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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to provide definitions, views and backgrounds in the 

field of promoting study induction and the background of foreign and domestic research to 

review the status of studies and to help promote the development of study induction in this 

field in Iran by making suggestions. 

 

Methodology: This research has been done by reviewing various articles in the field of 

study. And its review also indicates the fact that by using the library study method while 

evaluating the current situation of book reading using the library method and reviewing 

various articles in internal and external sources, indicators and executive recommendations 

will be obtained from it. 

 

Findings: Studies in the field of study can be divided into study background, preliminary 

studies, sociology of study and management of study materials, study of special people and 

electronic study. Studies that have examined e-study information can be divided into three 

categories: 1. Personal study management of individuals 2. Comparison of print and e-

study management with written 3) Tools used in study management, and research 

conducted solely by surveying and Describe the current situation. 

 

Conclusion: In compiling this research, promoting the induction of reading sense has been 

used and its manifestation has been considered and helps the supervisors of relevant 

reading and book institutions to use reasonable relationship and cause and effect in 

promoting the promotion of reading in related institutions in promoting the promotion of 

reading sense. Pass it on to the reader. Considering that the tendency of people to study and 

read books to promote reading culture and reading strategies to promote it, strategies to 

promote reading culture and reading strategies to promote culture have studied the effect of 

reading on other learning in the educational program and reading culture. 
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 چکیده

مطاقعوه و پیشوینه    ارتقوای اققوای   یةموجوود در حووز   هاییشینهپو  هاهدف پژوهش حاضر آن است که ضمن ارائه تعاریف و دیدگاه هدف پژوهش:

 یوران ایون حووزه در کشوور ا    اققای مطاقعه در به ارتقا و پیشرفت هایییشنهادپ وضعیت مطاقعات را بررسی و با مطرح کردنو داخلی  های خارجیپژوهش
 کمک نماید.

 

شده است و مروری بودن آن نیز بیانگر این واقعیت است کوه بوا    مطاقعه انجام ةبا مرور نوشتارهای مختلف حوزاین پژوهش : شناسی پژوهشروش

ی و مرور نوشتارهای مختلف در منواب  داخلوی   اکتابخانهی با استفاده از شیوه خوانبی وضعیت موجود کتابی ضمن ارزیاامطاقعات کتابخانه شیوهاز  استفاده
 .به دست خواهد آمد  از آن های اجراییها و توصیهشاخصو خارجی 

 

ة، مطاقعوه  مطاقعو موواد   یتو مودیر شناسوی مطاقعوه   ، جامعوه مطاقعوات اوقیوه  پیشوینه مطاقعوه،   تووان بوه   موی  را هوای حووزه مطاقعوه   پوژوهش  هایافته

دسووته در سووه  وانوود قوورار داده یبررسوو اقرترونیرووی را موووردی امطاقعوواتی کووه اطالعووات مطاقعووه د.کوورتقسوویم یرووی مطاقعووه اقرترونافووراد خووا  و 
 در  رفتووه کووار بووهابزارهووای  -3چوواپی بووا مرتوووب  اقرترونیرووی مطاقعووه موودیریت مقایسووه  -2شخصووی افووراد  مطاقعووهموودیریت  -1جووای داد 

 اسووت و بووه سرپرسووتان یوودهو نمووود آن قظوواد گرد یریکووارگحووم مطاقعووه بووه یاققووا یایوون پووژوهش ارتقوواتوودوین در اسووت.  موودیریت مطاقعووه،
در صووعود  معلوووقیحووم مطاقعووه از ارتتووال معقوووو و علووت و  یاققووا یکنوود کووه در پیشووترد ارتقوواکمووک موویربووم مطاقعووه و کتوواب یذنهادهووای 

 مرتتم استفاده کنند. ینهادهادر  ارتقای مطاقعه
 

آن  کارهوای ارتقوای  راه یخوانفرهنگ مطاقعه و کتاب یبرای ارتقا یخوانمیزان گرایش مردم به مطاقعه و کتاب کهینا با توجه به گیری:بحث و نتیجه

سوازی  ها در برنامه آموزشوی و فرهنوگ  دگیریمطاقعه بر سایر یا یرفرهنگ تأث یکارهای ارتقاراه ی،خوانترویج فرهنگ مطاقعه و کتاب ارهایکراه ،بررسی
 مطاقعه را بررسی کرده است.
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 مقدمه
 ،مجله ،آید تصویری از کتابوقتی سخن از مطاقعه به میان می

حتی گواهی   .بندددر ذهن نقش می یروزنامه یا دیگر مواد چاپ
. گورایش  دشویتلقی م یخوانواژه مطاقعه مترادف با واژه کتاب

به کتاب و مطاقعه از عوامل مهم رشد جوام  و میزان دستیابی 
 ،غیووری ) شودمی توسعه ملی قلمداد یاهبه اطالعات از مؤقفه

1398  .) 
روزه اطالعوات و   جهان در سده گذشته شواهد رشود هور   

منجر  که ینظو به ؛بوده است یامطاقعه مناب دانش در حجم 
است.  شده ایمطاقعهو مناب   اطالعاتی مناب  افزایش حجمبه 

 ایشافوز  رو ساخته است که بابهسرانجام افراد را با شرایطی رو
ای خوود باشوند بوه    به تشخیص نیاز مطاقعه قادرحجم آن باید 

را در میان انتووه مطاقعوات    یازاین معنا که بتوانند مطاقعه موردن
منواب    ترینموجود به شیوه مفیدی کنراش و بهترین و مرتتم

هووا را بووه سوو م آن ،دهکووررا بازیووابی و گووزینش  اطالعوواتی
به همین  خود وارد کنندبه مجموعه مطاقعاتی های متنوع روش

مجموعه مطاقعه شخصی اشوخا  یوک    ،توان گفتدقیل می
صورت موداوم اطالعوات در    است که به یاای پومظیم مطاقعه
است و همیشه بر حجم اطالعات  یدمصرف و بازتوق ،حاو توقید

  (.  1398)خسروی،  شودقتلی اضافه می
الزم  مطاقعوه  1اققوای ارتقوای  قتل از پرداختن به مفهووم   

بوا مفهووم   است که بین مفهوم عامیانه و روزمره اققای مطاقعه 
دگرگووونی حجووم . قائوول شوود تفوواوت ای و هدفمنوود آنحرفووه

مواجوه اسوت    خود با آن ةاطالعاتی که انسان در زندگی روزمر
آوری این اطالعوات  تا افراد نتوانند برای جم است باعث شده 
قوادر   کوه ینافراد برای ا بترتی ینا به ؛دنخوداترا کن ةبه حافظ

باشند استفاده مفید و ثمربخش و کارایی از مطاقعه خود داشوته  
یوی بوه نوام    هوا گیری از مجموعوه فعاقیوت  نیازمند بهره .،باشند
مطاقعوه هسوتند کوه بتواننود مطاقعوات را       یریتهای مدفعاقیت

گیوری  کوار قابل بوه  یازوقت موردنکنترو کنند که در مظل و به
ضروری اسوت توا افوراد همیشوه درصودد پیشورفت        ،قذا .باشد

 ی،طوورکل بوه  .فرایندها و مراحل مدیریت مطاقعوه خوود باشوند   
 ر مدیریت زموان و وقوت  بناپذیری انرار یرمدیریت مطاقعات تأث

اشخا  در  ییاکار یدر هزینه ارتقا ییجوصرفه موجب و دارد
 نیوز موجوب   و برقراری ارتتاطات علمی داخل و خوارج کشوور  

و  شدریت بهینه و سودمند مسائل کاری و شخصی خواهد مدی
ارتقووا و پیشوورفت  ،پیشوورفت میووزان مطاقعووه موجووبدر اداموه  
و  مطاقعوه  منواب  تور بوه   تور و راحوت  یابی سری دست ،آموزشی

                                                      
1. Infusion 

 

 

و توفیو    خواهد شد و پیشرفت ییاکار یسرانجام موجب ارتقا
 (. 1398، )غیوری آورداشخا  را فراهم می

اصولی در   مسئلهدر حاو حاضر  این پژوهشگر، نظر از ،قذا
این رابطه پی بردن به وضعیت ارتقای اققای مطاقعه است ایون  
امر باید در سطوح مختلف تظقیقات پژوهشگران بررسی شوود.  

ارتقوای اققوای مطاقعوه را     ةیشینپتا به دنتاو آن بتوان موضوع 
دنتاو کرد اهمیت انجام ایون پوژوهش در ایون اسوت کوه بوا       

ی موجوود  خألهوا تووان بوه   یمی نظوه استفاده از مطاقعه بررس
های ارتقا و رشد مطاقعوه  ینهزمارتقای اققای مطاقعه و  ةیندرزم

 پی بتریم. 

این پژوهش بر آن است تا بتوانود سوهمی وقوو انود  در     
این پوژوهش بور آن    ،درواق پرداختن به این زمینه داشته باشد 

خص کنود کوه   ی مختلوف مشو  هوا پوژوهش است تا با بررسی 
ارتقای اققای مطاقعه در چه سوطظی قورار دارد. و بوه فراخوور     
نتیجه حاصل از این بررسوی بوه شناسوایی مشورالتی کوه در      

مواجوه هسوتند پرداختوه شوود و      هاآناققای مطاقعه خویش با 
 اقدام شود.  هاآنضمن شناخت نقال ضعف نستت به تقویت 

 نظور  ازپوژوهش حاضور    مسوئله  شوده  گفتوه بنابر مووارد  
پژوهشگر این است که چگونه ارتقای اققای مطاقعه قادر اسوت  

ی خود را با توجه به متفاوت بودن در شناسروشسهم نظری و 
گوران اعمواو کنود.    حوزه مطاقعه با سایر علوم، در میان مطاقعه

گر سیر یری مطاقعه در میان افراد مطاقعهکارگبهچون اگر نظوه 
نظووه   نظور  ازتتعات چشمگیری را  و روند کاملی نداشته باشد.

یوت ارتقوا و رشود    نها درسازمان دادن مطاقعه خواهد داشوت و  
 مطاقعه با قطمه و آسیب مواجه خواهد شد. 

امروزه در میان کشورهای جهان سوم  که ایرانوجود آن با
روند روبه رشدی را در افزایش حجم مناب  اطالعواتی  داشوته   

هموواره در   ؛ اموا دوشو کشوری فرهنگوی مظسووب موی   است، 
های آماری به میزان پایین مطاقعه در میان مردم و فقر گزارش

توجهی شده است که یری از علل اصلی آن بی مطاقعاتی اشاره
 مطاقعواتی اسوت  یوزه  انگ یجواد به آموزش صوظی  مطاقعوه و ا  

 (.1394، )رحمانی
 ،توان یافت که به اهمیوت مطاقعوه  های فراوانی مینوشته

مطاقعه در جوام  دیگر و وضعیت بد مطاقعوه در  وضعیت خوب 
اموا انگیوزه و هودف     (.1396شوروهی،  ) انود جامعه ما پرداخته

 قرارگرفته است یبررس طور دقی  و جدی کمتر موردمطاقعه به
 (.1385، )حری

ی پووژوهش هوواهوودفدر ایوون راسووتا بوورای رسوویدن بووه 
  ی زیر مطرح است؟ هاپرسش
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ها تالش مطاقعه و بررسی آن هایبا واکاوی و کاربست چاقش
 : دارد
رسان در جهت بررسی  وضعیت ارتقای اققای مطاقعوه  یاری -1

 .گران باشددر میان  مطاقعه
ی مطاقعه و سنجش میزان مهوارت  هاروشید بر تأکضمن  -2
 ؛گر از مناب  مطاقعاتیی افراد مطاقعهمندبهرهو 
قید دانوش و  قادر به مطرح کردن جایگاه ویژه مطاقعه در تو -3

خود ارتقا و اققای مطاقعوه در میوان جوامو      نوبهبهاطالعات و 
 مطاقعاتی باشد.

 

 ی پژوهشهاپرسش
 :ها استبه این پرسش ییجوابگویند پژوهش این برآبنابر
اققا حوم   ارتقای تیایی درباره مدیرههچه تعاریف و دیدگا -1

  ؟مطاقعه وجود دارد
صوورت اسوت و وضوعیت    پیشینه پژوهش در خارج به چه  -2

 ؟های صورت گرفته در ایران به چه صورت استپژوهش
هووایی را قادرنوود بوورای انجووام پژوهشووگران چووه موضوووع -3 

پژوهش انتخاب و به ارتقا و پیشرفت این حووزه مطاقعواتی در   
 ایران کمک کنند؟ 
و  جایگاه ویژه مطاقعه در توسعه فورد و اجتمواع   با توجه به

 1371؛ شورویی،  1378مقدس جعفوری،  ی هاپژوهشبر  یهتر
 یارتقوا  ةینو های گسترده درزمتالش رغمیعل ،1389ی، واکتر

وضعیت آن هنوز در ایران فرهنگ مطاقعه از وضعیت مطلوب و 
است که ذهون   یابخشی برخوردار نیست و این مسئلهرضایت

بسیاری از مظققان و مسئوالن فرهنگی کشور را مشغوو کرده 
شاید دقیل اصولی   .داشته استاندیشی واچاره است و آنان را به

 .این عدم موفقیت نگاه ساده و اجماقی به فرهنگ مطاقعه است
ای از باورهوا، قووانین و رفتارهوای    فرهنگ مطاقعوه مجموعوه  

، )خسوروی  اسوت  های انسانی در رابطه با موضوع مطاقعهگروه
راهوی اسوت بورای سونجش میوزان      نیز  این پژوهش (.1397
ی ارتقوای مطاقعوه   هاکه در اجرای برنامهطاقعه افراد، ارتقای م

و فرصتی بورای طراحوی    تواند داشته باشندیمنقش به سزایی 
 تواند فراهم آورد.یمرا  یدترهای بهتر و مفبرنامه
 ؛1371با توجه به تعریوف پژوهشوگرانی ماننود: شوروهی     
در  مطاقوب  تووان  را موی  مطاقعوه  1379آرایی  ؛19871براون
تعریوف   شده چاپی و اقرترونیری بدون کموک دیگوران   نوشته
و  یدصورت یک عادت درآ مطاقعه در افراد به کهینبرای ا کرد.

