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Abstract
Purpose: The aim of this study is the determination of the status of study between employed 

women and housewives in Zahedan City 

. 
Methodology: A descriptive -survey method was used in this research.  The sample population 

consists of 380 women in Zahedan. Descriptive statistical method and inferential statistical method 

were used to answer research questions and hypotheses test. 

 Findings: The findings showed,  that there is a meaningful correlation between the levels of 

education and the amount of non-academic reading. In general, the most important activity of 

employed women in leisure time is the use of virtual networks and among housewives is telephone 
conversations and text messaging. Reading online news and printed books were identified as the 

most important sources of information for employed women and housewives. The most motivating 

factors of the non-academic study were the habits of studying from childhood, owning a personal 

library, social position. The most discouraging factors were the high price of books, the lack of 
access to favourite books, and the lack of sufficient time and livelihood difficulties. Reasons for 

reading were increasing knowledge, child-rearing, and enjoyment of studying. According to both 

employed women and housewives, the barriers to using public libraries were the lack of time and 
the long distance between libraries and their workplaces or homes. 

Conclusion: The culture of reading can only be improved in society if it starts with an individual’s 
home. 
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 چکیده
بوده است. شهرستان زاهدان دارخانهنان شاغل و ز مطالعه تیوضع یپژوهش بررس نیهدف ا هدف:

نان شههروند زاههدان زنفر از  083شامل  یانمونهپژوهش  یانجام شده است. جامعه آمار توصیفی -یشیمایپژوهش به روش پ نیا :پژوهش یشناسروش
پهژوهش و آزمهون  یهاپرسهشپاسخ بهه  یبرا یو استنباط یفیتوص یآمار یهاروش ازاطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.  یگردآور یاست. برا

 شد.استفاده  هاهیفرض

اسهتفاده از  نان شهاغل در اواهات فراغهتز تیفعال ترینمهم یكل طوربهوجود دارد.  داریمعنو مطالعه رابطه  التیسطح تحص نینشان داد كه. ب نتایج :هاافتهی
 یهای چاپو كتاب ینترنتیا یهای خبرپایگاهمطالعه  نترنت،یا طی. مطالعه مطالب در محاست امکیو ارسال پ یتلفن یهامکالمه دارخانهنان زو  یمجاز یهاشبکه
كتابخانهه  ،ینان عادت داشتن به مطالعهه از دوران كهودكز دگاهیترین عوامل مشوق مطالعه از دشدند. مهم ییآنان شناسا یعنوان اهم منابع اطالعاتبه بیبه ترت
 یمعرف یشتیمع یو گرفتار یهای مورد عالاه و نداشتن فرصت كافبه كتاب یكتاب، عدم دسترس یترین عوامل بازدارنده گرانو مهم یاجتماع تیمواع ،یشخص

 یهای عمومدار از كتابخانهنان شاغل و خانهز. ازجمله موانع استفاده استاز مطالعه  یفرزندان و كسب لذت درون تیاطالعات، ترب شینان افزازمطالعه  لیشد. دال
 حل كار المداد شده است.م ای هكتابخانه از خان ادیكمبود وات و مسافت ز

خانواده فراهم گردد. طینخواهد شد مگر آنکه بستر مناسب آن از مح نهیخوانی در جامعه نهادفرهنگ مطالعه و كتاب :گیرینتیجهبحث و 

 .دار، شهر زاهداننان خانهزنان شاغل، زمطالعه،  :های کلیدیواژه
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 همقدم
با  ماابزارهای ارتباطی  ترینمهمامروزه مطالعه یا خواند ، یکی از 

یکی از مانده از دیگرا  است.  جابهآثار  ویژهبهجها  پیرامو  و 
فواید مطالعه، افزایش گنجینه لغات است. کسانی که  ترینمهم

هستند.  مندبهره عادت به مطالعه دارند، از گنجینه خوب لغات
است، فرایندی که بشر در طو  « یادگیری»حسن آ   ترینمهم
پیشرفت و  الزمةمتمادی به دنبا  کسب آ  بوده و  هایار 

 توسعه است
رشد و بالندگی هر  هایشاخصیکی از  خوانیکتابمطالعه و 

افراد  تکتککشور و ابزار اصلی افزایش سطح آگاهی و دانش 
ش سطح آگاهی و دانش افراد جامعه موجب جامعه است. افزای

و استعدادهای  هاتواناییبهبود نگرش و رفتار افراد جامعه و تجلی 
نهفته در راستای هموار ساختن و تسریا فرآیند پیشرفت جامعه 

 و این هما  توسعه فرهنگی است. شودمی
در تربیت فرزندا  و روند  ایعمدهدر کشور ما سهم  نا ز

بر جامعه نیز بر  هاآ دانش و بینش  تأثیررند و پیشرفت آنا  دا
محور اصلی خانواده نقش  عنوا به. همچنین ستینکسی پوشیده 

متعالی بر عهده دارند و  هایانسا عظیمی در تربیت و پرورش 
و به دلی   مؤثرندنیمی از اجتماع در توسعه فرهنگی  عنوا به

در انتقا  عادات نقش را  نیمؤثرتربیشترین ارتباط با خانواده 
با افزایش سطح نا  ز. باید توجه داشت که کنندیمپسندیده ایفا 

در نهادینه کرد  فرهنگ مطالعه  توانندیمآگاهی و مشارکت خود 
 مندعالاهباشند. اگر مادرا  به مطالعه  مؤثر، بسیار یخوانکتابو 

نیز با کتاب بیشتر و بهتر آشنا شده و به  هاآ باشند، فرزندا  
داشتن  بر عهدهبا  نا ز. کنندمیعادت  خوانیکتابمطالعه و 

مسئولیت خطیر پرورش نس  آینده در نظام طبیعی و تداوم 
در روند  مؤثر ایگونهبهبخشید  به این نقش در خانواده و جامعه 

و  هاآگاهیتوسعه فرهنگی و اجتماعی نقش دارند، نیازمند به توسعه 
راه  ترینعمدهو  ترینمهمکه  اشندبمیخود  هایدانستهافزایش 

. زندگی استجهت مرتفا ساختن این نیاز، خواند  و مطالعه 
با هم تفاوت دارد. این تفاوت امری  دارخانهشال  و  زنا روزمره 

که فرد زمانی  شودمیطبیعی و بدیعی است، زیرا شال  بود  باعث 
مشغو  باشد. از ساعات روز را به کاری اللب درآمدزا خارج از خانه 

، از دارخانه، ایشا  اعم از شال  و زنا اما جدای از بحث اشتغا  
وضعیت ااتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی برخوردار باشند. 

