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برگزاري نمايشگاه كتاب ،بررسي شیوههاي ارايه

چكيده

خدمات كتابخانهاي.

هدف از انجام پژوهش حاضر هدايت دانشجويان
به كتاب هاي غیر درسي جهت ارتقاي سطح دانش و

كليد واژه گان :مطالعه كتاب هاي غیر درسي ،خدمات

معلومات آنان است؛ اين مسیر ميتواند از طريق برنامه

كتابخانهاي ،روش تدريس ،مسابقات كتابخواني.

ريزي دانشگاه ،تسهیل يابد .تحقیق حاضر با توجه به
ماهیت آن توصیفي بوده و با عنايت به اهداف تحقیق از
نوع كاربردي ميباشد .جامعه آماري مورد مطالعه در
اين پژوهش كلیه دانشجويان دختر و پسر رشته علوم
انساني دانشگاههاي آزاد منطقه  8در سال تحصیلي -88
 88بالغ بر  83هزار نفر بودند و نمونه آماري پژوهش
شامل  883نفر از دانشجويان مورد نظر بود كه به
روش نمونهگیري تصادفي چند مرحلهاي انتخاب
شدند .ابزار سنجش ،پرسشنامه محقق ساخته اي
مشتمل بر  21سؤال بر مبناي طیف لیكرت و سه سؤال
به صورت باز پاسخ بود .يافتههاي پژوهش پس از
تحلیل آماري با استفاده از روش خي دو ،نشان داد كه
عوامل زير ميتواند نقش مؤثري در هدايت دانشجويان
به سمت مطالعه كتبها يا غیر درسي داشته باشد :نقش
روش تدريس استادان ،برگزاري مسابقات كتابخواني،
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طريق حس رقابت ،كنترل و ارتباط برانگیخته ميشويم

مقدمه
كتاب به عنوان يك عنصر فرهنگي در همه حال

و به نظر بسیاري از روانشناسان و متخصصان علوم

مورد توجه ملل در اعصار مختلف بوده است اين

تربیتي ،دانش انگیزه در مطالعه نقش اساسي دارد كه

شاخص فرهنگي با نفوذ خود ضمن انتقال دانش به

بستر سازي براي ايجاد انگیزه در محیط دانشگاهي

مخاطب ،بینش او را نسبت به محیط اطراف و دنیاي

توسط دانشگاهها عملیاتي ميگردد .منابع انساني يا به

پیرامون خود تغییر داده و روح تازهاي به خواننده خود

عبارتي استادان دانشگاهها نقش بيبديلي را در هدايت

ميدهد ،دريچهاي كه هر انساني را با افكار و انديشه

دانشجويان جهت مطالعه كتاب به عهده دارند؛ طرح

ديگران آشنا كرده ،به آدمي بصیرت ميدهد تا شعاع

سؤال هاي حساب شده و هدفمند در سطح دانش و

ديد خود را گسترش داده و او را در همه حال با خود

فهم شاگردان ،استفاده از الگوهاي نوين تدريس،

همراه ميكند .در اسالم نیز به امر مطالعه تأكید فراوان

آموزش تفكر انتقادي ،تعامل ،هدايت گروهي و معني

شده و نهضت اسالمي با نداي آسماني «بخوان» تزئین

بخشي شاگردان در داخل گروه و ...از آن جملهاند.