انجام آن بخشی از امور روزانه تلقی شود بایود بواور و نگورش    
 یهاکند و ارزش یداآنان به اعتماد و سودمندی مطاقعه جهت پ

                                                      
1. Brown 

ی انجوام امووری   چون افراد برا .مطاقعه برای آنان نمایان شود
شواید  . کننود که برایشان سود و فایده دارد تالش بیشتری موی 

نقش نهادهای مسئوو در امر ترویج مطاقعه را بتوان  ینمؤثرتر
جهوت دادن باورهوا بوه     ،همین تغییر نگرش نستت به مطاقعوه 
 .های مطاقعه دانستسمت سودمندی آن و شناخت ارزش

مانند ی پژوهشگران ی موجود در مطاقعاتآمارهابا توجه به 
( ؛)سواالری و  1382، مونش بوزر  (؛ )صتایی و 1389، یاکتر(

  توانود یمطاقعوه مو  ی اققای حم مسئله ارتقا( 1393، همراران
که توجوه بوه آن    شودآموزشی مظسوب  بهتودهای یری از راه

ی هوا چواقش و  در رفو  خوأل   یتواند جوابگوی بسیار موؤثر می
یت تلخ در کشور ما وجود دارد متأسفانه این واقع .آموزشی باشد

که میزان مطاقعه بسیار پایین است و ما از این نظور در ردیوف   
ی هوواپووژوهشبووا توجووه بووه  پووایین هسووتیمرده کشووورهای 
( 1373 ،(؛ )اباذری1375(؛ )امانی، 1385، داور پناه)قناویزچی و 

ی مربول هاپژوهش موجود درو همچنین با گذری بر وضعیت 
هوا  یبررسو ای میوزان مطاقعوه و کلیوه ایون     به مطاقعه و ارتقو 

پرداختن به موضوع پوژوهش بوا عنووان ارتقوای اققوای حوم       
عوامل زیادی در این امر  مطاقعه گواهی این مسئله بوده است.

توان به درصود بواالی   ها مینآ ینترباشند که از مهممؤثر می
در ایون پوژوهش   . دکرسوادی در جامعه اشاره سوادی و کمبی

، در مطاقعوه  موؤثر عوامل  حم مطاقعه با  سنجش  یققافرق ا
میوزان کنتورو   در سطوح مختلوف و   میزان و مقدار اققا مطاقعه

در میان افراد آن ی ارتقا و کاربست مقدار مطاقعه یاققا عوامل
 .گیردمی قرار یبررس موردگر مطاقعه

 ارتقوای اققوای حوم     نامه دهخودا در تعریوف واژه  در قغت
آمده است نگریستن به هر چیز برای واقف شدن مطاقعه چنین 

فرهنگستان ایوران   ،دقتبه آن و تأمل و تفرر و اندیشه نظر به
  .(1377، )دهخدا است یرفتهاین کلمه بررسی را پذ یجابه
 

 پژوهش شناسیروش
های مختلف ای و با مرور پژوهشکتابخانهشیوه این مطاقعه به 
روش پوژوهش   .انجام شد عهمطاقاققای  ارتقای ةمربول به حوز

دار و ازنظر روشی حاضر بر متنای هدف از نوع تظقیقات مسئله
کارهای اجرایی برای تورویج  راهو  صورت توصیفی است نیز به

کند و مروری بوودن آن نیوز   را عرضه می یخوانفرهنگ کتاب
مطاقعوات   شویوه از  بیانگر این واقعیوت اسوت کوه بوا اسوتفاده     

 یخوووانرزیووابی وضووعیت موجووود کتووابی ضوومن ااکتابخانووه
. به دسوت خواهود آمود     از آن های اجراییها و توصیهشاخص

ی ارتقوای اققوای حوم    هاپژوهشجامعه پژوهش شامل کلیه 
یری در این پژوهش در یک مرحله انجوام  گنمونهمطاقعه است. 
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گرفت که مرحله اوو توصیفی و شامل دو بخش بود مطاقعوات  
ارجی و جامعووه پووژوهش را کلیووه  منوواب  داخلووی و منوواب  خوو 

گران در حوزه مطاقعوه تشوریل دادنود و در بخوش دوم     مطاقعه
در حووزه  مطاقعوه در خصوو  سونجش      شده انجاممطاقعات 

ی اققای مطاقعه در داخل کشور ارتقا یزانممطاقعه در مواجه با 
 و وضعیت مطاقعه بود. 

های غیرفارسی جسوتجو در  آوری پیشینهمنت  اصلی جم  
 ،3راسراق گوگل ،2ساینم دایرکت ،1های اطالعاتی امراقدایگاهپ

در  .بوود  7و ویروی پودیا   6گوگول بوو    ،5پروکوئسوت  ،4ابسرو
مختلفوی ماننود    هوای یودواژه هوا بوا کل  جستجوی در این پایگاه
preferment Study personal Preferment, Study 

Researchs Study,  Individual, Management 

Study  Type,  Information Study  نجووام شوودا .
کول بوه    صوورت بهها بعد از جستجو و بازیابی مطاقب یدواژهکل

 ی شدند.بنددستهشاخص مختلف  5جزء شامل جستجو در 
 صوورت  بوه ین پژوهشگر با توجه به نتایج جسوتجو  چنهم

حووزه مختلوف    5های مختلوف در  نامهیانپابررسی مقاالت و 
و شناسوی مطاقعوه   ، جامعهطاقعات اوقیهمشامل پیشینه مطاقعه، 

یری مطاقعه اقرترون، مطاقعه افراد خا  و ةمطاقعمواد  مدیریت
پوم از بازیوابی    .انود پرداختوه هوا  بوه بررسوی و تظلیول یافتوه    

هوا بوه منواب  و    آن ةبارگیری و مطاقعو  سازی،ها مرتبپژوهش
بوه  کوه بوا جسوتجو     یمأخذ هر مقاقه نیز مراجعه شد و مآخوذ 

ها بازیابی نشدند با جستجوی عنووان  واژه در پایگاهکلید وسیله
های قرار گرفت از دیگر روش یمقاقه بازیابی شده و موردبررس

نظران حوزه مطاقعوه  نام صاحب جستجو با ،اطالعات یگردآور
ابوزار گوردآوری    بوود  یاطالعات هاییگاهدر فیلد نویسنده در پا

که  باشندطالعاتی میهای ایگاهپاشامل مناب  داخلی و خارجی 
بوا بررسوی و    .در نوشتن پژوهش حاضر بسیار مؤثر بوده اسوت 

 ةینو درزممقاقوه   70هوای اطالعواتی تعوداد    یگواه پاجستجو در 
 مطاقعه یافت شد. 

ی مناب  مطاقعه فردی و گروهی آورجم در این پژوهش با 
های مختلوف  ی مختلف در بستر جوام  و سیستمهاپژوهشدر 

گر و تغییرات عوامل دخیول در  ه از عوامل مطاقعهمیزان استفاد
ی قرار گرفت. با توجه به امرانات و تغییرات بررس موردمطاقعه 

توان گفت یمشده در وجود یا عدم وجود عوامل مطاقعه،  یجادا
بر مطاقعوه   مؤثرشده در متغیرهای  یجادا یزانمتفاوت مقدار و 

                                                      
1. Emerald 

2, Science direct 

3. Google scholar 

4. Ebsco 

5, Proquest 

6. Google book 

7. Wikipedia 

بر مطاقعه  مؤثروامل یری از عکارگبهرا مشاهده کرد. با افزایش 
گور  مدیریت وقت حجم عوامول مطاقعوه   مؤثرهدر رفت عوامل 

 شوند. یمتقویت 
 

 مبانی نظری

 های ارتقای القای حس مطالعه تعاریف و دیدگاه
فهمیدن  تداعی و به خاطر آوردن ،در  کردن ؛فرایند خواندن 

 در جهت بازیابی آنچه مطاقعوه شوده اسوت در زموان مناسوب     
  مطاقعه باشد. یوندی از  ارتقاتواند رمی

مطاقعه معتقداست کوه  در مورد  ارتقای حم 1987 بروان
 یارتقا یندفرا یلعوامل فردی ازجمله انگیزش تنها یری از دال

  (.1397، است )آراییمطاقعه 
؛  2012، 8)شوووورایدر ماننوووود یپژوهشووووگران مختلفوووو 
 ؛11،2005ویوانو دنوت ؛ 2007 ،10الکسومی ؛ 2010، 9فایورورومن
؛ 1351، راستین؛ 2000، 13کوقودژیسرا؛ 2001 ،12نومن و کالنو
 ،امینووی؛ داور پنوواه؛ 1372، فصوویظی؛ 1366، یاقظوووائجبوواب
اند و در ارائه کرده هایی در این زمینهتعاریف و پژوهش (1377

هوای مطاقعوه از   هوا و نظریوه  ادامه به برخی تعاریف و دیودگاه 
   .شوده اشاره مینظران و متخصصان این رشتدیدگاه صاحب

کارهووای مطاقعووه آورده شووده اسووت نمووایی از راه 1 شوورلدر 
کواری مطاقعوه را کوه حواوی     چوارچوب راه  پایینبراساس مدو

تعیوین   ،اسوت  یامهوارتی برناموه   ،مظتووایی  ،ایکار زمینوه راه
 .کنود ها مشوخص نموی  نآاما مرزهای مشخصی بین  .کنندمی

ی میوان عناصور مطاقعوه    پوشانی و نزدیرو بلره فرض را بر هم
  .گیرندباهم می
نرته حائز اهمیت این است که برای تورویج فرهنوگ    ،قذا

کوواربردی  ،عملووی ،کارهووایی اجرایوویچووه راه ،مطاقعووه کارآموود
توانیم کتاب کارهایی میچگونه و با چه راه .توان عنوان کردمی

فرهنگی که بوا شویوع    .و مطاقعه و فرهنگ آن را ترویج دهیم
ثوروت   ،فرصوت  ،سورعت  ،قودرت  یهوا مجازی و مؤقفهدنیای 

 .(2004)پستمن، است دیده یباطالعات مجاز آس

                                                      
8. Sheraeider  

9. Roman & Filor 

10. Laksemi 

11. Dent & viano 

12, Kelano & nomen 

13. Kolodjeska 
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 فرهنگ مطاقعه جیترو ییاجرا یراه کارها .1 شکل

 .89، فرهنگ مطاقعه در مدارس جیترو یاجرا یراه کارها .(1391) فریخن
 

اطر سوو اری در قشوور خوانوودن و بووه خوو ایکارهووای رسووانهراه
در جوامعی که فرهنگ مطاقعه نوادری دارنود    تردیدیبزرگساو ب

در ایجاد عادت و انگیزه خواندن در قشر نوسوادان بزرگسواو بوا   
مظویم و   یرزیورا توأث   .دشواری و صعوبت بیشتری همراه اسوت 

و اصوالً  .دنیای مطاقعه برای این قشر ملموس و ارزشمند نیست
ی مطاقعه مواد مرتوب با مقاومت مواجوه  ریزممرن است برنامه

 (.1391 )خنیفر، و با عدم استقتاو مواجه شود گردد

 ی ماننوودپژوهشووگر هووا در موردمطاقعووه بووا دیوودگاهدیوودگاه آن 
پردازد یمهای مطاقعاتی ینهزمکه به ترویج و گسترش  شروهی

ها معتقدند که خوانندگان ساختارهای مطاقعه را متفاوت است آن
بور روی   از مطاقعوه  یریها یک طرح توأث دهند پم آنیتغییر م

 2افوراد و تشووریل عوادات مطاقعووه ارائوه دادنوود کوه در شوورل     
 .مشاهده استقابل

 
 

 
 
 
 

 

 

 (212: 1391)خنیفر،یرات بر روی افراد در تشریل عادات مطاقعهتأث .2شکل 

 
 

 .دهدقرار می یبررس تری موردور عمی  و پیچیدهطرا به کنند که مسئله مدیریت مطاقعه دیدگاهی را مطرح می 3شرل 
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 (.34گرایش به مطاقعه در نوجوانان،شروهی، . .3شکل 