، تفاوت در چگونگی گترا  زندگی روزمره هاویژگیتفاوت در این 
شال  و  زنا . شناسایی وضعیت مطالعه شودمیآنا  را سبب 

خدمات  دهیسازما و  ریزیبرنامهابزار اولیه  ا عنوبه دارخانه
 است. هاآ اطالعاتی به 
بر  مؤثراندکی وضعیت مطالعه و عوام   هایپژوهشدر ایرا ، 

، هاپژوهش. عمده توجه این اندکردهآ  را در جامعه بررسی 
سنی مختلف کودکا  ، نوجوانا ، جوانا  و منظور از  هایگروه

 کهاینبوده است و با توجه به  عه درسیمطالعه نیز بیشتر مطال
 دارخانهشال  و  زنا وضعیت مطالعه  درزمینةتاکنو  تحقیقی 

صورت نگرفته است، این تحقیق بر آ  است تا وضعیت مطالعه 
بر مطالعه این افراد را شناسایی نماید تا  مؤثرلیردرسی و عوام  
انگیزه  منابا جامعه بالقوه و باال برد  تأمینمسئولین برای 

مطالعاتی و رفا موانا و مشکالت احتمالی آنا  راهکارهای مناسبی 
 .اتخاذ نمایند

چگونگی منابا اطالعاتی و وضعیت مطالعه از  که آنجایی از
هم  دارخانهشال  و  نا ز، پس استفردی به فرد دیگر متفاوت 

 یدرستبهاشری که اگر وضعیت مطالعه لیردرسی آنا   عنوا به
خواهد بود.  ییشناساااب نیز  هاآ د، نیازهای اطالعاتی بررسی شو

را در وضعیت حا  و  مؤثریخواهند توانست نقش مثبت و  جهیدرنت
اگر اواات فرالتشا  را  دارخانهشال  و  نا زآینده کشور ایفا نمایند. 

تربیت صحیح  هایروشخواهند توانست  کنندمیبا مطالعه پر 
را  ...، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی وفرزند، پیشگیری از اعتیاد

ببینند و کمتر دچار فرزندانشا  کمتر آسیب می درنتیجهبیاموزند و 
. همچنین افزایش مطالعه به رشد شوندیماجتماعی  یکاربزه

با انجام این . انجامدیمفکری، فرهنگی و ااتصادی ایشا  
ل  و شا زنا تا وضعیت مطالعه  پژوهش، ما سعی خواهیم نمود

شال   زنا مطالعه  را مشخص و عوام  مشوق و بازدارنده دارخانه
انجام این تحقیق ما را یاری  را تعیین نماییم. همچنین دارخانهو 
مناسب بتوانیم میزا  مطالعه در  یهاوهیشکه تا با اتخاذ  کندیم

 را افزایش دهیم. دارخانهشال  و  زنا میا  
و پژوهشگرا  به بیا  نظرات  در رابطه با مطالعه، متخصصا 

مطالعه که  کندمیبیا   (8031) یتفرشمحبی . اندپرداختهمختلفی 
عالاه نسبت به مطلب  یکیاست،  متأثرعام   2ثمربخش از 

کاربرد ماهرانه فنو  مطالعه، عالاه نسبت به  یگرید ،یخواندن
بپردازد،  شتریتا شخص به مطالعه ب شودمیسبب  یمطالب خواندن

، کاربرد شودمیمنجر به بهتر شد  فنو  مطالعه  شتریعه بمطال
، سازدمی تربخشلتتو  ترسریا ،ترآسا فنو  بهتر، مطالعه را 

و سبب  یابدمی شیعالاه خواننده نسبت به مطالعه افزا درنتیجه
 دیکه نبا یبپردازد، از خواند  مطالب شتریتا او به مطالعه ب شودمی

. را بخواند یشتریزما  کمتر مطالب ب نکند و در یبخواند دور
درباره مطالعه وجود  یدو نگاه کل دهدمینوشتار حوزه مطالعه نشا  

 یرفتار عنوا بهکه به مطالعه  شناسیروا از جنبه  یکیدارد: 
به جنبه  شترینوع مطالعه ب نیدر ا شودمی ستهینگر یفرد 

 ری)نظ شودمیپرداخته  یرابطه فرد و مطلب خواندن شناختیروا 
 شتریمطالعات ب نی( ا8011 س،یم ؛8081 جهیعلو یمطالعات: برات



  07                                                                     دار شهر زاهدا مطالعه زنا  شال  و خانه یتوضع یبررس ضیایی و کریمی صدر:

 

 شتریکه ب گریمورد توجه است اما در نگاه د شناسیروا در حوزه 
محسوب شده  یرفتار اجتماع کیدارد مطالعه  شناسانهجنبه جامعه

مطالعه  یرساناطالعو  یاست. در اکثر مطالعات حوزه کتابدار
؛ 8018 ،یتبکا ریشده است. )نظ دهید یاجتماععم   کی عنوا به
 ،یمیرح ریم ی؛ جاج8030 ،ی؛ پازوک8012 ،ی؛ بلورچ8018 ،یحر

به نق  از ، 8088 ،ی، خسرو8033 ،یفرگوش یمی؛ اال8038
 .(8033 ،یساالر

، در کشور رو زنا  ویژهبهعادت به مطالعه در میا  افراد جامعه 
دود نیمی از جمعیت کشور به رشد ایرا  بسیار ضروری است زیرا ح

و نقش مهم آنا  در توسعه فرهنگی و  دهندیمتشکی   زنا را 
اجتماعی انکارناپتیر است. مطالعه یکی دیگر از افزایش دانش و 

 زنا اطالعات است که به توسعه فردی و ارتقای جایگاه اجتماعی 

ااتصادی  –. تجربه نشا  داده است که مشارکت سیاسی انجامدیم
ی آنا  و هاآگاهیمعلومات و نیز بینش و  با سطح سواد، زنا 

رابطه مستقیم دارد. برخی از عوام   شا یااتصادهمچنین ادرت 
ه همین جهت در . بکندمیعدتری برای مشارکت فراهم زمینه مسا
مشارکت سیاسی در بین دارندگا  سطوح  کیدموکراتجواما 
نحو چشمگیری بیش  باالتر، درآمد بیشتر و مشال  برتر به آموزشی

در زندگی  زنا دالی  اجتماعی مشارکت کمتر  از سایر مردم است.
 ی آنا  استهاآگاهیپایین بود  سطح آموزش و  ،سیاسی
 (.8083)بشیری،

نها  و  یمطالعه شام  افکار و رفتارها یراهبردها ای هامهارت
 توانندمیمرتبط هستند و  یریادگیدر  تیاست که با موفق یآشکار

 ای هامهارت نیا نی. همچنتغییر یابند آموزشیمداخالت  قیز طرا
شده  فیتعر یرفتار شناختی یا تیراهبردها به صورت هر فعال

را  هاآموخته ایو استفاده از دانش  یابیباز ،رهیذخ ندیکه فرآاست
، نق  شده در علی بخشی و 2331، سیروسید) دینمایم  یتسه
 .(8083، زارع
است. کتاب  دهیپسند یهاعادتاز  یکیالعه، عادت به مط جادیا
 هایشاخصاز  یکیبه مطالعه، امروزه  شیگرا زا یو م خوانیکتابو 

 خوانیکتابمطالعه و  دهدمینشا   هایبررس. رودیمتوسعه به شمار 
 ایو  دیاز خر را یمردم ا عمدتاًندارد و  را یدر ا یمطلوب تیوضع

