا و پیمايشنی روش بنه پنژوهش اينن. اسنت پرداخته 8749
 يهاافتننهي اسنناس بننر. شنند انجننام پرسشنننامه از اسننتفاده



28   خواهران مشهد هیدر مدارس علم یردرسیغمطالعه  تیوضع یبررس ضیایی:

 بنه مطالعنه مینزان بنین کنه داد نشنان پژوهش اين از حاصل
 بننین ولننی. ننندارد وجننود داریمعننن تفنناوت سننیتجن تفکیننک
 بننه دارد، وجننود تفنناوت شننغل تفکیننک بننه مطالعننه میننزان
 ،دارخانننه دانشننجو، محصننل، آزاد، کارمننند، کننارگر، ترتیننب

 .(8749طباطبائی، بحرالعلومی و یيبیکار )ضیا
 و کنندهبیترغ عوامل بررسی» نام به پژوهشی امیديان در

 عمومی يهاکتابخانه راجعانم میان در مطالعه بازدارنده
 و بازدارنده عوامل شناسايی به «سلیمان مسجد شهرستان

 شهرستان عمومی يهاکتابخانه مراجعان مطالعه کنندهبیترغ
 که داد نشان پژوهش يهاافتهياست.  پرداخته سلیمان مسجد
 عوامل و در پژوهش کنندگانشرکت از درصد 47 به نزديک

 وجود داريیمعن ارتباط مطالعه از دهبازدارن و کنندگانبیترغ
 و بازدارنده عوامل و مراجعان تحصیالت میزان بین. دارد
 نيترمهم عوامل. نشد مشاهده معناداري ارتباط کنندگانبیترغ
 شهرستان عمومی يهاکتابخانه مراجعان کنندگانبیترغ

 رايگان خدمات: از اندعبارت ترتیب به مطالعه به سلیمان مسجد
 از کتابخانه بودن برخوردار( 36/1) خانواده( 14/4انه )کتابخ
 مراجعان بازدارنده عوامل نيترمهممناسب.  يهاکتاب

 ترتیب به سلیمان مسجد شهرستان عمومی يهاکتابخانه
( 37/4) مطالعه براي کافی انگیزه نداشتن: از اندعبارت

 ادنند اهمیت و زندگی اداره در يزيربرنامه و نظم به یتوجهیب
 نبودن دسترس ( در18/6مطالعه ) براي وقت تخصیص به

ها یفروشکتاب هاکتابخانه در عالقه و مورد ازیموردن يهاکتاب
 .(8741)امیديان، (94/7)

معنوي و  هايتأثیر مطالعه کتاب»عنوان در پژوهشی که با 
اسالمی ن ايرانی و رفتار اخالقی دانش  هايحماسی بر ارزش

انجام شد، مشخص گرديد که  «با زمینه انحرافاتآموزان دختر 
هم خواندن و درک  يداریمعن طوربه تواندیمعات اجمالی مطال

مطلب و هم سرعت خواندن زبان آموزان را بهبود بخشد. 
 (.8746،یرضوان يدیسع و امیرکانیان، مهرام)

 جيترو يراهکارها نيترمهمو هنرجو،  يدر پژوهش غفار
 يیهاپژوهشانجام  ،یاطالعات يازهایه به نمطالعه، شامل: توج

 ریتأث و مثبت نشان دادن یمنابع درخواست یازسنجیندر رابطه با 
و  يغفاراست )اعالم شده  هايریادگي ريمطالعه بر سا

(8743هنرور،
بررسی وضعیت مطالعه دانشجويان »عنوان در پژوهشی با 

 66 کهشد  مشخص« شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندي
کنندگان، به مطالعه عالقه زياد و يا بسیار زياد درصد از شرکت

 روزشبانهها کمتر از يک ساعت در طول آن درصد 98دارند. اما 
 47ها مطالعه کتب درسی، درصد از آن 11کنند. مطالعه می

هر دو را عنوان کردند. نتايج  درصد 47درصد کتب غیردرسی و 
گین میزان مطالعه و همچنین اين مطالعه نشان داد که میان

است وجود انگیزه براي مطالعه در بین دانشجويان پايین 

.(8743هاديانفرد و غیبی،)
تأملی در »عنوان نتايج پژوهش جواهري و محمدي با 

وضعیت مطالعه دانشجويان با تأکید بر نقش خانواده و دانشگاه؛ 
حاکی از آن است که  «مطالعه موردي سه دانشگاه دولتی