 
است  شده پرداختههای  مطاقعه قفهؤبه رابطه میان م 3در شرل 

و رقابت در جوامو    استکه مرحله اوو انتخاب مناب  مطاقعاتی 
وامو  آمووزش عواقی و    در ج خصوصاًدهد یممطاقعاتی را نشان 

دهود و  یمو یردرسوی را نشوان   غاهمیت میزان مطاقعه درسی و 
مظل  عنوانبه هاکتابخانهشود و مطاقعه را در یم تراخص بازهم

هوا و مشورالت و   امنی جهت ترویج نشان داد و سو م چواقش  
  .دهدیممزایا و مناف  مطاقعه را نشان 

خانه در نظام کتاب»در پژوهشی با عنوان  1370کوقودژیسرا 
پورورش   و پرورش کیفیوت بررسوی سواختار آمووزش     و آموزش

پرداختوه   «یخوانآموزان نستت به کتابقهستان و نگرش دانش
تنها ها و ادبیات عمی  نهدهد مطاقعه کتابنتایج نشان می .است

هوا بوه   اغلوب آن ؛ شودعامل مثتتی تلقی نمی آموزانبین دانش
تلویزیوون و...   ،ی جدیود کوام یوتر  هوا یادگیری از طری  فناوری

ازجملوه   .دهنود موی  تمایل دارند و به خواندن کمتر عالقه نشان
و تعریوف مطاقعوه پرداختوه     اشخاصی است که به سواختاربندی 

 (.1391 ،)خنیفر است

درصود از  5/10شوده   براساس تظقیقوات انجوام   1990در ساو 
طور کامل بهها تلویزیون آن یآموزان اظهار داشتند که برادانش

درصود کامول و   5/15کند و در همان سواو  می جای کتاب را پر
 ،طور نستی تلویزیون را جانشین روزناموه کورده  صد بهدر 51 /7

 یودگاه در مقایسه با فرایند خوانودن و بازیوابی مطاقعوه کوه در د    
هوای مطاقعوه بوه    دیودگاه فعاقیوت   یون سنتی وجود داشوت در ا 

هوای  کوارگیری فنواوری  به که به ساخت شودیکوششی گفته م
  .(1372، )سامانیان دشگر و نیاز مطاقعاتی منجر جدید مطاقعه
های مربول به عادت مطاقعه شوامل سوه مرحلوه    نیازمندی

تسوهیالت موجوود   ، از توانایی برای خوانودن  اندکه عتارت است
 (.1373، همان) برای مطاقعه، وسایل برای خواندن و مطاقعه

مانند دیگور نیازهوا جوزء نیازهوای خوود      نیاز به مطاقعه هم 
 .اردقراردهرم  رأسدر  و شودیمی مظسوب شرفتگ
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 (12 :1372فصیظی،مازقو، )مراتب نیازهای سلسله. 4شکل 
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 (78: باب اقظوائجی) میزان مطاقعه در نوجوانان. 5 شکل

 
کوه   بود یاموی  ارتقوا  مسلماً فرهنگ مطاقعوه زموانی در جامعوه   

 یکارهای ترویج فرهنگ مطاقعه برای کلیوه اقشوار اجتمواع   راه
در  یبررس های مورددر رابطه با جنته .و اجرایی شود بینییشپ

خووانی در بیشوتر مطاقعوات بوه بررسوی      مقوقه مطاقعه و کتاب
بررسی فرهنگ و عادت  ،آموزاندانش یردرسیوضعیت مناب  غ
. شوده اسوت   عوه پرداختوه  های تورویج آن در جام مطاقعه و راه

(، 1393، )سواالری و همرواران   مطاقعات پژوهشوگرانی ماننود  
 (1388 ،فر(، )پریرخ و صیادی1385، )رضوی و رحیمی دوست

دهود کوه   موی  نشوان  یخوبین وضعیت بهتوان نام برد. ارا می
 های مطاقعه متمرکوز پژوهشگران بیشتر پیرامون برخی از جنته

 .اندغافل شده یتاًبنیادی مطاقعه تقر شده و از مطاقعات نظری و
 .مشهوداسوت  یخوبهای نظری بهاین غفلت از کمیت پژوهش

های است که پژوهش های نظریاصوقی بر متنای پژوهشکه 
 ارائوه  ینوانی اطمهوای قابول  و یافته کنندیم یداکاربردی بسم پ

ماهیت مطاقعه فرهنگی است  کهییآنجا مجموع از در .شودمی
 .بر موداومت نیواز دارد   تغییر مسائل فرهنگی نیز زمانو معموالً

 .فرهنگ مطاقعه متشرل از اجزا مختلف عادی و معنوی اسوت 
اند غفلوت از هور   های منطت  به هم را به وجود آوردهکه حلقه

حلقه این زنجیره باعث ناکامی یا کندی روند تورویج فرهنوگ   
خواهود   های صورت گرفتوه مطاقعه و عظیم شدن سایر فعاقیت

توانوود تظووت قوووای نهلووت مطاقعووه و ایوون برنامووه مووی .شوود
خوانی در کشور با حرکت فراگیر پایدار منسجم و هدفمند کتاب
 .شود یادهپ

طور که در بواال بیوان شود هریوک از پژوهشوگران      همان
 مطاقعوه  ،درواق  .اندشمردهخاصی را برای مطاقعه بر یهامؤقفه
 در جودوو  ،قذا .دانندمی از مراحل مختلفی شاخصی متشرل را
پژوهشگران حووزه   یلهوس اشاره شده به هایقفهؤترین ممهم 1

  .دشومطاقعه بیان می
 

 های مختلفداخلی و خارجی برگرفته از مقاقه مدیریت مطاقعه از دیدگاه پژوهشگران یهامؤقفه .1جدول 

 

 
 
 
 

ایوی باهودف خوا     صورت حرفه اققای حم مطاقعه بهارتقای 
آوری و سونجش اطالعوات   گورد  آن گیرد و الزموه می  صورت
رهنگ قغوت  مندانه و هماهنگ شده است. در یک فطور شیوهبه

طوور  طور عام، مشخص کردن ارزش و بهحم مطاقعه به یاققا
مشخص کردن مقدار موفقیت یک برنامه در جهت وصوو  ویژه

 است.     شده یفتعر ،استشده  به اهداف مشخص

 68 67 66 65 64 سال

 77/37 2039 2165 2603 1301 تعداد عناوین  چاپ اول

 1/48 3/48 45 1/54 57 درصد عناوین در کل کتب منتشره

 69 48 42 42 64 عنوان به ازای هر میلیون نفر
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و بر ایون   استکردن  مطاقعه هدف اققای حم مطاقعه مداومت
وع قلاوت در مورد ارزش یوا موضو   اصوو اققای حم مطاقعه را

 شوود )هر چیزی که موجب اققای حم مطاقعه موی  موردمطاقعه
 .(1393، )ساالری کنندتعریف می

 

های دیگر سنجش فرق القای حس مطالعه با مفهوم

 مطالعه   
اققای حم مطاقعه،  سنجش میزان اندازه مطاقعه مانند ارزشیابی

داست که از طری  اصوقی صظت آن مننظامیک واکنش و روند 
از  بررسی کرد. برای سنجش مقدار مطاقعه برخوی  ،شودرا می
افوزایش آمووزش و    مثل: افزایش توانوایی مطاقعوه،   هاویژگی

بیان کرد. کاربسوت مطاقعوه یروی از    توان میتعلیم مطاقعه را 
این  شود.وسایل سنجش عوامل دخیل در مطاقعه مظسوب می

منودی از  )میوزان رضوایت   هاییاطالعات را با تریه به ویژگی
 دست آورد. به شودمی (مقدار مطاقعه و سط  طاقعه،م

 و بودن عوامول  یمفهوم سنجش عوامل مطاقعه: ارزشیاب 
ارزشویابی میوزان    اسوت.  شوده  یوان ب کنترو بودن عواملقابل

 یابیمطاقعوه ارزشو   گیوری از فراینود  نتیجوه  سنجیدن عوامول، 
در . وجوود دارنود  عوامل و مفاهیم همگوی در فراینود مطاقعوه    

های الزم را برای ارتقا در حم مطاقعه باید در ابتدا داده میزان
تصمیم و بیوان در موورد موضووع و عوامول دخیول در موورد       

حم مطاقعه  یاققا یشتردپ سازی شود. وارزشیابی مهیا و بستر
)رضوی و رحیموی   ضرورت اصالحیات در ارتقا آن را نیاز دارد

 (. 1385، دوست
 

 های پژوهشپیشینه
های شوناختی بشور و توسوعه    یتدودمان و با مظگذشت ز با 

هوا و  هوای مطاقعوه کوه ناشوی از افوزایش تعوداد قاقوب       شرل
راه پیودا   ییجوا کار به ،است یاهای ذخیره مواد مطاقعهمظمل

سوازی  منطتو   طراحی و هاکرد دیگر بدون استفاده از فناوری
سازی مودیریت بور   انسان در جهت آسان یشناخت هاییژگیو

آمد فلوای  ایی امران مدیریت دقی  و کارمطاقعه ادفلای مو
 .مطاقعه میسر نتود

عتارت مطاقعه را در مقاقه  1 امنخستین بار ویتائوتاس ریش
عالی   هایزمینهپیشدر یک بررسی مفصل او  کاربردخود به 

موورد مالحظوه    1990توا   1918مطاقعه قیتوان را طی سنوات 
هوای  له را متتنی بر سواو ریشما نخستین مرح است. دادهقرار 

 .دهود آغازین قرن که احساسات ملی رشد یافت تشخیص می
روشنفرران در این دوره نقش عمده در گرایش بوه مطاقعوه و   

                                                      
1. Vitaotas Rishma 

طرفوداران   2تزاریسوم کردند مواد کتوابی آنتوی  خواندن ایفا می
و بررسی متتنی بور دوره   پژوهشمرحله دوم از  داشت زیادی
اسوتقالو   نظور  ازی قیتووانی  که جمهور است 1940تا  1918

مسوائل فرهنگوی    انلمام بههای اجتماعی سیاسی و پیشرفت
و مطاقعوه   آورد دسوت را در مطاقعات خطی به  جایگاهی ویژه

 هوای پوژوهش  .برای شوهروند مزبوور حواقتی شایسوته یافوت     
 صورتگوناگونی در این خصو  بر خواندن در اقشار مختلف 

باالخره  .دهددوره نشان می این درکه مهارت مطاقعه را  یافته
در واپسین دوره تظقی  مطاقعه و خوانودن در قیتووانی کوه از    

 ،استیالی دیرتاتوری در کشوور مزبوور   .شودم آغاز می 1940
 شدتبهرا  عامهفرهنگجنگ و نهادهای جدید دوره استاقینی 

ها در انقیاد قرار گرفوت  مدارس و کتابخانه .قرارداد تأثیرتظت
یابی به موواد خوانودنی فزونوی یافوت و     در دست نرات منفی

فرور اجتمواعی را    شودت بهم 1995باقطت  این روند تا سنوات 
ای در ویوژه  و جودایی  دوره فترت هرچند متقابالً .مظدود کرد
های قیرن در ساو .حادث گردید 1964 -1995های طی ساو
به بعد جو سیاسی دگرگون شود و تغییراتوی مثتوت در     1964
ی مختلف فرهنگی در ابعاد ملی پدید آمد کتابخانه ملی نهادها

هوای  همرواری  قیتوانی و مراکزی چند در دانشوگاه ویلنیووس  
 (.1381، )شعتانی پدیدآورندمطلوبی را با توده مردمی 

نوعی از بینش  داشتسعی  3داگالس واپلز 1931در ساو 
سون   ،اشوتغاو  ،بندی نمایود سوط  آموزشوی   تقسیمرا  مطاقعه
بود که در انتخاب کتاب و توسعه مطاقعوه موؤثر قورار    مواردی 
و  یشود مسائل اجتمواع هایی که باعث میشرلگرفت پیمی

باشد در ایون خصوو     یرگذارشرایم فرهنگی بر انتشارات تأث
د مثالً زمینوه دموکراسوی و   شوعوامل زیادی بر نشر مؤثر می

تواند یک عامول  ها بر صظنه مواد مرتوب میحلور حرومت
به مطاقعه  ی نشر مواد مرتوب عال ،اینده در جهت گسترشفز

خوانوودن نوووعی انگیووزه جهووت فوورد مظسوووب   .قوورار گیوورد
گوردد بیونش   مطاقعه بیان نیازهای اجتماعی مظسوب می،شده

عنووان هودف اصولی مطاقعوه در نظور گرفوت و       مطاقعه را بوه 
خود چهار وظیفه اصولی را کوه خواننودگان در     ةبراساس مقاق
صوورت زیور معرفوی کردنود     ه باید انجام بدهند بهحین مطاقع

و  یعوامووول اجتمووواع ،سووون ،اشوووتغاو ،سوووط  آموزشوووی
 (.1381، )شعتانیفرهنگی