و اشاعه  جیجهت ترو یزم و جدو اادامات ال زاندیگرمطالعه کتاب 
و  نهیزم جادیرفا موانا و ا یفرهنگ مطالعه صورت نگرفته است. برا

مختلف  یو توسعه فرهنگ مطالعه، نهادها جیبستر الزم جهت ترو
کتابدارا  و  ،آموزشیبخش، شام  خانواده، مدارس و نظام  1در 

، هاوشیفرکتابو  شرا و نا یگروه هایرسانه، دولت و هاکتابخانه
 یسو و هم هدف، به سمت مشخصبا رفا مشکالت موجود، هم دیبا

 .(8032: یزیریو اشرف ی)همائ حرکت کنند
 .استمرتبط به شرح ذی   هایپیشینهدر پژوهش حاضر 

با  یو مطالعه در پژوهش تأه و  التیدر خصوص رابطه تحص
 هک «هی: مطالعه کتاب و نشر یرانیا زنا  یفرهنگ تیفعال»عنوا  

پژوهش نشا   نیا جینتا ( انجام شد.8082) زادهرجب به وسیله
 .کنندمیمطالعه  متجاه  زنا از  شیمجرد ب زنا که  دهدمی
است و با توجه به  التیچو  مطالعه کتاب وابسته به تحص ینوعبه

مجرد در  زنا  نیب یعال التیتحص ینسبت باالتر باسواد و دارا
 زنا  نیرا به نسبت باالتر سواد ب تفاوت نیا توا یم قیتحق نیا

و متوسطه نسبت  ییابتدا یلیتحص یهاگروه ینب داد. سبتمجرد ن
در گروه  که یاست در حال نیمتأهلاز  شیمجرد ب زنا  یمطالعه برا

 است. کسا ی هانسبت یعال یلیتحص

بر فرهنگ مطالعه و  یکردیرو»با عنوا   یدر پژوهش
 «رجندیآ  در شهرستا  ب جیترو یموانا و راهکارها ،خوانیکتاب

، یروانشناس ،یتخصص یعلم موضوعات رما ،مشخص شد 
 یمطالعات یهاتیاولو بیو شعر به ترت اتی، ادبیخی، تاریمتهب

 (.8081، ی)کازه بوده است رجندیمردم شهر ب

 مؤثر( در پژوهشی در مورد عوام  8081اناویزچی و داورپناه )
های سن، سطح تحصیالت، متغیربر مطالعه مشخص کردند که 

متغیرهای اثرگتار بر گرایش  ازجملهو ایمت کتاب شغ  و جنسیت 
سنی و تحصیلی  هایگروهاست. افراد در  یخوانکتاب به مطالعه و

 به مطالعه، نگرش مثبتی نسبت زنا باالتر و شالال  فرهنگی و 
در این پژوهش نشا  داده شد که بین میزا   ینهمچن دارند.

 تماشای تلویزیو  رابطه منفی وجود دارد. زما مدتمطالعه و 

بر میزا  مطالعه رفعت جاه  تأه وضعیت  تأثیر ٔ  درزمینه

دخترا  و اواات فرالت به این نتیجه در مورد  پژوهشیدر  (8083)
و  متأهال به نسبت  رسیده است که مجردها اعم از دختر و پسر

 هایگروهسایر افراد با تحصیالت کارشناسی و باالتر نسبت به 
 .کنندمیتحصیلی بیشتر مطالعه 

( در 8083و سام ) یآبادفیشرکیانی خوزستانی، رضایی 
 دارخانهشال  و  زنا بررسی وضعیت مطالعه »با عنوا   یامقاله

پاسخگویا  اصاًل مطالعه  %2/3نشا  دادند که  «شهر شیراز
ف آنا ، بخشی از اواات فرالت خود را صر %8/33کنند و نمی

دار بیشتر خانه زنا شال  از  زنا  مطالعهکنند و میزا  مطالعه می
 زنا های موردعالاة مشخص شد که موضوع نیهمچن .است

پزشکی، روانشناسی، رما  و متهبی  بیدار، به ترتشال  و خانه
مهندسی و  -های سیاسی، فنیاست. این در حالی است که موضوع

ارار دارد و از  هاآ مورد توجه های دیگر تاریخی، کمتر از موضوع
 .شودمیمشاهده ن یتفاوت دارخانهشال  و  زنا  نینظر ب نیا
نظر عادات مطالعه که شام  هدف از مطالعه، زما  مطالعه،  از

مکا  مطالعه و منابا مورد مطالعه بودند مشخص شد که هر دو 
اس  پ افتنیلتت از مطالعه،  بیهدف از مطالعه را به ترت زنا گروه 



 8038پاییز،  ،شناسی، سا  ششم، شماره سومشفصلنامه مدیریت اطالعات و دان                                                                     07

 یدو گروه منابا چاپ هر .اندنمودهبهتر ذکر  یریگمیتصمو  سؤاالت
 ریزیبرنامهشال   زنا  .دهندیم حیترج ناباانواع م ریرا بر سا

مطالعه دارند و از نظر مکا  مطالعه هر دو گروه مکا   یبرا یبهتر
زما   نظر از دهندیم حیمطالعه ترج یرا برا سروصدایبخلوت و 

 تأثیرنظر  از .دانندیم دتریمفروه مطالعه اب  از خواب را هر دو گ زین
بر  التیمطالعه مشخص شد که سطح تحص زا یبر م التیتحص
نشا  داده شد که با  قیتحق نیا در است. مؤثرمطالعه  زا یم

نیز بر  تأه یابد. وضعیت افزایش سن، تمای  به مطالعه کاهش می
ن ترتیب که میانگین میزا  تأثیرگتار است؛ بدی زنا میزا  مطالعة 

است؛ در حالی که این میانگین برای افراد  1/8مطالعة افراد مجرد 
از عوام   زیکتاب ن متیعوام  بازدارنده ا ةدرزمیناست.  3 متأه 
 شده است. ا یمطالعه ب زا یم دهندهکاهش

« زنا  یتوسعه فرهنگ»در پژوهشی در استا  ام با عنوا  
رما ، داستا ، دینی  یهاکتاب  بیشتر این استا زنا شد  مشخص

تا تاریخی، اجتماعی، سیاسی، روانشناسی و  خوانندیمو متهبی 
 .(8033ور گتابی و لفاری، پ)حبیب تربیتی
« ؟کنندمیمطالعه  ییهاکتابچه  نا ز»ی با عنوا  پژوهشدر 

به امانت گرفته شده از  یهاکتابموضوعی  یهاشیگرابررسی به 
از کتابخانه  8032تا تیرماه  8081 یهاسا  زنا  طی سوی

نتااایج پژوهش پرداخته شده است. مرکزی آستا  ادس رضوی 
ادبی و داستا  در رتبه او  و  هایکتاببه  زنا نشا  داد 

دین در رتبه سوم  هایکتابعلوم عملی در رتبه دوم و  هایکتاب
با ، تاری  و ز هایکتاببه  زنا . کمترین اابا  انددادهاابا  نشا  
 .(8032در باغ عنبرا ، است )جغرافیا و هنر 