روزانه سه ساعت  طوربهیانگین میزان مطالعه نمونه تحقیق م
ونیم است که دو ساعت ونیم آن به مطالعه درسی و يک ساعت 
به مطالعه غیردرسی اختصاص دارد. میزان مطالعه دانشجويان 

تقريبی در  طوربهمختلف تفاوت چندانی ندارد و  يهارشته
متر از يک درصد دانشجويان ک 17نزديک به  هارشتهتمامی 

. خانواده قبل از ورود به پردازندیمساعت در روز به مطالعه 
دانشگاه نقش مؤثرتري در شکل دادن به مطالعه جوانان دارد. 

اجتماعی موجود در  يهافرصتاما پس از ورود به دانشگاه، 
دانشگاه و معناي منسوب به مطالعه کردن نقش 

(.3874)جواهري و محمدي، دارد يترکنندهنییتع
بر  مؤثرعوامل  يیکه با هدف شناسای پژوهش نگ جيدر نتا

 ریتأثدر دانش آموزان و  یردرسیغمطالعه آزاد و  زانیم شيافزا
آنان صورت گرفت، مشخص شد که  یلیو تحص یعملکرد درس

و  یشخص ،یعموم يهاکتابخانهافراد از  ازدرصد  67 کينزد
امکانات محدود  وهشپژ ني. در اکردندیماستفاده  یآموزشگاه
حاکم  يهاارزشو  یردرسیغ، نبود فرهنگ مطالعه هاکتابخانه

به  یردرسیغعوامل موانع رشد مطالعه  نيترعمدهبر جامعه، از 
 (8441، نگی) رفتیمشمار 

 که یآموزاندانش که داد نشان خود پژوهش در 8گاردينر
 بیشتري علم و سواد سطح از دارند، یردرسیغ مطالعه اغلب
. دارند بهتري درسی معدل و تحصیلی پیشرفت و ردارندبرخو

 در آموزان دانش به اگر که داد نشان پژوهش اين يهاافتهي
 انگیزه میزان کار اين شود، داده مطالعه براي وقت کالس پايان

 (4778)گاردينر،  دهدیم افزايش آنان در را مطالعه
 یردرسیغ مطالعه که داد نشان 4در پژوهشی ديگر توماس

 نقش اين علیرغم و دارد افراد موفقیت در مهمی بسیار نقش
 و دانشجويان بین در بخصوص و آمريکا جامعه کل در سازنده،
 گذشته، يهادهه به نسبت هادانشگاه یعلمئتیه اعضاي
 داشته کاهش روبه یتوجهقابل طوربه یردرسیغ مطالعه میزان

. Gardiner

. Thomas
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 و انواع زايشاف یردرسیغ مطالعه به رغبت عدم اين لیدل .است
 است زمانی مقدار و يارسانه خدمات و هارسانه مختلف اشکال

. دهندیم اختصاص خود به فراغت اوقات در هارسانه اين که
 هاخانواده اقتصادي توان کاهش اخیر يهاسال طی در همچنین

 میزان کاهش بر ديگري دلیل تواندیم اطالعاتی منابع گرانی و
 دلیل شايد کرد نشان خاطر توماس. باشد یردرسیغ مطالعه
 و مطالعه يهاوهیش آموزش توقف یردرسیغ مطالعه ديگر
 کاهش و باالتر سطوح و متوسطه مقطع از بعد خوانیکتاب

 .(4774، توماسباشد ) مطالعه ترويج و تبلیغ میزان
 بر عمومی يهاکتابخانه نقش در پژوهش خود به 8ساسی

 مورد جامعه پژوهش، اين رد. است پرداخته زنان توانمندسازي
 پژوهش نتايج. هستند يامنطقه کتابخانه عضو زنان مطالعه
 و رساختيز کتابخانه، مختلف اطالعاتی منابع که دهدیم نشان

 بايد زنان اطالعاتی نیازهاي برآوردن براي کتابخانه امکانات
 فناوري يهابرنامه از مطالعه تحت زنان تياکثر .يابد توسعه

 توانیم اطالعات، تحلیل و تجزيه از. نیستند اهآگ اطالعات
 زنان توانمندسازي بر مهمی نقش هاکتابخانه که گرفت نتیجه