يافته است و خداوند در قرآن كريم به قلم و آنچه

استادان دانشگاه بايد به اين واقعیت توجه داشته باشند

مينويسد سوگند ياد كرده است و پیروان مكتب اسالم

كه در پروراندن روح يادگیري 2و ايجاد رغبت در

همواره براي كتاب و كتابخانه و كتابخواني احترام ويژه

شاگردان بسیار تأثیر گذارند .ايجاد انگیزش از طريق

قايل بوده و كتابخانههاي مصر ،بینالنهرين و

تدريس در كالم معلمان بزرگي چون روسو )1811 (0و

جنديشاپور با همین نگرش پرآوازه بودهاند .كتابخواني

ديويي )1810(8ديده ميشود .میزان و گستره مطالعه

يك رفتار فرهنگي است كه در جامعه تحقق مييابد ،به

ويگفیلد و گاتري )1887(8و خالقیت كاستنر 1و

تبع اين رفتار دانشگاهها نقش بيبديلي را ميتوانند

همكاران(  )1888و عواطف مثبت كارگرفرد ،عريضي و

درخصوص ارتقاء اين رفتار ايفاء نمايند .دانشگاهها

بهادران ( )1080از نقشآفريني استادان سرچشمه

مراجعي هستند كه در تولید دانش و اطالعات هر

ميگیرد .بالك و اندرسون )1871 (7در مطالعهاي

كشوري سهمي مهم به عهده دارند ،و دانشجويان در

دريافتند راهبردهاي يادگیري در گروههاي همیار و

اين فضاي علمي است كه بايد خود را براي ورود به

يادگیري در حد تسلط ،میزان موفقیت دانشآموزان را

جامعه آماده نمايند؛ از آنجايي كه كتابخواني يكي از

افزايش ميدهد زمان يادسپاري آموختهها را بیشتر

اسباب موفقیت و ارتقاء دانش هر دانش پژوهي ميباشد

معلمان و همكالسيها ايجاد مينمايند .نادلر)1888( 8

بايد راههاي ترغیب اين رفتار فرهنگي (كتابخواني) را

به بحث توسعه منابع انساني اشاره ميكند؛ ايشان

شناخت و به دانشگاهها معرفي نمود .دانش امروزي از

آموزشهاي منظم در مدت زمان معیني به منظور رشد

ما مي خواهد كه براي ارتقاي رشد واقعي فردي ،از
آنچه كه ما را به بهترين قابلیتمان رهنمون ميسازد،

2. Learning

spiritual
. Rousseau
4. Dewey
5. Guthere & wig Field
6. Kustner et al.
7. Black & Anderson
8. Nadler
3

آگاه باشیم .دسي وريان )1888( 1ميگويند كه ما از
& Ryan

1. Deci
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افراد در انجام وظايف خود را مهم دانسته و به نقش

دانشگاهها و معلمان نیز نقش مطلوبي را ايفا نمودهاند.

بنگاههاي اطالعاتي ،دانشگاهها و مدارس تأكید نموده

ايجاد رقابت و برگزاري مسابقات براي دانشجويان نیز

است .مقوله بعدي در محیط دانشگاهي خدمات

يكي از مؤلفههاي انگیزهافزايي در زمینه كتابخواني

كتابخانهاي استهیكز )1888(1در مطالعات خود

است .راين و ديسي )2333(0عقیده دارند ايجاد

سیستمهاي اطالعاتي( )ICTكه بهعنوان سیستمهاي

رقابتهاي گروهي و انجام مسابقات تا حدود زيادي

متشكل از اجزاي انساني و فني هستند تأكید نموده كه

براي افزايش مطالعات شاگردان مؤثر است .به همین

در كار پذيرش ،ذخیرهسازي ،پردازش ،خروجي دادن و

منظور امروزه مسابقات گوناگوني در جهت ارتقاي

انتقال اطالعات كاركرد دارند و كتاب به عنوان يك مانع

فرهنگ كتابخواني و مطالعاتي دانشجويان و

اطالعاتي در همه حال نقش باز تولید انديشه را ايفا

دانشآموزان در سرتاسر دنیا برگزار ميگردد .عزيز

مينمايد كه در عصر جديد وزني در گرايش به مطالعه

پور( )1071در بررسي رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلي با

كتاب پیدا كرده است؛ استفاده از رسانههاي ديداري-

موفقیت تحصیلي دانشجويان بر مطالعه كتاب و مسیر

شنیداري ،میكروفیلم ،رسانههاي الكترونیكي ،سي دي

مطالعاتي آن تأكید ميورزد .خشويي( )1078در مقايسه

رام ،كلید واژهها و استفاده از متون و منابع انساني

نظرات دختران و پسران در مورد عوامل مؤثر در

متخصص كتابخانه با فضاي طراحي شده براي مطالعه

پرورش روحیه مطالعه دانشآموزان ،ارزش مطالعه و

از جمله خدماتي است كه باعنوان مديريت كتابخانه

كتابخواني را بیش از پیش مهم و اساسي ميداند.

بستري براي مطالعه كتاب دانشجويان ميباشد.