هوای عموومی در آمریروا    در ساخت کتابخانه 4جیمز تام سون
ی یهادوره رشد کتابخانه 185تا  182های گوید حدود ساومی

این بیان  .آموزان و افزارمندان اختصا  داشتاست که به کار

                                                      
2. Asendancy 
3. Daglas Vapelz  

4. Jeams Tampson  
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در دیگر مماقک اروپایی نیز که ناشوی از تمواس همگوانی بوا     
سو م رونود مطاقعوه و سو م      .شدمیمسئله کتاب بود دنتاو

 یرتأثشدت تظتموضوعات اجتماعی جامعه صنعتی غرب را به
که انتشارات و زمینه نشر به عامل تجواری   یاگونهداد بهقرار
 .دشای متدو عمده

گوید مطاقعه باعث ترامل انسوان  ز مینی 1فرانسیم بیرن
گیرنود  عنوان کودکان خواندن یاد می با در کتاب خود شودمی

کند بسم و گانه مطاقعه را چنین فهرست میمناف  مهم هشت
 ،هوای پیچیوده زنودگی   غنای تجربیات انسوان در موورد روش  

ایجاد فرصت برای تجدید و دگرگونی زندگی و تجربه ماجراها 
کسب بینش در مورد شخصویت و مشورالت    ،رانو افرار دیگ

خویش فراهم آوردن وسایلی که به ایجواد مظویم آمووزش و    
 یشترب .کند تا مشرالت دیگران را در  کنیمتفاهم کمک می

باشند و خوانودن و  می سوادیدرصد جمعیت هندوستان ب45از 
 یدانند و در بین موردم باسوواد نیوز اغلوب فقطمو     نوشتن نمی
ود را بخوانند و بنویسند تعداد زیوادی از افورادی   توانند اسم خ

نیز هستند که مدرسه را تر  کرده به علت فقدان تسوهیالت  
گیرنود  سوادان قرار میدر جرگه بی یجتدرخواندن و مطاقعه به

های خاصی از موردم  در هندوستان مطاقعه و خواندن به بخش
اگور تعوداد صوفظات     اختصا  داشت. شدها میکه حرفه آن

دید که در مطاقعه شده را برای هر نفر در نظر بگیریم خواهیم
 یصورت کند درصفظه کتاب مطاقعه می 12هندوستان هر نفر 

متظوده  ایون معیوار در کشوورهای پیشورفته ماننود ایاقوت       که
هزار صفظه برای هور نفور بواق      2آقمان و ژاپن به  ،انگلستان

 (.1381، )شعتانی شودمی
شتره ژوهش خویش به بررسی نقش ( در پ1371، )فدایی

اپور  از  کتواب پرداخوت    مطاقعوه و  تقویت فرهنگدر  2اپرب
کنود  طری  شتره تخصصی خود تسهیالت زیر را فوراهم موی  

رسیدن به سواد پایا و عادت مطاقعه مستمر برای همه توسوعه  
های کودکان خوانندگان جنتی و کتاب ازجملهها کیفیت کتاب

گسترش مراکز خواندنی روسوتایی و   ایجاد و سوادآموزیمواد 
هووا و ظرفیووت، هوواهووای سوویار تقویووت قابلیووت  کتابخانووه
منت  انسانی از طری   ویژهبهتقویت مناب  ، ملی هایزیرساخت

ها توقید و های تربیتی برای ارتقای سط  کتابحمایت برنامه
 ، اصواقتاً تربیت و بنیان صونعت کتواب   ازجملهها توزی  مهارت
هوایی  اشخا  و پوروژه  ،هاتره باید به سازماناعلای این ش

 خوانیکتابمظدود شود که در کار نشر ارتقا و توسعه کتاب و 
خووانی  کتواب و کتواب   ةدرزمینو  انود. مشوغوو و توزی  کتواب  

                                                      
1. Franciss Beken 

2. Eprep Network 

های ها و فعاقیتبر ارتقا سط  خواندن تقویت قابلیت مشیخم
د بور  از بین بردن هرچه بیشتر موان  موجو منظوربهایی منطقه

هوای درسوی   سر راه گوردش جهوانی کتواب و توسوعه کتواب     
 . استوار است طورکلیبهها و کتاب کتابخانه
گیری از مفاهیم و کارحوزه پژوهشی مطاقعه با به ،روینازا
علوم  ، های پژوهشی مختلفی مدیریت مطاقعههای حوزهنظریه
گوویی بوه چنوین    تعامل انسان و مطاقعه بورای پاسوخ   ،مطاقعه
 .ی به وجود آمدنیاز

بوودن حووزه مطاقعواتی     ایرشوته یوان با توجه به هویت م
مطاقعات در این زمینه صورت گرفته که در هریک به  ،مطاقعه
باعوث گسوترش مطاقعوات     یجهنت های خاصی توجه و درجنته
شده در این زمینه شده است در این مقاقه امران بررسی  انجام

  .یستها میسر نو پرداختن به کلیه پژوهش
شده را در سوه بخوش    کوشیده شد مطاقعه صورت گرفته

شناسوی  مدیریت مطاقعوات و جامعوه   یه،مربول به مطاقعات اوق
بووه بررسووی وضووعیت ایوون  یووترنها مطاقعووه آورده شووود و د

  .ها پرداخته شودآوری پیشینهمطاقعات در ایران و بعد گرد
 

 مطالعات اولیه 
 و 1351هووای سوواومطاقعووه در  مطاقعووات اوقیووه در مووورد  

های راسوتین  توان به پژوهشازجمله می. صورت گرفت1918
بنیاد مطاقعه بر مختصات زمان  .اشاره کرد امو ویتائوتاس ریش

فراغت قرار دارد فراغت با ترامل تمدن قرین بوده و به معنای 
عناصر آموزشی و رف  خستگی از آغاز انقوالب صونعتی جوان    

های آموزشی در میان به زمینهفرهنگ مطاقعه با توجه  .گرفت
توسوعه   ،یگور دعتارتبه .نلج یافت 19جوام  مذکور در قرن 

های عمومی منجر بوه  الیه قواعد فرهنگ مطاقعه در کتابخانه
 شوود هوای فرهنوگ مطاقعوه موی    توسعه الیه باورهوا و جلووه  

 (.1381، )شعتانی
از نهصد فورد بواق  نشوان داد     1929یک بررسی در ساو 

کننود در زنودگی اجتمواعی و    موی  بیشوتر مطاقعوه  کسانی که 
افراد اهل مطاقعه  .کارکردهای گروهی بیشترین فعاقیت رادارند

 یهوا های اوقوات فراغوت و سوازمان   نقش بیشتری در فعاقیت
 .دارند یاجتماع

نفور تظوت    16700وسیعی که در کانادا بر روی  پژوهش
عوادات  اوقات فراغت ارتتال آن بوا   هاییتعنوان بررسی فعاق

داد کوه خواننودگان کتواب در     نشوان  .گرفتوه ای انجاممطاقعه
های اجتمواعی نسوتت بوه سوایر افوراد نقشوی       تمامی فعاقیت

هوای  هوا و مروان  همه تظقیقات در زموان . ترندمراتب فعاوبه
دهود کوه بوین مطاقعوه و     گرفته است نشان می مختلف انجام
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 ار وجوود دارد دای معنوی مشارکت فعاو در توسعه جامعوه رابطوه  
 (.1980، )سام دی نیل

امروزه انسوان وارث بیسوت قورن     (.1995در ساو  1)قستر 
تجربه علمی و فرهنگی است در عصر حاضر تمام جوامو  دنیوا   

خوانی دسترسی بوه  دارند و مقوقه کتابتظوو گام برمی یسوبه
 اسوت  اصلی دنیای جدید یهااطالعات و ترویج مطاقعه از مؤقفه

  . ده استکرری از مطاقعه را تعتیچنین 
مطاقعوه را بوه ایون     (1384 ،نوژاد شوعاری )چند ساو بعود از او   

مطاقعه و اطالعات عامل مهم توسوعه و ایجواد    .صورت تعریف کرد
شود و کم و کیف پیشرفت فرهنگی هور فورد   فرهنگ مظسوب می

یووا جامعووه بسووتگی مسووتقیم بووه میووزان خوانوودن و کیفیووت آنچووه 
این نگاه در هسته اصولی خوود   .آورد یانصظتت به مدارد  خوانندیم

بر مقودار و   یدشتیه نگاه دیگر پژوهشگران بود آنچه متفاوت بود تأک
خواننودگان اسوت بوا     یلهوسعنوان فاکتوری برای مطاقعه بهاندازه به

این تعریف نستتاً وسی  و ساده است وقی از بسویاری جهوات    کهینا
 .عناصر مهمی است رندهیامروزه هنوز هم معتتر و دربرگ

پژوهشی شناخته شود  ةعنوان یک حوزمطاقعه به کهینقتل از ا
 ،اقظوووائجیبوواب) ،(1351، )راسووتین برخووی از پژوهشووگران ماننوود

ایی افورادی  تصمیم گرفتند تا رفتار مطاقعه( 1375 ،داورپناه) (،1366
رار مطاقعه قو  های آموزشگاهی را موردآموزان در کتابخانهمانند دانش
احتماالً علت تمرکز بر روی چنین افرادی این بود کوه آنوان    .بدهند

هوای  وجود مظودودیت  مطاقعات با یندارای اطالعات زیادی بودند ا
هوای  در کتابخانوه  یاخود بینش مهمی را در مورد رفتارهای مطاقعه
عدم عالقه بوه کتواب و    ،آموزشگاهی ازجمله شناسایی عدم جایگاه

عودم بودجوه    ،عدم اهمیت و مظرومیت ،ی انسانیعدم نیرو ،مطاقعه
که افراد برای گوردآوری   یهای آموزشگاهو امرانات برای کتابخانه
 (.1391 ،)خنیفر کردند به دست داداطالعات استفاده می

مند بودند تا بتینند افراد بعود  وقی در کنار آن پژوهشگران عالقه
کننود بوا   راجعه میهای دیگر که مدر مران از کتابخانه آموزشگاهی

هوایی  کننود و بوه چوه روش   کوار موی   چه شده یاطالعات گردآور
 (،1373، کاردانیوان )مثواو   عنوانبه. کنندمطاقعه خود را مدیریت می

بوه بررسوی توسوعه     (1378 ،بظرانی ) و (1377، حاجی میرحسینی)
تشوی  فرزندان به مطاقعوه و دسترسوی    ،فرهنگ مطاقعه در خانواده

کننوده مربوول بوه    عوامل مشووق تسوهیل  . کتاب پرداختندآسان به 
مظویم خوانواده و واقودین فرزنودان و      یرخانواده و ارتتاطات بوا توأث  

     .(1391 ،)خنیفر کارهایی را ارائهراه
 ،جوکوار ) ؛(1380 ،شوعتانی و فاضول  ) آن پژوهشگرانی ماننود  از بعد

قویوت  ای دیگر از پژوهشگران برای ت( عده1380 ،عظیمی)؛ (1379
کارهوای  نقش کتابخانه در تقویوت فرهنوگ مطاقعوه در جامعوه راه    

                                                      
1. Lester 

رسوانی و اسوتفاده از فنواوری اطالعوات در     توسعه خودمات اطوالع  
 ترتیوب  یون ا بوه  (1393، )سواالری  انود ها را پیشنهاد کردهکتابخانه

مویالدی   1900 ةمطاقعوه بوه اوایول دهو     ةنخستین مطاقعوات حووز  
آغواز و بوا   گرمطاقعوه  ر اطالعواتی رفتوا  ةمطاقعو  گوردد کوه بوا   برمی
اسوتفاده در اموور روزموره آنوان      موورد  یهای مناب  اطالعاتپژوهش
   .ادامه یافت

 

 شناسی مطالعهجامعه
شناسی مطاقعه به بررسی اجماقی و شوناخت کیفیوت مطاقعوه    جامعه

 ،فرهنگوی  ،عوامول اجتمواعی   یرهای مختلف جامعه و توأث بین گروه
پردازد عوامول  د مطاقعه فردی و جمعی میاقتصادی و سیاسی بر رون

از بعوود  ،رشوود مطاقعوه در جامعووه ایوران از بعوود اجتمواعی    بازدارنوده 
عودم   ،از بعود اجتمواعی   ی،عوامل اقتصاد یاسی،عوامل س ،فرهنگی

 یگانگوان تسولم ب  ،وتاز بیگانگان به ایرانتاخت ،هاثتات در حرومت
 یی این نظام طتقوات از زمان پادشاهان ساسان نظام طتقاتی که یجادا

ایجاد شراف بین جوام  شوهری و   .مانده است یدارتا به امروز نیز پا
عودم   ،از بعد فرهنگی فاصله طتقواتی بوین افوراد جامعوه    ، روستایی
تقویوت   ،سووادی بوی  ،فقور  ،هاهای آموزشی دوقتبه برنامه یناناطم
میزان تمایول دوقوت    ،عوامل سیاسی ،گرایی و حفظ بافت سنتیقوم
بیوان و اندیشوه توالش در     یداشتن موردم و عودم آزاد  بیدار نگهبه 