 .(4789)ساسی، کنندیم ايفا
 و نگرش به (4786، 4پژوهشی )پفوست، شفر و آرتلت در
 نتايج. است پرداخته آموزان دانش و مادران مطالعاتی رفتار

 و رشد باعث آموزان دانش لعهمطا دهدیم نشان هاآن پژوهش
 را يیهاطیمح چنین والدين و شودیم اجتماع در هاآن شکوفايی
 براي نهم پايه آموزدانش 717 بین پرسشنامه. دهندیم تشکیل
 سودمندي بعد به توجه با) مطالعه به نسبت هاآن نگرش ارزيابی

 رفتار و نگرش مورد در مادران از. شد توزيع( بردن لذت و
 داد نشانپژوهش  نتايج. آمد عمل به مصاحبه هاآن عاتیمطال
 و مادران مطالعاتی رفتار و نگرش بین مثبتی داریمعن رابطه که

دارد. وجود آموزان دانش

 شناسی پژوهشروش 

 يآورجمع براي. است پیمايشی – توصیفی نوع از پژوهش اين
 تهیه بخش سه در ( که8741) يیایض از پرسشنامه اطالعات

 شدن مشخص جهت اول بخش. است استفاده شد شده
مدارس  يهاکتابخانه طالب آموزشی و فردي يهایژگيو

 که آزاد مطالعه مشوق عوامل سنجش براي دوم بخش علمیه،
 با آزاد مطالعه بازدارنده عوامل در سوم بخش و گويه 89 شامل

. Sasi

. Pfost, M., Schiefer,I. & Artelt

 با پرسشنامه اين روايی تعیین منظوربه. دش استفاده گويه 47
 سؤاالت تربیتی علوم و کتابداري متخصصان از تعدادي نظر ذاخ

 بخش براي نیز کرونباخ آلفاي ضريب. شد اصالح و بازنگري
 عوامل) دوم بخش براي و 18/7( مشوق عوامل) پرسشنامه اول

 کلیه پژوهش آماري جامعه آمد. به دست 33/7( بازدارنده
 هاآن کل تعداد که مشهد مدارس علمیه يهاکتابخانه مراجعان

 نفر 434تعداد  کوکران فرمول اساس بر و بود نفر 8777 حدود
.شدند انتخاب نمونه عنوانبه

 یشناخت تیجمع یهایژگیو
 يا نفر 848بودند ) متأهل افراد بیشترين ،8جدول  اساس بر
 نفر 871)در سال تحصیلی چهارم  افراد بیشترين ،(درصد 4/37
 يا نفر 46) سال 41تا  48 سنی رده در اغلب ،(درصد 6/94 يا
 871)افراد داراي تحصیالت حوزوي  بیشترين ،(درصد 7/71

 بودند. (درصد 6/94 يا نفر

(=272Nمراجعان ) فردی یهایژگیو .1جدول 

درصدفراوانیریسطوح متغریمتغ

تأهل تیوضع

316/43مجرد

8484/37متأهل

64/4پاسخیب

یلیتحص سال

117/48اول

414/4مدو

7189سوم

8716/94چهارم

864/1پاسخیب

سن

714/84سال 47کمتر از 

467/71سال 41تا  48بین 

179/44سال 77تا  46بین 

791/84سال 77باالي 

یلیمقطع تحص

117/48یدوره عموم

4414/4سطح 

7189یعلوم انسان

8716/94يحوزو



28   خواهران مشهد هیدر مدارس علم یردرسیغمطالعه  تیوضع یبررس ضیایی:

 پژوهش هاییافته

 میان در میان در آزاد مطالعه مشوق عوامل. 1ؤال س

 کدامند؟ علمیه مدارس طالب
 89 طالب بین در مطالعه مشوق عوامل شدن مشخص جهت
 آزمون از استفاده با سپس گرفت، قرار سؤال مورد گويه

 با. دارد وجود اولويت هاگويه بین که گرديد مشخص من،فريد
 بررسی مورد جامعه نظر از که شد مشخص ،7 جدول به توجه

 در ازیموردن و مناسب منابع وجود» ،«استادان تشويق»
 به «یکودک دوران از مطالعه به عادت داشتن» و «کتابخانه
 است طالب ديدگاه در مهم مورد 7 جزو اولويت ترتیب