محمدي( )1071به پیشرفت دانشجويان از طريق انجام

دسياستیگر )1888(2معتقد است با برنامهريزي دقیق و

مطالعه و تحقیق رسیده است .خاتمي( )1077به نقش

هماهنگ و ايجاد نمايشگاه پرمحتوا كتاب همچون :به

مطالعه دانشجويان در ايجاد انگیزه آنان به تحصیل تأكید

عشق كتاب در كانادا ،جشنواره كتاب سنگاپور ،هفته

ميورزد .ناصري مقدم( )1078نیز كتابخواني را در رشد

كتاب استرالیا ،باشگاههاي كتاب ،جامعه كتاب دوستان

تحصیلي دانشآموزان بسیار مفید ميداند ،ابراهیمیان

شوروي سابق ،كتابخواني را بايد زنده نمود؛ ايشان

( )1078و ناصري( )1078هر كدام به نقش منابع درسي

وسايل ارتباط جمعي ،رسانهها ،مسابقات كتابخواني،

در پیشرفت تحصیلي دانشآموزان و دانشجويان اشاره

عادت دادن از كودكي و الگوسازي را مهم ميداند و

ميكنند .با توجه به نظريات و پیشینه مطالعاتي فوق و

يعقوبيفر( )1087از برگزاري موفق 03هزار نمايشگاه

بررسي ديدگاه دانشجويان هدف از انجام اين پژوهش

كتاب در 03هزار واحد آموزشي خبر ميدهد .در ايران

پاسخ به پرسشهاي ذيل ميباشد:

انتشارات مدرسه و مؤسسه منادي تربیت فعالیت

 -1آيا انجام مسابقات كتابخواني ميتواند در جهت

گستردهاي را در زمینه فرهنگ كتابخواني ،توزيع كتاب،

ترغیب دانشجويان به مطالعه كتاب هاي غیر درسي

نیازسنجي ساالنه از كارشناسان در جهت شناسايي و

مؤثر باشد؟

ارزيابي كتاب انجام ميدهند كه در اين زمینه استادان
Heeks
Deci stigure

1.
2.

Royen & Deci
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 -2آيا روشهاي تدريس استادان در جهت ترغیب

بدست آوردن اطالعات تكمیلي از جامعه آماري تدوين

دانشجويان به مطالعه كتاب هاي غیر درسي ايجاد

شده است .سؤال هاي شماره  27و  28در پرسشنامه،

انگیزه مينمايد؟

دستیابي پژوهشگر به اطالعاتي راجع به زمان صرف

 -0آيا ارايه خدمات كتابخانهاي در جهت ترغیب

شده براي مطالعه كتاب هاي غیر درسي دانشجويان در

دانشجويان به مطالعه كتاب هاي غیر درسي مؤثر است؟

طول روز و تعداد كتاب هاي غیر درسي مورد مطالعه

 -8عالقه به رشته تحصیلي تا چه میزان در جهت

در طول ترم را نشان ميدهد و سؤال شماره  28به

ترغیب دانشجويان به مطالعه كتاب هاي غیر درسي

صورت باز بوده كه ديدگاه جامعه آماري را راجع به

تأثیر دارد؟

اتخاذ تدابیر دنشگاهها در خصوص گرايش دانشجويان

روش

به كتابخواني بیان ميكند .سؤال هاي شماره  1و 2

اين تحقیق باتوجه به ماهیت آن توصیفي بوده و با

متغیر نقش استادان ،سؤال هاي  0و  8متغیر عالقه به

عنايت به اهداف تحقیق از نوع كاربردي ميباشد .در

رشته تحصیلي ،سؤال هاي  8و 1و 7و8

متغیر

واقع مطالعه وضعیتي است كه از طريق آن راه هاي

مسابقات كتابخواني و سؤال هاي  8و  13و  11و 12

ترغیب دانشجويان به مطالعه كتاب بررسي و معرفي

متغیر خدمات كتابخانهاي را پوشش ميدهند و بقیه

شده است.

پرسشها براي تسلط بیشتر جهت پاسخگويي به اهداف

جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگيري .جامعه

پژوهش تعبیه شده است .براي بدست آوردن روايي

آماري مورد مطالعه در اين پژوهش را دانشجويان

پرسشنامه ،پژوهشگر پس از اجراي يك آزمون

دختر يا پسر رشته علوم انساني دانشگاههاي آزاد منطقه

آزمايشي در جامعه آماري محدود دانشجويان و با در

 8تشكیل ميدهد كه در سال تحصیلي  88-88بالغ

نظر گرفتن ضريب همبستگي سؤال هاي و تصحیح

بر 83هزار نفر بودهاند و نمونه آماري پژوهش

بعضي از سؤال هاي و حذف بعضي از آنها اقدام كرد و

شامل 883نفر از دانشجويان مورد نظر ميباشند كه به

نهايتاً با هم انديشي چند نفر از كارشناسان اقدام به

منظور انتخاب نمونه مورد نیاز از روش نمونهگیري

اجراي پرسشنامه نمود ،همچنین براي اعتباريابي

تصادفي چند مرحلهاي استفاده گرديد و حجم نمونه

پرسشنامه با اجرا بر روي  03نمونه آماري و با

اين پژوهش نیز براساس حجم نمونه «جامعه آماري

استفاده از روش آلفاي كرونباخ با  3/88تعیین گرديد

محدود» و قابل شمارش بدست آمده است كه فرمول

كه ابزار پژوهش مورد نظر قابلیت آزمون در میدان را

آن عبارت است از:

دارد.