فقر موادی   ی،عوامل اقتصاد، به هر قیمت ممرن جهت حفظ قدرت
و  هوای شوهری  آمودهای خوانواده  اخوتالف در میوزان در   ،هاخانواده
تقسیم عوامل توقید در بین فرزنودان   ،داشتن فرزندان زیاد ،روستایی

و  پوژوهش دم نیاز عوامل توقیود بوه   ع. که در توقید نقش منفی دارد
افراد درگیور   یازیابیدر ایران ن خوانیبمطاقعه در مسئله مطاقعه و کتا
 نظووه ارتتوال بوازار کوار بوا     پوژوهش  در جامعه به سواد و س م به 

های نهادی کوه هنووز   مطاقعه و تظق  وجود تسلم خانواده در نظام
دن کور مواعی  کارکردهای اصلی قدیم خود را از قتیول آمووزش اجت  

هور   یوران هوای مطاقعوه در ا  فعاقیت .حمایت اقتصادی به عهده دارد
کتواب   یواو ایرانی ساالنه هفتادوسه تومان و روزانوه در حودود دو ر  

های یوک خوانواده   سهم خرید کتاب از کل هزینه .کندمی خریداری
روز اوقوات   365یوک دقیقوه از    یرانوی هر ا .است درصد 22شهری 

 (.1377، )شروری ددهمطاقعه کتاب اختصا  می ساالنه خود را به



 71                                                                                                             پیشینة ارتقای اققای مطاقعهپهلو: نامداری و فرج

 

 68 – 64  هایساوین در بیران در ا نشر کتاب وضعیت. 2جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 76توا   53های مقایسه وضعیت مطاقعه بین مردم در بین ساو
نستت عدم مطاقعه کتاب از نستت مطاقعه زیاد انودکی بیشوتر   

 یدهرسو  76درصد در ساو  7/26به  8/25از  یعنی  .شده است
 خواننود نستت کسانی که هرگز کتاب نموی  53در ساو  .است
 یدهدرصود رسو   7/26بوه   76درصد بوده است و در سواو   22
هورروز یوا غاقتواً کتواب      53نستت کسانی که در سواو   .است
درصود   25بوه   76درصد بوده است و در سواو   20خوانند می
اسوت   از زنوان  یشوتر ردان بمو  ینب مطاقعه کتاب .است یدهرس

 91خواننود در حودود   کتواب نموی   سوواد ینستت کسانی که ب
درصد زیاد کتواب   6/25در سط  دی لم متوسطه  .است درصد
دیو لم تفواوت چنودانی     خوانند در مقط  کاردانی وضو  بوا  می
 یشافوزا  یواد تر نستت مطاقعه زالدر سط  قیسانم و با .ندارد

کارهای افزایش مطاقعه در جامعه هرا. ابدیمی اییقابل مالحظه

ها نیز بر همین مرکب شروفایی استعدادها و بارورشدن اندیشه
 (.1375، )مروتی سوارند
 

 کوه یون ا در ایران متأسفانه بوا   اییمطالعه مدیریت مواد

حرفه کتابداری بیش از سه دهه عمر دارد هنوز هم به خدمات 
زش کتابوداری  آموو  یدشود و حتی تأکعمومی توجه کافی نمی

در جوام  پیشورفته بوا    که یحاق بیشتر بر مسائل فنی است در
هوای  هوای نووین و ایجواد شوتره    کمک گرفتن از ترنوقووژی 

انتخاب و سفارش و اصوالً مسائل  ،نویسیفهرست ،1اطالعاتی
شوده و کتابوداران    حول  یادیز یارها تا حدود بسفنی کتابخانه

دارنود   ارائه خدمات عمومی به مراجعوان را  فرصت کافی برای

                                                      
1. Information Network 

 هامؤلفه سال پژوهشگران

 1375 داورپناه
 های آموزشگاهی در جهت تقویت آموزشتعیین فعاقیت کتابخانه
 و ایجاد عادت به مطاقعه 

 ه گل ایگانیختن مطاقعه دانش آموزان دوره متوسطبرانگهای راه 1382 منشبزر صتایی و 

 ی در برنامه درسی مدارس اهوازخوانکتابطرح زنگ  1389 اکتری

 یر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطاقعه دانشجویانتأث 1372 دانایی مقدم و همراران

 ی مطاقعه در ایرانشناسجامعه 1373 سامانیان

 اصالح و بهتر کردن عادت مطاقعه و مردم مطاقعه گر 1371 شرویی

 از نگاه آیات و روایات اثربخشمطاقعه مفید و  1375 وندیو حسنمروتی 

 بررسی ابعاد آموزشی و اجتماعی مطاقعه 1378 مقدس جعفری

 روستایی کیتینگ کنندگاناستفادهها و عادات مطاقعه ویژگی 2005 دنت ویانوتا

 در معنویت مطاقعه 2000 برایان واترز

 هی تشوی  به مطاقعهاراه 1370 استیگر

 هامؤلفه سال پژوهشگران

 1375 داور پناه
 های آموزشگاهی در جهت تقویت آموزش تعیین فعاقیت کتابخانه

 و ایجاد عادت به مطاقعه

 یختن مطاقعه دانش آموزان دوره متوسطه گل ایگانبرانگهای راه 1382 منشبزر صتایی و 

 وازی در برنامه درسی مدارس اهخوانکتابطرح زنگ  1389 اکتری

 یر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطاقعه دانشجویانتأث 1372 دانایی مقدم و همراران

 ی مطاقعه در ایرانشناسجامعه 1373 سامانیان

 گراصالح و بهتر کردن عادت مطاقعه و مردم مطاقعه 1371 شرویی

 از نگاه آیات و روایات اثربخشمطاقعه مفید و  1375 مروتی و حسن وندی

 بررسی ابعاد آموزشی و اجتماعی مطاقعه 1378 جعفریمقدس 

 روستایی کیتینگ کنندگاناستفادهها و عادات مطاقعه ویژگی 2005 دنت ویانوتا

 در معنویت مطاقعه 2000 برایان واترز

 ی تشوی  به مطاقعههاراه 1370 استیگر
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افراد بیشتری به کتابخانه مراجعه کرده  و به مطاقعه  یجهدرنت
 .شوندتشوی  و ترغیب می یخوانو کتاب

نفور تظوت    16700در کانادا بر روی  وسیعی که پژوهش
اوقات فراغت ارتتال آن با عادات  هاییتبررسی فعاق»عنوان 
داد کوه خواننودگان کتواب در    نشان ،انجام گرفت « ایمطاقعه

افوراد نقشوی    یرهای اجتمواعی نسوتت بوه سوا    تمامی فعاقیت
هوای  هوا و مروان  همه تظقیقات در زموان  .ترندمراتب فعاوبه

دهد کوه بوین مطاقعوه و    نشان می .گرفته است مختلف انجام
دار وجوود دارد  معنوی  یامشارکت فعاو در توسعه جامعه رابطه

 .اندمطاقعه با دیگران متفاوت اهل  افراداصوالً کهینضمن ا
اشوخا    کوه یون مطاقعاتی متنوی بور ا   19 تا قتل از دهه
خوود را مودیریت کننود وجوود داشوت       یاچگونه مواد مطاقعه

)ادکینوز و  ؛ (1381، )عتاسوی صورت توصیفی بودنود   عمدتاً به
 (. 1378، (، )امانی1396)احمدی،  ؛(2007، باقساز

اسوت   رفتوه یانتظار م ،جه به اهمیت آناین موضوع با تو
بوه   ینانوه بجامعه علمی باشد و اگر خوش یتعنا همواره مورد

که از چشوم پژوهشوگر دورمانوده     یاین کمیت و موارد احتماق
 شود که میوانگین آثوار منتشور   معلوم می ،داشته باشیم ینظر

در طوو ایون   .پژوهش بوده است 3شده در این برهه کمتر از 
 آثار های دیگردر ساو 1374تا  1350به جزء ساو چهار دهه 
هوا  اوج توجوه پوژوهش  . اسوت  یافتوه زمینه نشر  ینکمی در ا

آن سواو   از پوم  .است اثر 10با انتشار  1370متعل  به ساو 
از وضعیت خوبی  یگرهای داثر نستت به ساو 8با دارا بودن  76

م از توان دریافوت پو  در یک نگاه کلی می .برخوردار بوده است
تشوریل   ،هوای کتواب  وجوود برگوزاری هفتوه    بوا  90توا   75ساو 

 گفتهنا .آثار منتشره درباره نزوقی داشته است ،های کتابنمایشگاه
انتشار آثار با توجه به گسترش امرانوات   پیداست که وضعیت روند

    .باشد بهتر بایدمی های گذشتهمراتب نستت به ساوجامعه به
در موضوع  توجه پژوهشگران عی موردوضعیت اقشار اجتما

ها درباره وضعیت بیشترین پژوهش نشانگر این است که مطاقعه
آن در مورد وضعیت مطاقعه جامعه  از آموزان و بعددانش مطاقعه
شده است سو م بوه ترتیوب دربواره مطاقعوه کودکوان و        انجام

صوورت   جوانوان و سوایر اقشوار بوه     ،دانشجو ،معلمان ،نوجوانان
  .پژوهش شده است مظدود
 یبررسو  نظر جامعه موورد  ها ازوضعیت پژوهش یطورکلبه

آمووز و  ها به وضعیت مطاقعه دانشدهد غاقب پژوهشنشان می
در جامعوه   که یصورت در .شده است دانشجو و کودکان پرداخته

هوا  حرفوه  سوایر کوارگران و   ،اقشار بسیار زیادی نظیر کارمندان
. نشوده اسوت   انجوام  مطاقعه ها ظاهراًوجود دارد که در مورد آن

توجوه پژوهشوگران در موضووع     اقشار اجتمواعی موورد   وضعیت

توجوه مظققوان در موضووع     هوای موورد  وضعیت جنتوه ، مطاقعه
بیشترین توجه پژوهشگران به بررسی فرهنگ و عوادت   ،مطاقعه
ایون امور    .است کرده یداترویج آن اختصا  پ یهاو راه مطاقعه

عنووان یوک   ارد که مقوقه فرهنوگ مطاقعوه بوه   د حرایت از این
وهشوگران بوا بررسوی    ژمسئله در جامعه مطرح بووده اسوت و پ  

 .اندکارهایی عملی بودهراه عادت مطاقعه درصدد ارائه فرهنگ و
 توجه پژوهشگران قورار  جنته دیگری که مورد مسئله ینا از بعد

 یووژهوبووه یردرسوویمنوواب  مطاقعووه غ یتوضووع یگرفتووه بررسوو
توجوه سوازمان    این جنته بیشوتر موورد   .آموزان بوده استدانش
وجه مظققان به  ابعاد دیگر موردت .پرورش بوده است و آموزش

متاحث نظری  ،نگرش به مطاقعه ،گرایش مطاقعه ترتیب به جنته
 مطاقعوه  شناسوی آسیب و و وضعیت مطاقعه جامعه و افراد خا 

؛ 1370، تیرراسوو ؛ 2017، مظمودی ؛ 1995، )قسوتر  اسوت  بووده 
 (. 1378، شروهی

 یدبعد بینش مطاقعه مطرح شد و بیشتر تأک به 2000از دهه 
ای و چرا به شیوه ای خود را چگونهبر این بود افراد مواد مطاقعه

  .کنندخا  می
عوامول مشووق و    (1375 ،یمقدس جعفور ؛ 1375، )امینی 
و  نظوران کننده مطاقعه در سط  ملوی و دوقتوی صواحب   تسهیل
هشگران نقش دوقت را در گسترش فرهنگ مطاقعوه بسویار   پژو

وظایف بسیار مهمی را در این حوزه متوجه  اند ومهم تلقی کرده
عاموول کووه بووه نظوور بسوویاری از  ینتوورمهووم .داننووددوقوت مووی 

توانند زمینه رون  مطاقعه جامعه را فوراهم کنود   پژوهشگران می
ر از یروی دیگو   .توسم دوقوت اسوت   ،سط  سواد جامعه یارتقا

بوا عنووان     1371، شورویی  مقاقوه مطاقعوه   ةینو مطاقعوات درزم 
نقوش   /گور مطاقعوه عادت مطاقعه و مردم  بهتر کردناصالح و »

 ویژگوی  ینپژوهش چند ینبود او در ا «70دهه در ها  کتابخانه
  .را شناسایی کرد گرو افراد مطاقعه از مطاقعه افراد

 

 مدیریت مطالعه افراد خاص 
مطاقعه توسم  در مورد19 قرنو مطاقعاتی که در ت اوقیه امطاقع

ها صوورت گرفوت بیشوتر بوه پیموایش و      دوره پژوهشگران آن
آمووزان و پژوهشوگران   افورادی ماننود دانوش    توصیف وضوعیت 

  .پرداختند
 یشتوجوه افوزا   بوا  2012 های بعود شورایدر  س م در ساو

ی افراد مانند دانشجویان پژوهش ةافزون مطاقعات رفتار مطاقعروز
مظوور در   یهدف به اثتوات رسواندن موفقیوت روش مشوتر     با