علميه مدارس عوامل مشوق مطالعه در ميان طالب. آزمون فرید من اولویت 2جدول 

مقدارآماره
466/417دوي فريد من کی

87درجه آزادي

7778/7داريمعنیسطح 

عوامل مشوق مطالعه )افزايش میزان مطالعه( در میان طالب بندياولويتو رتبه براي  هارتبهمیانگین  .8جدول 

هارتبهمیانگین عوامل اولویت  
6/17داشتن عادت به مطالعه از دوران کودکی

19/19تشويق والدين

1/33آموزش روش صحیح مطالعه

88/687داشتن کتابخانه شخصی

77/16وجود کتابخانه در محل تحصیل

37/14 در کتابخانه موردنیازوجود منابع مناسب و 

6/688زيبا و مجهز بودن کتابخانه

34/31رفتار مناسب کتابدار

49/18استادانتشويق 

1/989افزايش سطح درآمد خانواده

74/34 سطح تحصیالت والدين و ديگر اعضاي خانواده

81/684خوانیکتاببرگزاري مسابقات 

1/687تشويق دوستان

84/11مطالعه والدين

. عوامل بازدارنده مطالعه آزاد در میان 8 سؤال

 طالب مدارس علمیه شهر مشهد کدامند؟
 به نداشتن که عادت شودیممشخص  9توجه به جدول  با

. عوامل استاولین عامل بازدارنده مطالعه  عنوانبهمطالعه 
درسی و نداشتن انگیزه کافی و مناسب  تکالیف زياد بعدي حجم

.باشندیمبراي مطالعه 

علمیه مدارس عوامل بازدارنده مطالعه در میان طالب بندياولويتو رتبه براي  هارتبهمیانگین  .8جدول 

ویتاولهارتبهمیانگین عوامل
34/849و ... (نستاگراميبوک، تلگرام، ا سی)ف یاجتماع يهاشبکه

83/846 نداشتن وقت کافی

18/6ندانستن زبان خارجی  81

6/6مشکالت اقتصادي خانواده  47

47/87شرايط نامناسب آموزشی و پرورشی  84
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علمیه مدارس رنده مطالعه در میان طالبعوامل بازدا بندياولويتو رتبه براي  هارتبهمیانگین  :8جدول ادامه 

39/84تماشاي تلويزيون  1

94/87عادت نداشتن به مطالعه  8

98/4عمومی هايکتابخانهکمبود   81

81/88مورد عالقه هايکتابعدم دسترسی به   4

49/84نداشتن انگیزه کافی و مناسب براي مطالعه  7

49/4استفاده از اينترنت  89

71/87کالیف درسیحجم زياد ت  4

81/87فقدان مواد خواندنی جالب و مناسب  87

71/88مطالعه ینةدرزمضعف تبلیغات   87

16/1خارجی هايکتابنامناسب  يهاترجمه  86

41/88بها ندادن مردم به علم و دانش  3

38/3ورزشی، تفريحی و هنري يهابرنامه  83

31/6ن کتابتیراژ پايی  84

79/88کتابگران بودن   1

1/87اييانهرا هاييباز  88

از مطالعه  علمیه مدارس انگیزه طالب .8سؤال 

 چیست؟
طنالب بنا اسنتفاده از آزمنون  يهازهیانگجهت مشخص شدن 

بنه  يهاهیفرض ،لذا .خواهیم کرد بندياولويتفريد من اقدام به 

 صورت زير خواهند بود.
اولويت وجود ندارد.انگیزه طالب از مطالعه فرض صفر: بین 
 اولويت وجود دارد.انگیزه طالب از مطالعه فرض يک: بین 

انگیزه طالب از مطالعهاولويت  آزمون فريد من .8جدول 

مقدارآماره
649/887کی دوي فريد من

4درجه آزادي

7778/7داريمعنیسطح 

، چننون سننطح دشننویمننمالحظننه  1جنندول کننه از  طورهمنان
فنرض  ،لنذا .اسنت 7778/7مون فريد من معادل آز داريمعنی

انگیزه طنالب . يعنی بین ميريپذیمرا رد و فرض مقابل را  صفر
 اولويت وجود دارد.از مطالعه 