 یازهاین یبررس»با عنوا  ( که 8030زاده )تقی پژوهش جینتا
نشا   ،انجام شد «شهر خلخا  دارخانهشال  و  نا ز یاطالعات
 یفرد یازهای، ندارخانه نا ز یاطالعات یازهاین تیکه اولو دهدمی

 زنا  یاطالعات یازهاین تیولوو ا یمتهب یازهایو بعد از آ  ن
 .است یو شغل یپژوهش یازهایشال ، ن
در مورد موضوعات مورد عالاه  یپژوهش در( 2333) چن
و ماجراها، طنز و  هاسرگتشت، یالیخ یهاداستا  کرد کهذکر  زنا 

و دخترا   زنا  موردعالاهمطالب  نیشتریب عنوا به اتیشعر و ادب
 .استمطالعه  یبرا

 سسه بوک تراستؤکه همراه با م یقی( در تحق8023) دیگل
 نیشتریسا  ب 13 یباال زنا در لند  انجام داد نشا  داد که 

مطالعه را  زا یم نیسا  کمتر 03-88 نیب زنا مطالعه و  زا یم
 زنا  نیعلت نداشتن وات در ب نای عمده  یالبته دل که اندداشته

                                                                   
1. Chen 
2. Gleed 
3. Book Trust 

 سا  بود. 88-03
 ( در2381) و سوارز پاندیلو ودریگزپریتو ر ،بالنکودز زنانف
که در سا   «مطالعه یهاعادت یکم  یتحل»با عنوا   یامقاله

 ایمردم اسپان نیکمبود وات از موانا مطالعه در بکردند که مشخص 
و  ینیجامعه )شهرنش نوع بوده است. 2382تا  2388 یهاسا در 

، دوستا  ، خانواده وی، سطح فرهنگالتیتحص زا ی(، مینیروستانش
مطالعه  زا یکتاب در م متیدرامد و ا زا ی، مبابه منا یدسترس

بر  زین تأه  تی، جنس و وضعسن یطرف از نقش داشته است.
 .گتارندیم تأثیرعادات مطالعه 

 و ابدییممطالعه کاهش  زا یم رودیمچه سن افراد باالتر هر
 التیصتح زا یم هرچقدر زیمردا  باالتر است و ن نینرخ در ب نیا

 .است شتریباالتر باشد مطالعه ب
استفاده  نیترعمدهکه نشا  داد ( 8081) یحصارپژوهش 

ی عمومی امانت گرفتن کتاب است، هاکتابخانهاز  دارخانه زنا 
 به دارخانه زنا نیازهای اطالعاتی  نیتأممنبا  نیترعمدههمچنین 

 ی عمومی، رادیو و تلویزیو  است.هاکتابخانه از ریل
با استفاده از پرسشنامه،  (8083یانی خوزستانی و همکارا  )ک

در شهر شیراز  زنا نفر از  010به مقایسه وضعیت مطالعاتی 
شال   نا زکه  دهدمیپژوهش نشا   یهاافتهیپرداخته است. 

عواملی مانند میزا   مطالعه بیشتری دارند و دارخانه زنا نسبت به 
را  کودکی و نوجوانی، سن، مطالعه والدین، میزا  مطالعه دو

به مطالعه، دسترسی به  متأه  زنا ، تمای  همسرا  تأه وضعیت 
در مطالعه  مؤثرعوام   ازجملهاز آ ،  گیریبهرهرایانه و مهارت 

 است.
کارشناسی ارشد خود با موضوع  نامهپایا ( در 8038کریمی )

اخته پرد« دارخانه زنا عمومی در مطالعه  هایکتابخانهجایگاه »
است. منابا جستجوی اطالعات در بین آنا  شام  تمامی 

، لیکن کتاب بیشتر مورد شودمیاطالعاتی موجود  هایمحم 
 پژوهش یجنتا مطالعه، یهاجنبهتوجه است. در رابطه با سایر 

که مطالعه لیر درسی نقش بسیار  دهدمی( نشا  2333) 3النگ
 مهمی در موفقیت افراد دارد.

( در پژوهشی به نگرش و رفتار 2381) 8آرتلت  و  شفر ،پفست
 هاآ مطالعاتی مادرا  و دانش آموزا  پرداخته است. نتایج تحقیق 

در  هاآ مطالعه دانش آموزا  باعث رشد و شکوفایی  دهدمینشا  

                                                                   
4 . Fernandez-Blanco, Prieto-Rodriguez & Suarez-
Pandiello 
5. Prieto-Rodriguez 
6. Suarez-Pandiello 

. Long 

. Pfost., Schiefer & Artelt 
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. دهندیمرا تشکی   ییهاطیمحو والدین چنین  شودمیاجتماع 
 هاآ ای ارزیابی نگرش پایه نهم بر آموزدانش 013پرسشنامه بین 

نسبت به مطالعه )با توجه به بعد سودمندی و لتت برد ( توزیا شد. 
مصاحبه به عم   هاآ از مادرا  در مورد نگرش و رفتار مطالعاتی 

مثبتی بین نگرش و  داریمعنآمد. نتایج تحقیق نشا  داد که رابطه 
 وجود دارد. آموزا مطالعاتی مادرا  و دانش رفتار

 شوندیمکه در این پژوهش بررسی  یاهیفرضو  تسؤاال
 از: اندعبارت

 گونه است؟چاواات فرالت  در دارخانهشال  و  نا ز فعالیت . 8
چگونه  دارخانهشال  و  نا ز. وضعیت مطالعه منابا اطالعاتی 2

 ؟است
 ؟کنندمیمطالعه  یدر چه موضوعات شتریب دارخانهشال  و  نا ز. 0
 دارخانهشال  و  نا زازدارنده مطالعه از دیدگاه و ب . عوام  مشوق1

 کدامند؟
 کدامند؟ دارخانهشال  و  زنا انجام مطالعه   یدال. 1

 دارخانهشال  و  نا زمطالعه  زا یو م التیسطح تحص نی: بیهفرض
 وجود دارد. یداریرابطه معن

 

 شناسی پژوهشروش
ام کار و از نظر روش انج یکاربرد تیاز نظر ماه پژوهش نیا
 تیجمع شام  پژوهش یآمارجامعه  است. توصیفی -یشیمایپ

 21معمو  افراد تا حدود  طوربه. از آنجا که استشهر زاهدا   زنا 
از تداخ  مفهوم  زیپره منظوربه، پردازندیمبه مطالعه درس  یسالگ

در  یجامعه آمار ،ا یپاسخگو ا یمدر  یردرسیلو  یمطالعه درس
به باال انتخاب شدند و با توجه به  یسالگ 21سن از  پژوهش نیا
 زنا را  یآمارجامعه  را یمرکز آمار ا 8031سا   یسرشمار جینتا
 یکه براساس سرشمار دهندیم  یساله زاهدا  تشک 11تا  21