جامعه این پژوهش اعلای  .انجام داد یسازی دانشگاهمجموعه
برای رسویدن بوه ایون هودف     . بریگهام بودند کتابخانه دانشگاه

کتابخانوه و   از طریو  های خریداری قیمت و میزان امانت کتاب
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 یدهن سونج شده براساس تقاضوای مشوتریا   های خریداریکتاب
 یسوه به میزان امانت این دو روش بواهم مقا  قیمتشد و نستت 

هوای  اگرچوه قیموت کتواب    داد نتایج ایون بررسوی نشوان    .شد
هووایی کووه از طریوو  از سوومت اعلووا و کتوواب شووده خریووداری
اما میزان  بود سازی سنتی خریداری شدند بسیار مشابهمجموعه

 .استهای مشتری مظور بسیار بیشتر امانت کتاب
 

  یکیمدیریت مطالعات الکترون
از تووان   یهوای ناشو  گیوری شوگفتی  و با اوج 2000از آغاز دهه
های بشری درافزایش مطاقعه برای ارتقای توانایی هاباققوه رایانه

، 1)عتوداقرریم و حسون   بود که عتارت مطاقعات و رایانه توسوم 
ت و عوادا  .قرارگرفوت  استفاده مورد (2،2010رهف)ادم و ا؛ (2007
های مطاقعوه در عصور دیجیتواو و مطاقعوه و اسوتفاده از      انگیزه

هوایی هسوتند کوه در ایون     اینترنت دانشجویان ازجمله پژوهش
پژوهشوگران را بایود نخسوتین     ،ایون بنوابر  .اندشده زمینه انجام

افرادی دانست که به بررسی مطاقعوات در مظویم اقرترونیروی    
 دهوای جدیو  نووز فنواوری  اوقیوه کوه ه   هوای دهه در .اندپرداخته
های سنتی مطاقعه در بافوت مظویم کوار    ای مانند فناوریرایانه

 .مورد کاربرد قرار نگرفته بود
 ،جوکوار  ؛1380 ،هوا شوعتانی و فاضول   بسیاری از پوژوهش 

برای تقویت  از پژوهشگرانی هستند که 1380؛ ،عظیمی ؛1379
 رهوای کاراه نقش کتابخانه در تقویت فرهنگ مطاقعه در جامعوه 

از  استفاده رسانی واند توسعه خدمات اطالعرا پیشنهاد کرده زیر
طوور مختصور   ها که در اداموه بوه  فناوری اطالعات در کتابخانه

 (.1393، )ساالری شودیها مای به آناشاره
ایون   ای بوه گانوه هوای جودا  نیز در پژوهش (2006 ،3)شن 

افوراد   شوود یبوه آن مو   یاطور مختصر اشارهنتیجه رسید که به
چنوان در  هوم  تمامی رفتارهایی را که متتنی بور مطاقعوات بوود   

 .اندمظیم اقرترونیری نیز حفظ کرده
 ،4میورز )رادانشجویان  یابیاطالع و اینترنت بر مطاقعه یرتأث
 در خوانی در اوقوات فراغوت تغییراتوی دراز مودت    کتاب (2003
  . عادات
 

 های مطالعه در جامعه کودکان پژوهش
مطاقعووه موورتتم باعالقووه و انگیووزه در کودکووان بووه یرووی از  

افرادی مثول   استهای مطاقعه پژوهش ةهای فعاو حوززمینه

                                                      
1. Abdolkarim & hasan 

2. Adem & afree  

3. Shen  

4. Ramirz   

در  و 2008،  6هاینسومانزوهیلترینگ ؛ 2007 5باساقزر و ادکینز
 .اندهایی انجام دادهاین زمینه پژوهش

های خوب و مرتوب تابعی از فرهنگ باال شرل استقرار آموزه 
 (.7)تین ایجر عه خصوصاً در سنین حساسمطاق

نخسوتین   ازجملوه  (2008 ،هاینسمانزوهیلترینگ) پژوهش
گوی پیشونهاد   مطاقعوه ی حل مشرالت بیبرا یفنهای حلراه
و مرکوز ملوی بورای ادبیوات      cbt  ،nbt مؤسسوات دهد. می

شدند و باید در  یمتأس یمؤسسات فوق در سط  مل ،کودکان
آورند اما عه در بین کودکان به عملایجاد عالقه و عادت مطاق

حاو این مؤسسوات اقودام عامول بورای پیشوترد عوادت        به تا
نویسوندگان ناشوران    .اندمطاقعه در بین مردم به عمل نیاورده

 یتوازگ باید تشوی  شوند تا برای کودکوان و افورادی کوه بوه    
اند مطاقب خووب و خوانودنی تهیوه    صف خوانندگان پیوستهبه
 تا(.بی )شروهی، کنند
با انجام این پژوهش در مظیم  (2007، )ادکنیز و باساقرز 

های هدف از تهیه رمان برای کتابخانههای عمومی و کتابخانه
عمومی ایجاد فلایی برای کسب تجربوه بورای خوشوایند در    

 ،هوای کتواب  ایجواد نمایشوگاه   .خواندن برای خواننوده اسوت  
 و )ادکنیوز  نوه شده در قفسوه کتابخا  یفهای ردگذاشتن کتاب

عنووان مرکوز اصولی    به های عمومی( کتابخانه2007، باساقرز
 .شووند متون تواریخی و خوانودنی مظسووب موی     یفراهم آور

شناسایی خوانندگان این مناب  در کتابخانه به کمک کتابداران 
هوا  در انتخاب کتاب داسوتان مناسوب بورای آن    ینقش مؤثر
 .خواهد داشت

در پژوهش خود به اسوتفاده از   (1390، )پریرخ و ناصری 
 کتاب یرهدف این پژوهش بررسی تأث ی پرداختند.درمان کتاب

سوازی  و برونوی  یسواز یهای دروندرمانی بر کاهش نشانگان
دبسوتان وصواو    ییشونوای مقطو  ابتودا   آموزان نوا شده دانش
صورت قابل توصیف  بود نتیجه این پژوهش بهدر نظر بیرجند 

تظوقی را  یدرمان قدین و معلمان کتابااست بر پایه گزارش و
خوانی درمانی گروهی یا زنگ کتاب مانند کتاب ییهابا عنوان
 انود و توا حودودی بوه اهوداف آن کتواب      توجه قرار داده مورد
استفاده  گیرینتیجه .بر کاهش پرخاشگری بوده است یدرمان

 بتواند کودکان را با کتاظیم مدرسه میمدر  یدرمان از کتاب
خوووانی مووأنوس کوورده و کلیوود حوول پدیووده درمووانی و کتوواب

  .آموزان باشدگی دانشانگیزهخوانی و بیکم
 

                                                      
5. Edkens & Basalzer 
6. Hinszmanz & Helbring   

شود.شوند اطالق می. تین ایجر به سنین دوره نوجوانی که به تین ختم می7  
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 مطالعه ی هاطراحی سیستم
ی صورت گرفته در این حووزه مربوول بوه    هابرخی از پژوهش
ها و مطاقعه با توجه به نیاز خوانندگان هسوتند  طراحی سیستم

شووند رویرورد   ررد انجام میها با دو رویاین دسته از پژوهش
کننود کوه بوا بررسوی     اوو این است که پژوهشگران سعی می

وضعیت مدیریت مطاقعات فوردی افوراد و شناسوایی موانو  و     
آنوان را   یواز مشرالتی که بر سر راه آنان است ابزارهای موردن
موردنظر قرار  ةبرای رف  مشرل طراحی کنند و در اختیار جامع

ز پژوهشگران انواع ابزارهایی که بورای  رویررد دوم نی .بدهند
کنود و  است را باهم مقایسوه موی   شده یارتقای مطاقعه طراح

نهایوت ابوزار    و در شومارند. یمعایب و مزایای هرکدام را برمو 
   کنند.شده خود را معرفی می یطراح

 شوده  یشناسوی طراحو  ( با کموک روش 1395احمدی، ) 
 ر امور خوانودن مطاقوب   ی داجتماع یهاشترهد متتنی بر کاربر

مطاقعه قرارداد و  طور عمی  موردارتقای مطاقعه کاربران را به
مشخص بررسی کرد  با یک ابزاربعد رفتار مطاقعه را  ةدر مرحل
های پژوهش نشانگر ایون بوود کوه او پیشونهاد داد کوه      یافته

های مطاقعه فردی بهتر است تغییر کند تا همسوو  ساختار مدو
دهنده مزایا و معایتی در امر ها نشاننتیجه یافته .با نیازها باشد

  . رفته استبه شرح آن  2مطاقعه بود که در شرل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (36 :1396سعیدی،)رابطه گرایش به مطاقعه  .6شکل 
 
فعواقیتی جدیود بورای    »تظوت عنووان    ة(در مقاقو 1371فدایی، )

ایی بوه شناسوایی متغیرهو    «خودی خوانکتابحمایت از کتاب و 
او بعود از ثتوت و    اسوت پرداخت که باعث ایجاد مطاقعوه افوراد   

کرد مطاقعوه بوه    بندییمها متغیر را شناسایی و تقستظلیل داده
نوام   ای باشده نشان داده است شتره هایی انجامهمراه پژوهش

خوانی و برنامه همراری آسیا اقیانوسیه برای ارتقای سط  کتاب
سازمان یونسرو به وجود آمده کوه  زیر نظر  1توسعه کتاب اپرب

در  یخووان از آن دفتری برای اداره امور مربول به کتاب و کتاب
آبواد تشوریل   پاکستان و ایوران در اسوالم   ،سه کشور افغانستان

پرب از طری  شوتره تخصصوی خوود تسوهیالت زیور را      ، ادهش
رسیدن به سواد پایا و عادت مطاقعه مستمر برای  .کندفراهم می

 ،هوای کودکوان  هوا ازجملوه کتواب   سعه کیفیوت کتواب  تو ،همه

                                                      
1. (APPREB) Asia- Pacific Co- Operative Programme In 

Reading Promation And Book Developmen  

2. Asia Pacific  Coperative Pograme In Reading 

Promation And Book Devolpment: Appreb 

ایجواد و گسوترش مراکوز     یخوانندگان جنتی و مواد سووادآموز 
استفاده از حمایت موؤثر   ،های سیارخواندنی روستایی و کتابخانه

هوای مرکوزی یونسورو در خودمات اسونادی و      و جوی سازمان
توسوعه   ،حو  مؤقوف   ،هوای داده ارجاعی و رسویدن بوه پایگواه   

بودجوه   ،ها بر پایه برنامه مربوول نامهکتاب و موافقت قمللیاینب
توانند انتخاب شوود ترتیوب    یرمیهای زمطلوب یونسرو فعاقیت

ارتقوای سوط     ةینو نظوران درزم ای بین صواحب مالقات منطقه
  موردرا در مقاقه خود در  تقویت مطاقعه یهاخوانی و روشکتاب
 .کرده استبیان  مطاقعه

بررسی مطاقعه و رواج آن از  بهدر پژوهش خود  (1995، 2)قیزنر 
طری  بازاریوابی کتواب پرداخوت مقاقوه او بوا عنووان ضورورت        

توانود بوه   بازاریوابی کتواب موی    او اعتقواد  هوا بازاریابی کتابخانه
و اغلب مشرالتی را که باشد رفتارهای درگیر در مطاقعه مربول 

وجوود   هوای کنند مربول بوه مظودودیت  مطاقعه پیدا می افراد با

                                                      
3. Lezner 
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تواند در ایجاد عادت این پژوهش بازاریابی کتاب میکتاب است 
سومت   خوان و هویت آن بهتغییر ذائقه جامعه کتاب یخوانکتاب

قعوه  ااقگووی مط  کنود و  یفوا آثار ناب و ارزشمند نقوش موؤثر را ا  
هوای پوژوهش منجور بوه     جامعه کتابداران را تغییر دهود یافتوه  

  .ت مطاقعه شدطراحی مدو جدید ابزار مدیری
 

کننهده مطالعهه مربهوه بهه     عوامل مشوق و تسههیل 

  جامعه

کارهای پژوهشوگران بورای گسوترش فرهنوگ     پیشنهادها و راه
توان در سه مطاقعه و تغییر نگرش مثتت مطاقعه در جامعه را می

 یوزه انگ یجادکارهای ادسته اوو راه .دسته عمده زیر تقسیم کرد
کارهوای  مطاقعه پژوهشوگران راه مطاقعه برای ترغیب جامعه به 

با این بواور   (1385 ،قناویزچی و داورپناه) .اندذیل را مطرح کرده
که تا زمانی که احساس نیاز به خوود شوروفایی در جامعوه بوه     
مطاقعه افزایش نیابد نیاز به مطاقعه و خواندن نیز افزایش جودی  

ا وابسته ها پایداری مطاقعه رآن ،یگردعتارتبه .پیدا نخواهد کرد
به حود شوروفایی مورتتم     یتبه احساس نیاز به مطاقعه و درنها

 یوابی خود ةای که به مرحلدانند بر این اساس معتقدند جامعهمی
برسد احساس و عطش نیاز به آگاهی و مطاقعه بیشتر در آن بوه  