بندياولويتو رتبه براي  هارتبه. میانگین 8جدول 

اولویتهارتبهمیانگین عوامل

97/48ياحرفهکسب اطالعات 

83/87اوقات فراغت پر کردن

13/84کسب آرامش روحی

 گیریبحث و نتیجه
عوامل مشوق » برپاسخ به پرسش اول پژوهش مبنی  در

کدامند؟  در میان طالب زن شهر مشهد غیردرسیمطالعه 

از پاسخگويان عقیده دارند  49/1نشان داد که  هاييافته
عامل مشوق مطالعه آنان  ترينمهم استادانکه تشويق 

در  موردنیازوجود منابع مناسب و  «و عامل دوم است
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 1/9. اما سطح درآمد خانواده با اندبوده 37/1کتابخانه با 
را در میان عوامل داشته است. بر اين اساس  تأثیرکمترين 
و  استادانکه اين قشر از جامعه از نظر  شودمیمشخص 

منابع کتابخانه در وضع مطلوبی قرار دارند و با توجه به 
 عنوانبهخانواده  درآمدشخصی و سطح  اينکه کتابخانه

 هاآنبودن  اثربی درواقع، اندشدهآخرين عوامل مطرح 
. اين نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر دهدمینشان 

حتم  طوربهمحیط تحصیلی فرد از همه نظر مطلوب باشد 
در پرسش  نیز افزايش خواهد داشت. سطح مطالعه افراد

در  غیردرسیزدارنده مطالعه عوامل با»پژوهش دوم اين 
میان طالب زن شهر مشهد کدامند؟ نتايج نشان داد که 

«عادت نداشتن به مطالعه»طالب اولین عامل بازدارنده را
، حجم زياد تکالیف درسی نیز اندداشتهبیان  94/87با 

 ازجملهپیشین  هايپژوهشعامل دوم بازدارنده بود. در 
سیقی، زيادي تکالیف (، گوش دادن به مو8747) مسعودي

 8مدرسه و تلفن همراه جزو عوامل عدم مطالعه بود. اسمیت
 پژوهش( نیز حجم زياد تکالیف درسی را مشابه اين 4774)

معرفی کرده  غیردرسیعوامل بازدارنده مطالعه  ازجمله
 عنوانبهندانستن زبان خارجی  در اين قسمت هرچند است.

اين موضوع  عامل بازدارنده مطرح نشده است. دلیل
الزام طالب در يادگیري زبان عربی جهت استفاده  تواندمی

علمی دانست. افزون بر اين بیشتر منابع  هافعالیتآن در 
 آنان به زبان فارسی و عربی است. مورداستفاده

؟ انگیزه طالب زن از مطالعه چیست سومدر پرسش 
کسب اطالعات »نشان داد که به ترتیب اولويت  هايافته
با  «کسب آرامش روحی»، 97/4با میانگین  «ايهحرف

به ترتیب  83/8و پر کردن اوقات فراغت با  1/8میانگین 
 عوامل انگیزشی مراجعان هستند. اين نتايج با نتايج

مشابه است و پژوهش  تقريباً( 4788) 4پژوهش کومار
آموزان ( نیز حاکی از آن بود که اکثر دانش8747) مسعودي

( و يادگیري مطالب جديد %1/11شخصی )عالقه  واسطهبه
هاي پژوهش کنند. اين نتايج با يافته( مطالعه می4/18%)

آموزان بیشتر ( که گزارش کرده بود دانش4774اسمیت )
شوند و کاري براي انجام ندارند چون خسته و کسل می

( به مطالعه %4/11و همچنین اجبار معلمان ) (4/13%)
پردازند، مغاير بود.می

1. Smith
2. Kumar

که در آينده  هايیمسئولیتامعه مورد بررسی، با توجه به ج
يکی از  عنوانبهخواهند داشت بايد بتوانند مطالعه را 

 ،ديگرعبارتبهقرار دهند  مدنظرعادات همیشگی خود 
مطالعه کتاب نیاز ضروري طالب براي پاسخگويی به 

مشخص گرديد  پژوهششبهات است. افزون بر اين در اين 
علمیه به حدي  هايحوزه هايابخانهکتکه وضعیت 

طالب است که هیچ مشکلی در  تأيیدو مورد  قبولقابل
از  يکهیچجهت تهیه منابع وجود ندارد. اين مورد در 