 080. با استفاده از فرمو  کوکرا  باشندمینفر  820303 مرکز آمار
 حجم نمونه انتخاب شدند. عنوا بهنفر 

 

 پژوهش یهاافتهی
چگونه  اوقات فراغت در دارخانهشاغل و  نانز فعالیت

 است؟

 در اواات فرالت فعالیت زنا توصیفی  هایشاخص .7جدول 

 دارخانه زنان شاغل زنان هاگویه

 میانگین انحراف استاندارد میانگین انجام کار در اواات فرالت
انحراف 
 استاندارد

 33/8 82/0 83/8 33/2 تماشای تلویزیو 

 83/3 31/8 88/3 13/8 رادیو یهابرنامهشنید  

 33/8 81/2 38/8 28/2 ورزشی یهاتیفعال

تلفنی و ارسا   یهامکالمه
 پیامک

88/2 33/8 81/0 81/8 

 23/8 31/8 30/8 33/8 یاانهیرا یهایسرگرم

 20/8 18/2 88/8 08/2 انجام کارهای هنری

خواند  مطالب مفید از 
 یمجاز یهاشبکه

31/0 28/8 38/2 13/8 

 38/8 81/2 88/3 83/2 گردش، تفریح و مسافرت

 88/8 13/2 38/8 10/2 یردرسیلمطالعه 

دید و بازدید و دیدار از ااوام و 
 آشنایا 

31/0 30/8 80/0 83/8 

 
در اواات فرالت به  شال  نا ز یهاتیفعال 8 با توجه به جدو 

از: خواند  مطالب مفید از  نداعبارت هاآ ترتیب اهمیت و میانگین 
با  مجازی و دید و بازدید و دیدار از ااوام و آشنایا  یهاشبکه

 83/2رتبه او ، گردش و تفریح و مسافرت با میانگین  31/0میانگین 
رتبه  88/2تلفنی و ارسا  پیامک با میانگین  یهامکالمهرتبه دوم، 
به ترتیب اهمیت و  در اواات فرالت دارخانه زنا  یهاتیفعالسوم و 

تلفنی و ارسا  پیامک با  یهامکالمهاز:  اندعبارت هاآ میانگین 
رتبه او ، دید و بازدید از ااوام و آشنایا  با میانگین  81/0میانگین 

را به  رتبه سوم 82/0رتبه دوم، تماشای تلویزیو  با میانگین  80/0
 خود اختصاص داده است.

چگونه  دارخانهشاغل و  نانز وضعیت مطالعه منابع اطالعاتی

 ؟است
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  منابا اطالعاتی نوع توصیفی هایشاخص. 7جدول 

 
که مطالعه منابا اطالعاتی  دهدمیبررسی نتایج پژوهش نشا  

مطالعه  از: اندعبارتبه ترتیب اولویت  دارخانه نا ز موردعالاه
 هایکتابرتبه او ،  13/2مطالب در محیط اینترنت با میانگین 

خبری اینترنتی با میانگین  یهاگاهیپاچاپی و مطالعه  یردرسیل
رتبه  00/2رتبه دوم، مطالعه مجالت چاپی با میانگین  01/2

اولین منبا اطالعاتی  شودمیکه مشاهده  طورهما سوم، 
مطالعه مطالب در محیط اینترنت و  دارخانه زنا  موردعالاه

مطالعه  دارخانه زنا  موردعالاهعاتی آخرین منبا اطال

. در این رابطه مطالعه منابا استالکترونیکی  هایکتاب
شال  به ترتیب اهمیت و میانگین  زنا اطالعاتی مربوط به 

خبری اینترنتی با میانگین  هایپایگاهاز: مطالعه  اندعبارت هاآ 
رتبه او ، مطالعه مطالب در محیط اینترنت با میانگین  31/2
 11/2چاپی با میانگین  یردرسیل هایکتابو  رتبه دوم 31/2

 در رتبه سوم ارار گرفته است.
بیشتر در چه موضوعاتی مطالعه  دارخانهشاغل و  زنان

 ؟کنندمی
 

 جهت مطالعه نا ز ردعالاهمو موضوع توصیفی هایشاخص. 7جدول  

 
 یهاشیگراکه سه اولویت او  در  دهدمینتایج بررسی نشا  

از: موضوعات  اندعبارت شال  به ترتیب نا ز موردعالاهموضوعی 
رتبه او ، همچنین داستا  با  10/0بهداشتی و پزشکی با میانگین 

با میانگین  رتبه دوم، سپس متهبی و معنوی و هنر 12/0 میانگین

 دارخانه نانز شاغل نانز هاگویه
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین مطالعه منابا اطالعاتی

 88/8 01/2 83/8 11/2 چاپی یردرسیل هایکتاب

 88/8 00/2 8 01/2 مجالت چاپی

 11/3 30/2 88/8 82/2 روزنامه چاپی

 03/8 13/2 23/8 31/2 مطالعه مطالب در محیط اینترنت

 81/8 33/8 30/3 33/8 آموزشی یهالمیفمطالعه مطالب از طریق 

 31/8 31/8 83/3 18/8 (تکستلهاستفاده از شبکه پیام نمای تلویزیو  )

 31/8 38/8 82/8 31/8 الکترونیکی هایکتاب

 01/8 01/2 21/8 31/2 خبری اینترنتی )ایسنا، فارس، ایرنا و ...( هایپایگاه

 80/8 38/8 82/8 31/8 مجالت الکترونیکی

 
 زنان خانه دار زنان شاغل    

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین گویه ها

 18/8 30/0 00/8 12/0 داستا 

 21/8 12/2 83/8 81/2 ادبی

 218/8 80/2 33/8 01/0 مسائ  اجتماعی

 01/8 03/0 21/8 13/0 هنری

 03/8 33/2 81/8 08/0 روانشناسی

 28/8 00/2 81/8 31/2 فنی –علمی 

 88/8 83/2 83/8 11/2 مسائ  سیاسی

 83/8 13/2 33/8 31/2 فرهنگی

 22/8 28/2 23/8 12/2 تاریخی

 20/8 80/0 83/8 10/0 بهداشتی و پزشکی

 03/8 03/0 21/8 13/0 متهبی و معنوی

 83/8 11/2 83/8 31/2 ااتصادی

 18/8 83/2 23/8 33/0 بهداشت روانی



  07                                                                     دار شهر زاهدا مطالعه زنا  شال  و خانه یتوضع یبررس ضیایی و کریمی صدر:

 

 موردعالاهشال  کمترین موضوع  زنا گاه از دیدرتبه سوم،  13/0
 نیز بیشترین موضوعات دارخانه زنا در  مسائ  سیاسی است. هاآ 

از: موضوعات بهداشتی و  اندعبارتبه ترتیب اولویت  موردعالاه
رتبه دوم،  03/0رتبه او ، هنر با میانگین  80/0پزشکی با میانگین 

 دارخانه نا زاز دیدگاه  رتبه سوم، 03/0متهبی و معنوی با میانگین 
 مسائ  سیاسی است. موردعالاهنیز کمترین موضوع 