معتقد است جامعوه بایود   ( 1364 ،دیانی)همچنین  .آیدوجود می
خووان تنتیوه نشووند و    فوراد کتواب  کاری داشته باشد کوه ا سازو
هوای اساسوی   که دارای دانوش خالقیوت و سوایر ارزش    یافراد

انسانی هستند پاداش بگیرند الزمه دریافت چنین پاداشی کسب 
 .خووانی اسوت  مطاقعوه و کتواب   های اجتماعی بادانش و مهارت

بر آگاهی بخشی از جامعه در خصو   (1375، امانی)همچنین 
 ،مقودس جعفوری  ) ،ندگی فوردی و اجتمواعی  اثرات مطاقعه در ز

 ،ابواذری )بر باال بردن منزقت اجتمواعی اهول مطاقعوه و     (1373
عنوان اصوظاب مطاقعوه   بر احترام و اکرام دانشمندان به (1372

دسوته دوم ایجواد عوادت     .انود ورزیده یدبرای ارتقای مطاقعه تأک
صوورت   مطاقعه برای ایجاد فرهنگ و عادت مطاقعه نظرات بوه 

 .شده که موارد مهم آن در ذیول آموده اسوت    ارائه یلی و جزئک
 ؛1380 ،)غفواری  ریزی عادت به مطاقعوه از دوران کوودکی  پایه

( همگوانی  1388 ،آبادی و سوام رضایی شریف؛ کیانی خوزستانی
کردن کتاب با معرفوی کتواب و در دسوترس قورار دادن کتواب      

از  یاعوودهکارهووای تتلیغوواتی دسووته دوم راه (، 1378 ،صووفایی)
کارهوای زیور را   پژوهشگران برای گسترش فرهنگ مطاقعوه راه 

اند آگاهی دادن به مردم و افراد خیر جهوت وقوف   پیشنهاد کرده
های مربوول بوه کتواب و    های خود به فعاقیتامرانات و سرمایه
 (،1377، ،یم دانووایی)نیرنووام و رئوو یخوانکتابخانووه و کتوواب 

خوانی بین جامعه به کتابگسترش هرچه بیشتر تتلیغات مربول 
 .(1377 ،)حاجی میررحیمی نسل جوان یژهوو به
 

کننهده مطالعهه مربهوه بهه     عوامل مشوق و تسههیل 

 خانواده 
مظیم خانواده و  یرپژوهشگران در مطاقعات خود ارتتاطات با تأث

انود  کارهوای ذیول را ارائوه کورده    هوا و راه فرزندان یافته ،واقدین
مطاقعه خود دریافت که برای ایجاد عالقه در  (1373 ،کاردانیان)

به مطاقعه در دوران کودکی در مظیم خانواده باید کتاب داستان 
برای  (1378 ،بظرانی) ؛( 1377 ،حاجی میررحیمی. )خوانده شود

توسعه فرهنگ مطاقعه در خانواده تشوی  فرزندان به مطاقعوه و  
نیوز   (1380 ،عظیموی )دانند دسترسی آسان به کتاب را مؤثر می

کند که در ها توصیه میبه خانواده یخوانبرای گسترش و کتاب
ها فراهم   بچهیخانه کتابخانه و مظیم آرام برای مطاقعه و تظق

 .های کتاب برده شوندها و نمایشگاهها را به کتابخانهشود و بچه
دهوی  منظوور جهوت  خووانی بوه  برگزاری انواع مسوابقات کتواب  

 ؛(1379 ،یوسووفی) ؛(1375 ،نیانسوواما) یردرسوویمطاقعووات غ
 ،عظیموی ) هوای کتواب  و برگوزاری نمایشوگاه   (1380 ،عظیمی)

را پیشونهاد   ( 1374 ،داورپنواه ) (،1376 ،مظسنی کتیور ) ؛(1380
 (.1393 ،)ساالری اندکرده
 یبوورا یمختلفوو یشوونهادهایپژوهشووگران پ ینووهزم یندر هموو 

 اند.هآموزان از کتاب و کتابخانه مطرح کرددانش یریگبهره
 ،سوامانیان )هوای مختلوف   ازجمله معرفی کتواب بوه روش   
 ،)داورپنواه  تهیه روزنامه دیواری (1377 ،زارع شهابادی) ؛(1376
 ؛ (1374
 ،بظث و گفتگوو دربواره کتواب     (1377 ،رییم دانایی نیرنام و)
 یی،گوو شعرخوانی مشواعره و جلسوات قصوه    (1375 ،سامانیان)
هووای علمووی و بازدیوود از برگووزاری گووردش (1374، داورپنوواه)

تشوریل  ( 1374، رییم دانایی نیرنام و ) ،های مختلفکتابخانه
( 1377، ریویم دانوایی  نیرنوام و    ،جلسات نقد و بررسی کتاب

منتصوب  ) هوای مودارس  سوازی مناسوب در کتابخانوه   مجموعه
( برخوی از  1383 ،رحموانی )؛ (1380 ،عظیموی )؛ (1372 ،مجانی

های تودریم و  ات بنیادی در روشپژوهشگران معتقدند تا تغییر
پورورش بوه وجوود نیایود      و مظتوای درسوی در نظوام آمووزش   

ورنود بوا در    آآموزان کمتر به مطاقعه و پژوهش روی میدانش
انود کوه بوه    این ضرورت از متوقیان نظام تعلیم و تربیت خواسته

از روش تدریم متتنوی بور    و شود یدروش تدریم مفهومی تأک
 در هموین زمینوه   (1377 ،حواجی میور  . )دحفظیات پرهیوز شوو  

 در مطاقعاتشوان دریافتنود کوه    (1377 ،دانوایی  یمنیرنام و رئو )
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آمووزان الزم اسوت   برای ایجواد فرصوت مطاقعوه بورای دانوش     
هایی که نیازمند به مطاقعوه و اندیشویدن باشود در دروس    درس
بور   یود ها گنجانده شود عده دیگوری از پژوهشوگران بوا تأک   آن

 یاگونهبایست بهاند که مناب  درسی میتوصیه کردههمان باور 
 آموزان به کارهای پژوهشی تشوی  شووند تدوین شود که دانش
حریموووی و )؛ (1388 ،غفووواری) ؛(1372، )منتصوووب مجوووابی

 (.1393 ،)ساالری؛ (1380،طتسی
 

کننهده مطالعهه مربهوه بهه     عوامل مشوق و تسههیل 

 ها دانشگاه
هوا و  یشوتر بور مطاقعوه توصویه    ب یرگذاریپژوهشگران برای تأث

اند منتصب مجابی برای ترغیوب  کارهای زیر را پیشنهاد کردهراه
هوای  دانشجویان به مطاقعه معتقود اسوت کوه دانشوگاه برناموه     

موظووف پژوهشووی و نیووز درس آشوونایی بووا کتابخانووه و روش  
 های دانشوگاه بگنجاننود  پژوهش را در برنامه درسی کلیه رشته

، فور و آسوتانه  ادییو پریرخ ص 1385 ،رضوی و رحیمی دوست)
های برای تشوی  دانشجویان به مطاقعه و تظقی  روش (1388
تدریم پوژوهش مظوور یوادگیری اکتشوافی حوم       یرمستقیمغ

برای قوذت   1382مسئله را توصیه کرده است همچنین قریشی 
بردن بیشتر دانشجویان از مطاقعه فراهم آوردن مظیطی غنی از 

  دیووداری و شوونیداری را پیشوونهاد کوورده  و منوواب مووواد چوواپی
 (.1393، )ساالریاست
 

 کننده مطالعه مربوه به صهدا عوامل مشوق و تسهیل

 های گروهیو رسانه یماس و

و کیوانی   1378 ،اسودی سروسوتانی و کرموی   )؛ (1350 ،حری) 
معتقدنود کوه    ( 1388و سوام   آبادییفرضایی شر) ؛(خوزستانی

طوور صوظی  ایفوا کنود     د را بهاگر نقش خو یجمعوسایل ارتتال
در  .تواند عاملی مهم برای تشوی  نوجوانان به مطاقعه باشود می

 یماسازمان صداوس کندیاشاره م 2000همین خصو  عظیمی 
زندگی افراد اهل مطاقعه و پژوهش معرفی و مصاحته بوا   یانب با

هووای مطاقعووه و افووراد اهوول مطاقعووه و پووژوهش آموووزش روش
هوا و سواخت   ها مناسب در برناموه مجله پژوهش معرفی کتب و

تواننود نقوش مهموی در    معین از زندگی افراد اهل کتابخانه می
، )ساالری و همرواران  ترویج فرهنگ مطاقعه جامعه داشته باشد

 ،میرز)را دانشجویان یابیو اطالع تاثیراینترنت بر مطاقعه (.1393
در  خوانی در اوقوات فراغوت تغییراتوی درازمودت    کتاب(  2003

 (Johnson – smaragdi عوادات مطاقعوه نسول جووان    

Jonsson, 2006)   فنوواوری کووام یوتر و عووادات مطاقعووه
 .(2006، )شن دانشجویان

 ی پژوهشهایافته
پرسش مطورح کورده اسوت کوه      پژوهشگر سهدر این پژوهش 

از مجموعوه   آموده  دست بههای یافته ی قرار گرفت.بررس مورد
های مناسب قای مطاقعه انتخاب کتابعوامل دخیل در ارتقای اق

سنی اهمیت و ضرورت بیشوتری نسوتت بوه سوایر دارد و      بارده
به علت ازدیاد حجوم مطاقوب    گرانمطاقعهها نشان داد که یافته

شووند و بوا   در انتخاب نوع مطلب به ترتیب دچار سردرگمی می
توجه به ظهور ابزارهای اقرترونیری میزان مطاقعه متون چواپی  

ی امطاقعوه ی مطاقوب  دهو سوازمان کاهش بوده است و در  رو به
باشند و بوا  خویش در قاقب چاپی و اقرترونیری دچار مشرل می

های مختلف بیشتر روند رو بوه  توجه به حجم اطالعات در قاقب
گوران ایون فراینود    شوود و مطاقعوه  متون اقرترونیری بیشتر موی 

پویش   لحمو قابول ی ابزارهوای اقرترونیروی   سوو  بهمطاقعه که 
دهنود در ایون   های چاپی ترجی  موی رود را نستت به مظملمی

از ابزارهای  گرمطاقعهمندی امر نیز میزان دانش و آگاهی و بهره
هووا هوشومند و اقرترونیروی بسوتگی دارد و در بیشوتر پوژوهش     

 مطاقعه در جوام  خاصی صورت گرفته است.
و در حیطوه مطاقعوه    هوا پوژوهش با توجه به نتایج اکثریوت  

 سوؤاالت خالصه در قاقوب   طوربهها را توان یافتهیمارتقای آن 
 پاسخ داد.
های پژوهش نشوانگر ایون اسوت کوه جهوت بهتوود       یافته 

ی بایود  امطاقعوه در دایوره انتخواب موواد     گوران مطاقعهعملررد 
 ی مطاقب ایجاد شود.دهسازمانهایی اعماو شود تا مظدودیت
یف تمرکزشوان بور   اوو پژوهش تعار سؤاوجهت پاسخ به  

 هوای مطاقعوه،  یوه نظرها پراکنش در نوع ماده خواندنی و دیدگاه
 پژوهشگران متفاوت است.  مطاقعه موردکارها و جامعه راه

هوا در خوارج از   دوم وضعیت پوژوهش  سؤاوجهت پاسخ به 
 اسوت کننده کشور بیشترین اختالف در خصوصیات افراد مطاقعه

  .استداردهای مطاقعه ها هم در استانکمترین اختالف و
 معلوالت سوم پژوهش  موضووعات   سؤاوجهت پاسخ به 

گران بیشتر در مراحول یوافتن مطاقوب    ی مطاقعهدهسازمانعدم 
 .استیاز موردن
دهد جهوت ارتقوای اققوای    ها نشان میهای پژوهشیافته 

مطاقعه و بهینه کردن فرایند اققوای مطاقعوه فلواهای خواقی و     
یور بورای   گهمهقعه با ایجاد اقگوهایی های موجود در مطاشراف
ها پژوهش اقگو درگران شود ضرورت دارد که این نقص مطاقعه

ها اققای مطاقعه چه در قاقوب  شود در بیشتر پژوهشاحساس می
در گر است و چاپی و چه اقرترونیری بیشتر در میان افراد مطاقعه

ها مشورالت ارتقوای اققوای مطاقعوه در متظوث      یشتر پژوهشب
 .   استگران ی مطاقب در میان مطاقعهدهازمانس
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 گیرینتیجه بحث و
اققوای حوم مطاقعوه    ارتقای شده برای میزان  های دادهتعریف
چنود خصوصویت اشوتراکی بواهم      یرمسوتقل طور مستقل و غبه

و مونظم بوودن اطالعوات، قلواوت و      هدفمند گردآوری دارند.
موضوع ارتقا . ردگیری و عمل برای ارتقا و پیشتسرانجام تصمیم