قبلی وجود نداشته است و حتی کمبود منابع  هايپژوهش
يکی از  عنوانبهمناسب، گرانی و جديد نبودن منابع 

 نگی ازجمله هايیپژوهشر د« موانع استفاده و يا مطالعه»
شده بود.  مطرح( 4789) ساسی( و 4774) توماس (،8441)

برخوردار بودن کتابخانه از ( 8741) امیديان هرچند
يکی از عوامل ترغیب  عنوانبهرا  مناسب هايکتاب

 شناسايی کرده است. مراجعان به کتابخانه
در  يمجاز هايشبکهاز اقبال  یپژوهش حاک يهاافتهي

راستا، با توجه به مسائل خاص  نيافراد بود. در ا انیم
ارتقا  بايد زمینه ،یاجتماع هايشبکهو  نترنتياستفاده از ا

درسی ديده  هايريزيبرنامهطالب نیز در  یسواد اطالعات
«سواد اطالعاتی» عنوانيک واحد درسی تحت  ارائهشود. 

با  توانمی حتی .شودمیبرنامه درسی طالب پیشنهاد  در
را  هامهارتآموزشی زمینه اين نوع  هايکارگاهبرگزاري 

طالبان علم نیز بتوانند  ايجاد و ارتقا بخشید تا اين گروه از
با سرعت و توانمندي بیشتري از منابع علمی استفاده 

 نمايند.
 نيترمهممیزان مطالعه و گرايش به کتاب از 

در همین  .شودیمرشد و توسعه محسوب  يهاشاخص
کننده تسهیل تواندیم، هاي غیردرسیکتابمطالعه رابطه 

طالب باشد. افزون بر اين افراد را  يادگیري و آموزش
قوه تفکر، و  دهندیمبیشتر سوق پژوهشفعالیت و  يسوبه

.کنندرا تقويت می هاآننگري استدالل و جامع
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منابع
عمننومی  هايکتابخانننهمطالعننه در میننان مراجعننان  بازدارننندهو  کنننندهبیترغ بررسننی عوامننل(. 1874)مهننرداد،  ،امیننديان باورصنناد

سسنه منديران اينده پنرداز ؤم کشنور ترکینه، -، اسنتانبولعلنوم و مهندسنی یالمللننیبسنومین کنفنرانس  شهرستان مسجد سلیمان،

ICESCON03_283.html-ICESCON03-https://www.civilica.com/Paper ويرا، پايتخت

 آبان. 3 شنبهسه ،44683سال هفتاد و هفتم. شماره  ،(8718) دقیقه است 4کشور )سرانه مطالعه هر نفر در  روزنامه اطالعات
ید بر نقش خانواده و دانشگاه؛ مطالعه موردي سه تأملی در وضعیت مطالعه دانشجويان با تأک(. 8743) ریام محمدي، و  جواهري، فاطمه

 .(98)88، راهبرد فرهنگدانشگاه دولتی. 
اولین همايش ملی عمومی شهر مشهد.  هايکتابخانهآزاد مراجعان  ( بررسی وضعیت مطالعه8749) بحرالعلومی، فايزه و ثريا ضیايی،

 .دانشگاه کردستان -8749 آبان ماه 44و  41 -خواندن
فصلنامه عمومی شهر مالير.  هايکتابخانهفرهنگ مطالعه در میان زنان عضو  ي(. راهکارهاي ارتقا8743) هنرجو، مريم و یدغفاري، سع
(.76) 4 .زن و فرهنگ علمی

علم ارشد  یکارشناس نامهانيپا. شهرستان زاهدان دارخانهزنان شاغل و  یردرسیغمطالعه  تیوضع یبررس(. 8741) کريمی صدر، نجمه
 نور. امی. دانشگاه پعات و دانش شناسیاطال

. اينترنت و ساير عوامل بر آن ریتأثشهر مشهد و  بررسی میزان مطالعه آزاد دانش آموزان دوره متوسطه (.8747) مسعودي، میترا
کارشناسی ارشد کتابداري. دانشگاه پیام نور. نامهانيپا

. اهواز شاپوريجندمطالعه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی  بررسی وضعیت (.8743) مريم غیبی، و محمدیعلهاديانفرد، 
.(9)4 ،شاپوريجندفصلنامه توسعه آموزش 
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