شاغل و  نانز دگاهیو بازدارنده مطالعه از د عوامل مشوق 

 کدامند؟ دارخانه
  

 توصیفی عوام  مشوق مطالعه هایشاخص .7جدول 

 
م  مشوق بر مطالعه عوا دارخانهشال  و  نا زاز دیدگاه  

 از:  اندعبارتیکسا  مطرح شده است و 
 

، کتابخانه داشتن عادت به مطالعه از دورا  کودکی 

 .مواعیت اجتماعیشخصی و 

 توصیفی عوام  بازدارنده مطالعه هایشاخص .7جدول 

 
 زنا  دگاهیعوام  بازدارنده مطالعه از د، 1 با توجه به جدو 

از: عدم  اندعبارت هاآ  نیانگیو م تیاهم بیشال  به ترت
رتبه  18/0 نیانگیبا م موردعالاه هایکتاببه  یدسترس

نداشتن  رتبه دوم، 11/0 نیانگیکتاب با م یاو ، گران
 نیانگیبا م یشتیمع یمطالعه و گرفتار یبرا یفرصت کاف

عوام  بازدارنده  به  دارخانه نا ز در بین سوم، هرتب 18/0

 دارخانه زنا  شال  زنا  هاگویه

 انحراف استاندارد میانگین ف استانداردانحرا میانگین یردرسیلعوام  مشوق مطالعه 

 03/8 81/0 38/8 13/0 مواعیت اجتماعی

 23/8 38/2 01/8 83/0 مطالعه والدین در دورا  کودکی

 23/8 83/2 08/8 31/0 وجود کتابخانه در مح 

 08/8 11/2 28/2 11/2 یخوانکتاببرگزاری مسابقات 

 08/8 81/2 83/8 30/0 آموزش روش صحیح مطالعه

 08/8 38/2 88/2 38/2 افزایش درآمد خانواده

 23/8 82/2 21/8 32/2 خوانیکتابتوسعه مراکز 

 03/8 81/0 21/8 12/0 داشتن کتابخانه شخصی

 03/8 81/0 21/8 11/2 داشتن عادت به مطالعه از دورا  کودکی

 03/8 31/0 38/8 81/0 تشویق دوستا 

 دارخانه نانز شاغل نانز هاگویه
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین عوام  بازدارنده مطالعه

 23/8 11/0 23/8 11/0 گرانی کتاب

 23/8 12/0 83/8 18/0 مورد عالاه هایکتابعدم دسترسی به 

 21/8 0/82 83/8 82/0 بها نداد  مردم به علم و دانش در جامعه

 08/8 80/0 88/8 80/0 تماشای تلویزیو 

 18/8 81/0 11/2 21/0 تبلیغاتی پیرامو  کتاب یهابرنامهکمبود 

 18/8 81/0 11/2 21/0 مشکالت ااتصادی خانواده

 نداشتن فرصت کافی برای مطالعه
 و گرفتاری معیشتی 

18/0 00/8 13/0 18/0 

 11/8 82/2 81/8 13/2 نبود  به آینده نیبخوش

 18/8 11/2 08/8 38/0 استفاده از اینترنت و ماهواره

 22/8 00/2 81/8 18/2 هاکتابتیراژ پایین 

 08/8 18/2 02/8 18/2 خارجی یهاکتابترجمه نامساعد 



 8038پاییز،  ،شناسی، سا  ششم، شماره سومشفصلنامه مدیریت اطالعات و دان                                                                     07

از: گرانی کتاب با  اندعبارت هاآ ترتیب اهمیت و میانگین 
رتبه او ، نداشتن فرصت کافی برای  11/0میانگین 

تبه دوم، ر 13/0مطالعه و گرفتاری معیشتی با میانگین 

 12/0با میانگین  موردعالاه هایکتابعدم دسترسی به 
 .رتبه سوم

 ؟دار کدامندنان شاغل و خانهزانجام مطالعه  لیدال

دارخانهشال  و  زنا توصیفی دالی  انجام مطالعه از دیدگاه  هایشاخص .7جدول   

 
اهمیت  شال  به ترتیب زنا انجام مطالعه از دیدگاه  سه اولویت او 

رتبه  23/1از: افزایش اطالعات با میانگین  اندعبارت هاآ و میانگین 
 33/1او ، تربیت فرزندا  و کسب لتت درونی از مطالعه با میانگین 

 در بین ،رتبه سوم 38/1بود  اطالعات با میانگین  روزبهرتبه دوم، 
اولویت شال  است اما  زنا نیز اولویت او  و دوم مشابه  دارخانه زنا 
 .است 38/0 نیانگیاز مطالعه با م ی، کسب لتت درونسوم

شاغل  زنانین سطح تحصیالت و میزان مطالعه ب :هیفرض

 .داری وجود داردیرابطه معن دارخانهو 
از آزمو  همبستگی پیرسو   منظور بررسی این فرضیهبه

 .شده استاستفاده و نتایج در جدو  ارائه 

 

 دارخانهشال  و  زنا رابطه سطح تحصیالت با میزا  مطالعه لیردرسی آزمو  همبستگی . 0جدول 

 تعداد دارییسطح معن ضریب همبستگی ریمتغ

 083 3331/3  883/3 میزا  مطالعه لیردرسی

 083 3331/3 883/3 تحصیالت

 

 α= 31/3ضریب همبستگی در سطح ، 3جدو  با توجه به 
؛ است 883/3ت میا  بعد مطالعه لیردرسی و میزا  تحصیال

توا  نتیجه گرفت که میا  تحصیالت و مطالعه می ،بنابراین
داری آزمو  رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. سطح معنی

 31/3است که از عدد  3331/3همبستگی پیرسو ، معاد  
مطابق ااعده آزمو ، فرض صفر رد شده و  درنتیجه. استکمتر 

ود و این بدین شتأیید می %33فرض یک در سطح اطمینا  
توا  گفت که با افزایش می %33معنا است که با اطمینا  

 .یابدمیمیزا  تحصیالت، میزا  مطالعه لیردرسی افزایش 

 گیریبحث و نتیجه
 زنا فعالیت  ترینمهم بررسی نتایج پژوهش نشا  داد که

مجازی )تلگرام،  یهاشبکه شال  در اواات فرالت استفاده از
در  دارخانه زنا فعالیت  ترینمهم( و ...بوک و اینستاگرام، فیس
و مطالعه  است تلفنی و ارسا  پیامک یهامکالمهاواات فرالت 

( را به خود 18/2در اواات فرالت رتبه ششم ) زنا  یردرسیل
 یهاوهیشمیزا  مطالعه در مقایسه سایر  ،اختصاص داد. بنابراین

ش کمتر است گترا  اواات فرالت در میا  جامعه مورد پژوه
 دارخانه زنا شال  و هم برای  نا زکه این نتیجه هم برای 

( مطالعه 8081است. براساس نتایج )ترکیا  تبار،  میتعمااب 
هنری و  یهاتیفعالپس از تماشای تلویزیو ،  یردرسیل
 با دوستا  در رتبه چهارم ارار دارد. ینینشهم