هایی برای مقایسه و قلواوت نیازمنود   مطاقعه به شاخصه یاققا
داوری در مورد ارتقای اققای حم مطاقعه باید با تصمیم  هست.
 گیری همراه باشد. به این منظور اققوای حوم مطاقعوه،   و نتیجه
و واکنشی است مرتب و هماهنوگ، کوه اجراکننودگان     روندیک

با تمرکز به اهداف موجود، مشاهدات ارتقای اققای حم مطاقعه 
از راه مقایسه بوا   سازی کنند.بستر یارا مه اییافتهجام  و اعتتار 

عوامل دخیل ب ردازند تا هدف  یرشده به تفس های قتووشاخصه
حوم مطاقعوه بوا     یکار ارتقا مطاقعه صورت گیرد. یاققا یارتقا

ر موواد  د آن بسوت نموود  بودن و کوار  ارزشمند قلاوت در مورد
 1گرفتن و کاربست یمشود. با تمرکز به تصمکامل می یاطالعات
سوازی در موضووع ارتقوای حوم     های عملوی و بسوتر  و فعاقیت

)استمرار مطاقعوه، حوذف    شده ینهشده نهاد یابیمطاقعه که ارزش
اطالعوات غلوم و عودم اداموه و سواکن بوودن مسویر         موان  یا
این رونود میوزان ارتقوا    ا ب سازی کرد. توان هموارمی را مطاقعه(
ند و هدفمند و روشومند  محم مطاقعه یک فعاقیت تصمیم یاققا

حوم مطاقعوه از سونجش     یاققوا  یدر ارتقوا  شود.مظسوب می
 شوود. میزان کاربرد اطالعات اسوتفاده موی   گیریاندازه و عوامل

 که این مفاهیم با مفاهیم سونجیدن عوامول دخیول در مطاقعوه،    
موانوو  موجووود و میووزان تشووابهات و   کنتوورو عواموول ارتقووا و 

هایی که در فرایند مطاقعه وجود دارد. با تمرکز بوه ایون   اختالف
اختالفووات بوورای انتقوواو و هوودایت و فهووم بهتوور در موضوووع  

 .کندمی یجادموردمطاقعه ارتقای حم مطاقعه ضرورت خود را ا
شوده نشوان    هوای انجوام  روند زمانی وضعیت کلی پژوهش

شایسته و الزم بوده توجه زیاد بوه  که گونه آن دهد در ایرانمی
مقوقه مطاقعه نشده است این موضوع بوا توجوه بوه اهمیوت آن     

جامعوه علموی باشود و     یتعنا است همواره مورد رفتهیانتظار م
بینانه به این کمیوت و مووارد احتمواقی کوه از چشوم      اگر خوش

ی این توانیم در ارتقامی پژوهشگر دورمانده نظری داشته باشیم
ایوی  کارهوا و ابزارهوا را اجورا و جامعوه    مقوقه مهم کارکردها، راه

داشته و شعار حواو خووش خوانودن را در کشوورمان      گرمطاقعه
  ایران ترویج و همگانی کنیم. 

حووم مطاقعووه  یاققووا یایوون پووژوهش ارتقووا توودوین در 
 اسووت و بووه سرپرسووتان دهشووو نمووود آن قظوواد  یریکووارگبووه

کند کوه در پیشوترد   کمک میعه و کتاب ربم مطاقیذنهادهای 

                                                      
1  . Applied  

در  معلووقی حم مطاقعه از ارتتال معقوو و علت و  یاققا یارتقا
ی مرتتم استفاده کنند و س م نهادهادر   ارتقای مطاقعهصعود 

 گر انتقاو دهند.آن را به اشخا  مطاقعه
میوزان گورایش موردم بوه مطاقعوه و       کوه یون ا با توجه بوه 

 یخوووانرهنووگ مطاقعووه و کتووابف یبوورای ارتقووا یخوووانکتوواب
ترویج فرهنگ مطاقعه  ارهایکراه ،آن بررسی کارهای ارتقایراه

فرهنوگ مطاقعوه و دو مظوور     یکارهای ارتقوا راه یخوانو کتاب
هوا در برناموه   مطاقعه بر سوایر یوادگیری   یرمثتت نشان دادن تأث
 سازی مطاقعه را بررسی کرده است.آموزشی و فرهنگ

 

 پیشنهادها 
در مورد مدیریت  یاندک یهادر ایران پژوهش کهینتوجه به ابا 

رسد پژوهشگران آتی صورت نگرفته ضروری به نظر می مطاقعه
از پیشنهادهایی که در زیر آمده است از  گیری و استفادهکاربا به

فردی زوایای مختلف به بررسی مدیریت مطاقعه افراد در مظیم 
افوراد   مطاقعوه توری از مودیریت   متنوع ب ردازند تا ابعاد گسوترده 

عنوان یک کلیت شناسایی و قدمی در بهتود مودیریت  جامعه به
در سطوح  اشخا  مطاقعهدر جامعه و برآوردن نیازهای  مطاقعه
شوود دوقوت برناموه    پیشونهاد موی   .داشوته شوود  آن بور مختلف 

انداز مشخص برای توسعه چشم یکراهتردی جام  و مصوب با 
مورور بوا مودیریت    مسئله بوه  ینتا ا ین کندفرهنگ مطاقعه تدو

  .صظی  در جامعه حل شود
افوراد انجوام ایون     مطاقعهت یبررسی عوامل مؤثر بر رفتار مدیر -1 

 .کارهایی برای مدیریت مطاقعه ارائه دهدتواند راهها میپژوهش
هوای فوردی متفواوتی پراکنوده     در مظویم  مطاقعوه امروزه  -2 
تی آها است پژوهشگران آن ینترمباشند که وب یری از مهمی
 فلواهای فوردی   درمطاقعوه افوراد    میوزان توانند به بررسی می

 .ب ردازندهای هوشمند یمانند گوشاینترنتی 
هوا  دانشگاه علمییئتمانند اعلای ه مطاقعه میزانبررسی  -3 

 .سروکار دارندی امطاقعهمواد که با حجم انتوهی از 
 ،مثوول مدرسووه هووایییممظوودر  مطاقعووه میووزانبررسووی  -4 

 .هابیمارستان ،های پزشرانمطب
توانند بوه بررسوی ابزارهوای مودیریت     پژوهشگرانی آتی می -5

 مطاقعوه ها را در مدیریت مطاقعه ب ردازند و میزان مفید بودن آن
 .اشخا  بسنجند

 مقایسوه  چاپی با اقرترونیروی  کتب مطاقعهبررسی مدیریت  -6 
و اقرترونیروی و   اف دی. پوی. و  مطاقب کاغوذی میزان مطاقعه 

 یهوا شوتره مطاقعوه در   و میزان گرانمقایسه رفتارهای مطاقعه
 .قرار دهندی بررس موردرا توییتر  ،مانند فیم بو  یاجتماع



 1399 زمستان (،28ی اپی)پ چهارمساو هفتم، شمارة  ،یشناسعات و دانشاطال تیریصلنامه مدف                                                     78

 Refrences 
 Abbasi, H., & Susan, H. (2003). Collaboration between educational and public libraries 

in order to increase the pleasure of reading. Payam Library, 5(16), 12-16. ) In Persian) 

Abdul Karim, N., & Hasan, A. (2007). Reading habits and attitude in the digital age: 

Analysis of gender and academic program differences in Malaysia. The Electronic 

Library, 25(3), 285-298. )In Persian) 

Adkins, D., & Bossaller, J.E. (2007). Fiction access points across computer-mediated 

book information sources: A comparison of online Bookstores, reader advisory 

Databases, and public library Catalogs. Library & Information Science Research, 

29(3), 354-368. 

Amani, Gh. (2000). Effective ways to attract audiences to Iranian public libraries.Delphi 

study. Library and Information Science Research Journal, 6(2), 226-206. (In Persian) 

Amani, Gh. (2000). The relationship between childhood-adolescence study and adulthood 

study. Library Quarterly, 3(4), 15-21. 

Amani, G. (1999).The importance of books and libraries and the impact of studying on 

the evolution of society from the perspective of Islam and the Qur'an. Payam Library, 

7(4), 9-1. ) In Persian) 

Amani, Gh. (1998). Studying the current situation in ardabil province's school libraries 

and students' tendency to study non-textbooks. Payam Library, 9(4), 11-18. )In 

Persian) 

Brown,W. (1998). InSpirituality Study. Translation. Hossein, Shokouhian. Payam 

Library, 5(1& 2), 67-68. 

DanaeeMoghadam, D., Khosravi, F., & Andafshar, E. (2013). Promotion of study habit. 

National Journal of Library and Information Organization Studies, 9(5), 32-38. )In 

Persian) 

Davar Panah, M. (2014). Investigating the role of primary school libraries in 

strengthening education and creating study habits. Payam Library, 6(2), 14-20. (In 

Persian)  

Edem, M., & Ofre, E.(2010). Reading and internet use activities of undergraduate 

students of the University of Calabar,Calabar, Nigeria. African Journal of Library, 

Archives and Information Science, 2(1),71-51. 

Fadaei Araghi, Gh. (1992). A New Activity to Support Books and Reading. Payam 

Library, 1(4), 21-28. (In Persian) 

 Fakhartabsi, M. (2017). Factors affecting the desire to return children and adolescents to 

the library from the perspective of children and adolescents in public libraries in 

Mashhad. Library and Information Science Research Journal, 2(4),11-21.(In Persian) 

Ghaffari, S. (2009). Management and Marketing of Public Libraries. Payam Library, 

1(3), 9-19. (In Persian) 

Gharibi, R. (2000). The Role of Books and Libraries in Education. Payam Library, 7(3), 

20-27. (In Persian)  

 Ghayuri, Z., & Hassanzadeh, M. (2016). Survey of study at  academic library. Research 

on Information Science and Public Libraries, 23(3), 87-81.(In Persian) 

Hafezian, R. (2002). Kazem Books and Libraries in the Computer Age with Books or By 

Machine. Payam Library, 8(2), 18-26. (In Persian)  

Hnamte, L. (2006). Public Library in the Development of Mizo Society:A Case Study of 

Aizawl District Library. Library and Information Science, Mizoram University, India, 

3(5), 56-58. 

Huysmans, F., Hillebrink, C. (2008). The future of the dutch public library. Ten years On, 

SCP: The Hague, Netherland, 3(3), 65-78. 

Iran Public Libraries Institution. (2011). Vision document of Iranian public libraries on 

the horizon, Tehran: Publications Institute, 3 edition.  

Fadaei, Gh. (1993). A new activity to support books and reading. Library Message, 3(1), 

53-55.(In Persian) 



 79                                                                                                             پیشینة ارتقای اققای مطاقعهپهلو: نامداری و فرج

 

   keshavarzi, M., Motallebi, D., & Mohammad, E. (2017). The relationship between the 

use of public libraries and lifestyle changes of users studied in libraries of Tehran 

Municipality Cultural and Artistic Organization. Library and Information Science 

Research Journal, 7(2), 5-22 ) . In Persian) 

Khanifar, M. (2015). Strategies for promoting the culture of reading in schools. 

University libraries, 6(3),45-48. (In Persian)  

  Lester, D. (1995). Writing reseatch papers: A complete Quide, 17th ed. New york: 

Harper Collins College Pub. 

MirHosseini, Z. (2011). Public Libraries and Economic Development. Payam Library, 

7(1), 69-72. (In Persian)    

MirHosseini, Z. (2011). The Role of Public Libraries in The Development of Reading 

Culture. Payam-e-Library, 4(1 & 2), 22-27. (In Persian) 

Moghaddam, Jafari, M. H. (2009).Studying the Educational and Social Aspects of Study. 

Payam-e-Library, 5(4,3), 47-48. (In Persian) 

Mohammadi, M., Falsafin, S., & Khoydaki, S. (2018). Library and Information Science 

Research Journal, 8(1), 159-177.(In Persian) 

Mohammadi, M., Anami, T., & Andkhaleghi, N. (2017). Qualitative assessment of 

websites of Iranian online bookstores, Library and Information Science Research 

Journal, 7(2), 251-272  . (In Persian). 

Mohammadpour, L., & Hariri, N.(2017). Qualitative study of readers' viewpoints about a 

storybook suitable for a case study of the Central Library of Ardabil Province,Library 

and Information Science Research Journal, 7(2), 189-20  . (In Persian) 

Morovvati, S, & HassanVandi, M. (2014). A Useful and Effective Study from the 

Perspective of Verses and Hadiths, Journal of National Studies in Library and 

Information Organization, 25(3), 23-11. (In Persian) 

Saeedi, Z. (2018). Relationship to study orientation. Library Message, 4(4), 62-78. (In persian) 

Samanian, M. H. (1994). Examining the habits of reading habits. library studies, 3(2), 65-

68. (In persian) 

Samanids, M. (1999). Sociology of Study in Iran, Payam Library,4(18), 10-18.  

 Shakouei, A. (2000). Survey on the study among student and teachers at shahed school, 

Payam Library, 8(2), 6-12. (In Persian)  

 Styger, R. C. (1992). Ways to encourage reading. Tehran: Secretariat of the Board of 

Trustees of Public Libraries of Iran.  