 دارخانه  و شال زنا  مطالعه موردبررسی منابا اطالعاتی 

 دارخانه نانز شاغل نانز هاگویه
 انحراف استاندارد نگینمیا اف استانداردانحر نگینمیا دالی  انجام مطالعه

 33/8 1 81/3 23/1 افزایش اطالعات

 81/8 38/0 31/3 33/1 کسب لتت درونی از مطالعه

 81/8 10/0 30/3 38/1 بود  اطالعات روزبه

 23/8 18/0 88/8 13/0 رهایی از استرس و فشار کار یا زندگی

 21/8 02/0 81/8 13/0 افزایش وجهه اجتماعی

 01/8 80/2 21/8 80/0 رتقاء وضعیت فعلیا

 03/8 12/0 31/3 38/0 افزایش دانش تخصصی

 38/8 33/0 20/8 33/1 فرزندا تربیت 

 13/8 03/0 33/3 32/1 هاتیمسئولموفقیت در انجام 

 02/8 10/0 33/8 30/0 گترا  اواات فرالت
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تفاوت  دارخانهشال  و  زنا بین منابا اطالعاتی  نشا  داد که
وجود ندارد و به ترتیب مطالعه مطالب در محیط  داریمعن

 هایکتابو مطالعه  خبری اینترنتی یهاگاهیپااینترنت، مطالعه 
شال  و  زنا  موردعالاهچاپی، پرطرفدارترین منابا اطالعاتی 

 زنا که  دهدمیرسی منابا اطالعاتی نشا  هستند. بر دارخانه
 ،لتا .ورزندیمبه خواند  منابا لیر چاپی بیشتر از چاپی مبادرت 

لیر چاپی برای هر دو گروه ضروری به  آموزش استفاده از منابا
ترلیب مطالعه و خواند   یهایزیربرنامهکه در  رسدیمنظر 

اند  در مقایسه از فواید کتاب خو هرچند باید به آ  توجه نمود.
 ازجملهلاف  ماند.  توا ینممطالعه مطالب در محیط اینترنت  با

به افزایش آرامش و کاهش استرس، تقویت  توا یمفواید آ  
ذهن و حفاظت از آ ، تحریک ذهنی و پیشگیری از آلزایمر، 
داشتن خواب راحت، افزایش همدلی، گسترش دایره لغات 

( 8083، )کیانی خوزستانیخواهد شد. براساس نتایج پژوهش 
منابا چاپی را بیش از منابا لیر چاپی مورد استفاده  زنا منابا 
، اما در پژوهش حاضر عکس این نتیجه حاص  دهندیمارار 

 شده است.
از  دارخانهشال  و  زنا  موردعالاهموضوعی  یهاشیگرا
و این بررسی نشا   رودیماین پژوهش به شمار  سؤاالتدیگر 
ه موضوعات بهداشتی و پزشکی، هنر، متهب و معنویت ک دهدمی

جامعه مورد  موردعالاهبیش از سایر موضوعات  و داستا  و رما 
و داستا  برای گروه  دارخانهپژوهش هستند و هنر برای گروه 

شال  رتبه باالتری دارد، این در حالی است که موضوعات 
 زنا جامعه سیاسی و تاریخی کمتر از سایر موضوعات مورد توجه 

 ارار دارند.
عصر حاضر را عصری چند فرهنگی با  که آنجایی از
عرصه  ،لتا .کنندمیدیگر دید  و اندیشید  المداد  هایروش

درک و  یهاراه نیمؤثرترین و ترسریا ازجمله توا یمهنر را 
( 8031دانست. نتایج پژوهش راودراد ) هاشهیانددریافت مفاهیم و 

در مقایسه با گتشته  زنا هنری  یهاتیعالفکه  دهدمینشا  
مختلف هنری به  یهاحوزهاین رشد در  اًیثانرشد داشته است؛ 

گتشته به  هایپژوهشنبوده است. پیش از این در  زا یمکی
و ماجراها، طنز و شعر و  هانامهخیالی، سرگتشت  یهاداستا 
  برای و دخترا زنا  موردعالاهبیشترین مطالب  عنوا بهادبیات 

خود  یهایبررس( در 2333) مطالعه اشاره شده بود، چنانچه چن
  .به این نتیجه دست یافت

جهت  توا یمبا توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش 
 موردعالاهبه مطالعه از موضوعات  دارخانهشال  و  زنا ترلیب 

که با  ییهاکتابآنا  نیز یاری جست و با افزایش تیراژ 
تناسب دارد زمینه عالاه آنا  را به  زنا  موردعالاهات موضوع

 د.کرمطالعه لیردرسی فراهم 
عوام  مشوق بر مطالعه  دارخانهشال  و  زنا از دیدگاه 

 اندعبارتترتیب اهمیت  یکسا  مطرح شده است و به یردرسیل
از: داشتن عادت به مطالعه از دورا  کودکی رتبه او ، کتابخانه 

 ، مواعیت اجتماعی رتبه سوم.شخصی رتبه دوم

( در نتایج پژوهش خود به این 8033که امانی ) گونههما 
که بین مطالعه در دورا  کودکی با مطالعه در  کندمینکته اشاره 

وجود دارد، نتایج حاضر نیز  داریمعنرابطه  یسالبزرگدورا  
برای افراد در دورا  کودکی، میزا   خوانیکتابکه  دهدمینشا  

. این دهدمیارار  تأثیررا تحت یبزرگسالطالعه در دورا  م
که  استنقش والدین در ایجاد عادت مطالعه فرزندا   دهندهنشا 
در تمامی متو  مربوطه به مطالعه و خواند  بر این نقش  باًیتقر
 فراوا  شده است. دیتأک

از سوی دیگر، داشتن یک کتابخانه شخصی برای کسانی که 
 هاکتابتند اهمیت بسیاری دارد و داشتن بعضی اه  مطالعه هس

، سه  بود  دسترسی، اهمیت هاآ مطالعه  چندبارهو نیاز 
 .دهدمیکتابخانه شخصی را نشا  

شال  به  زنا  دگاهیاز د یردرسیلعوام  بازدارنده مطالعه 
به  یاز: عدم دسترس اندعبارت هاآ  نیانگیو م تیاهم بیترت

کتاب با  یرتبه او ، گران 18/0 نیانگیم با موردعالاه هایکتاب
مطالعه و  یبرا یرتبه دوم، نداشتن فرصت کاف 11/0 نیانگیم

 زنا  در بین سوم، هرتب 18/0 نیانگیبا م یشتیمع یگرفتار
 هاآ به ترتیب اهمیت و میانگین  عوام  بازدارنده دارخانه

تن رتبه او ، نداش 11/0از: گرانی کتاب با میانگین  اندعبارت
 13/0فرصت کافی برای مطالعه و گرفتاری معیشتی با میانگین 

با میانگین  موردعالاه هایکتابرتبه دوم، عدم دسترسی به 
 رتبه سوم. 12/0

 رگتاریتأثیکی دیگر از مسائلی که در کاهش میزا  مطالعه 
کتاب است. با نگاهی به ایمت کتاب در  روزافزو است، گرانی 

شده از سوی  منتشرش نجومی نرخ آثار چند سا  اخیر با افزای
رویم. این مشک  برای ناشرا  لیردولتی که ناشرا  مختلف روبه

نمایند نمود بیشتری نفیس را منتشر می و برجستهآثار  عموماً 

 .دارد

 تأثیربرخی از آسیب شناسا  معتقدند این مسئله 
 هاآ بر میزا  مطالعه سرانه ایرانیا  دارد،  یامالحظهااب 
هایی که ادرت جتب مخاطب دارند گویند با گرا  شد  کتابمی

شهروندا  نیز دیگر تمایلی به مطالعه آ  آثار را ندارند چرا که 

( و 8081پژوهش ترکیا  تبار ) در .وجود ندارد هاآ توانایی خرید 
عام   ترینمهم عنوا بهکتاب  یگرانهم( 8083مرادمند )

 ست.بازدارنده مطالعه معرفی شده ا
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شال  به ترتیب  زنا انجام مطالعه از دیدگاه  سه اولویت او 
از: افزایش اطالعات با میانگین  اندعبارت هاآ اهمیت و میانگین 

رتبه او ، تربیت فرزندا  و کسب لتت درونی از مطالعه با  23/1
 38/1بود  اطالعات با میانگین  روزبهرتبه دوم،  33/1میانگین 
 زنا نیز اولویت او  و دوم مشابه  دارخانه زنا  در بین ،رتبه سوم

از مطالعه با  ی، کسب لتت درونشال  است اما اولویت سوم
. رشد ساالنه آزاد شد  اطالعات در دنیا و است 38/0 نیانگیم

و کسب  یرساناطالعهمچنین سرعت رو به رشدی که جریا  
تمامی  که شودمیاطالعات به خود گرفته است، این نیاز را شام  

خود را با این روند رو به پیشرفت همسو  خواهندیمکسانی که 
کنند، باید خود را در جریا  این دریای عظیم و پهناور ارار دهند 

 خوانیکتابو این امر با ایجاد رلبت و عادت کرد  به مطالعه و 
 میسر خواهد شد.

 درنتیجهو  دهندیمبا مطالعه، اطالعات خود را افزایش  زنا 
داشته باشند. مطالعه  توانندمیبهتری  یریگمیتصمو  ریزینامهبر

در . دهدمیآرامش  هاآ بوده و به  بخشلتت نا زبرای 
  یوساتصویری پیشرفته و  -صوتی   یوسااخیر که  یهاسده

الکترونیکی مانند کامپیوتر و امکاناتی چو  اینترنت یک حرکت 
ز کردند، برخی از را برای ابضه نمود  جها  آلا یجمعدسته

دادند. اما چه  خوانیکتابمتخصصا ، خبر از پایا  دوره کتاب و 
در مورد بزرگساال  و چه در مورد کودکا ، با وجود افزایش توجه 

متکور، میزا  مطالعه عمومی کاهش  یجمعارتباطبه وسای  
لتت و آرامشی   یدل بهو  یتأملااب نیافته است. این نکته بسیار 

 .شودمیه خاطر خواند  کتاب عاید انسا  هست که ب
ایجاد و  یهاروشدر بررسی نگرش پاسخگویا  نسبت به 

انجام  ی اببه مواردی از  زنا برای  یردرسیلافزایش مطالعه 
بازگوکرد  اهمیت و فواید  منظوربه غاتیتبلکارهای فرهنگی و 

عمومی، کاهش ایمت  هایرسانهمطالعه، معرفی کتاب از طریق 
 منظوربه ریزیبرنامهمحلی، آموزش  هایکتابخانهب، افزایش کتا

کاهش زما  کار در منز ، کمک خانواده به بانوا  در امور خانه تا 
بتوانند وات بیشتری را به مطالعه اختصاص دهند، انتشار روزنامه 

 منظوربه زنا  موردعالاه هایکتابو مجالت مناسب و 
مختص  خوانیکتابمسابقات ، برگزاری هاآ به  یرسانیآگاه
، ایجاد عادت به مطالعه از دورا  کودکی، افزایش تعداد زنا 

 هایکتاب ازجمله، افزایش منابا اطالعاتی یفروشکتاب
 زنا الکترونیکی، ارائه داد  بن کتاب مخصوص بانوا ، دسترسی 

 اشاره کرد. توا یم به شبکه اینترنت در منز 
مختلف  هایگروهی برای مطالعات ریزیبرنامهچنانچه 
، مردا ، کودکا  و نوجوانا  به تفکیک و با زنا جامعه شام  

بیشتری  تأثیرتوجه به خصوصیات و نیاز هر گروه صورت بگیرد 
خواهد داشت و به یاد داشته باشیم که پدرا  و مادرا  بهترین 

 .باشندمیالگوی تربیتی فرزندا  
نهادینه نخواهد شد در جامعه  خوانیکتابفرهنگ مطالعه و 

مگر آنکه بستر مناسب آ  از محیط خانواده فراهم گردد. برای 
رسید  به این مقصود باید برنامه مدو  تدارک دیده شود تا 

 ینوعبه هاخانوادهشود و  تعریف هاخانوادهکتاب در سبد هزینه 
یک نیاز اساسی وارد زندگی خود  عنوا بهوادار شوند تا کتاب را 

همچو  مطالعه  ییهابرنامهبا اجرای  توانندمی هاخانواده نمایند.
 یهاشگاهینماو همراه فرزندا  یا رفتن خانواده به  زما هم

برای  یبندزما مختلف فرهنگی ازجمله کتاب و مطبوعات، 
گویی در خانواده، اختصاص فضایی در خانه به مطالعه یا اصه

ر کتابخانه و مراجعه مجموعه کتابخانه و عضویت افراد خانواده د
در نهاد  اجراااب هایی به کتاب در زما  ح  مشکالت که نمونه

 .بکوشند خوانیکتابدر جهت ترویج فرهنگ  باشندمی  خانواده
پایین است،  زنا  یردرسیلمیانگین مطالعه  کهاینتوجه به  با

متولیا  امور فرهنگی به خصوص صدا و سیما و مطبوعات، 
 یردرسیلمطالعه  ویژهبهمطالعه  یازسفرهنگ ةدرزمین
 خوانیکتاببرگزاری مسابقات  ازجمله نمایند. ریزیبرنامه

کتاب، تجهیز  یهاشگاهینما(، برگزاری هاخانم)مخصوص 
 لیره.و  مطالعه یهاوهیشعمومی، آموزش  هایکتابخانه

 شودمیپیشنهاد  زنا با توجه به اهمیت مطالعه 
، زنا نجش نیازهای اطالعاتی ی در رابطه با سهایپژوهش

 یاسهیمقابررسی  نیچنهمو  زنا سنجش سواد اطالعاتی 
پدر، مادر و فرزندا ( صورت گیرد. )عادات مطالعه در خانواده 

افزو  بر این، مشابه این پژوهش در سایر مناطق کشور صورت 
 گرفته و با هم مقایسه شود.
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