)NZ 2.P(1 P
)( N  1)d 2  Z 2P(1 P

يافتهها

N

جدول شماره  1كه نمايهاي از پاسخ دانشجويان را

ابزار پژوهش .ابزار سنجش در پژوهش حاضر،

در خود جمع نموده در برگیرنده سؤال هايي است كه

پرسشنامه محقق ساخته است كه مشتمل بر  21سؤال

چهار فرضیه پژوهشي را به همراه دارد به ترتیب نقش

برمبناي طیف لیكرت و سه سؤال بهصورت باز و بسته

استادان در گويههاي شماره  1و  2عالقه به رشته

يعني سؤال شماره  28 ،27و  28جهت واكاوي بیشتر و
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گويههاي  8و  13و  11و  12را نشان ميدهد.

تحصیلي در گويههاي  0و  ،8مسابقات كتابخواني و
گويههاي  8و 1و 7و  8و خدمات كتابخانهاي در

جدول شماره  .9فراواني پاسخ دانشجويان به سؤال هاي پژوهش
رديف

موضوع گويهها

خيلي

تا

زياد

زياد

كم

حدودي

خيلي
كم

9

تأثير راهنمايي استادان بر مطالعه كتب غير درسي

927

956

975

67

93

2

تأثير روش تدريس استادان بر مطالعه كتب غير درسي

63

977

973

57

96

8

ميزان عالقه دانشجويان به رشته تحصيلي خودشان

985

951

292

61

81

7

عالقه به رشته تحصيلي و مطالعه كتب غير درسي

926

16

287

77

91

5

تأثير نمايشگاه كتاب ،هديه كتاب بر مطالعه كتب...

975

919

297

79

96

7

تأثير مسابقات كتابخواني بر مطالعه كتب غير درسي

917

39

989

981

35

6

تأثير تبليغات و اطالعرساني مناسب بر مطالعه كتب...

911

978

223

81

91

3

تأثير همايش دانشجويي و تقدير از كتابخواني

61

981

271

78

3

1

تأثير مديريت كتابخانه بر ايجاد انگيزه كتابخواني

79

975

265

72

95

91

تأثير فضاي كتابخانه بر ايجاد انگيزه كتابخواني

977

916

211

77

97

99

تأثيرتنوع كتاب و دسترسي آسان بر ايجاد انگيزه....

966

976

931

93

1

92

تأثير رفتار كتابداران بر ايجاد انگيزه كتابخواني

981

972

918

87

91

تصوير كلي از يافتهها در جدول صورتبندي

عالقه به رشته تحصیلي و گرايش به كتابخواني ترديد

فراوانيها نشان ميدهد كه اكثريت پاسخگويان به

دارند كه عالقمندي به رشته تحصیلي تنها عامل گرايش

محور مثبت پیوستار عالقمند بودهاند يعني گزينههاي

به كتابخواني باشد به همین منظور در پاسخهاي خود

زياد ،خیلي زياد و تا حدودي را انتخاب نمودهاند و اين

بدرستي آن را نشان دادهاند .در هرحال چگونگي

مسأله نشاندهنده اين واقعیت است كه دانشجويان

ديدگاه دانشجويان مثبت بوده كه انتظارات آنان را از

شناخت كافي به مؤلفههاي پرسشنامه داشته و مطالبات

فهم درست عوامل تأثیر گذار در محیط دانشگاهي تبیین

خود را نیز به درستي درك كردهاند .حتي در رابطه با

مينمايد.

جدول شماره  .2نتايج بدست آمده در خصوص تأثير مسابقات كتابخواني
همايش

تبليغات و اطالع

مسابقات كتابخواني

تأثير هدايت و

تأثير دانشگاه در

دانشجويي

رساني مناسب

توام با اهداء جايزه

نمايشگاه و نمايههاي

فرهنگسازي به مطالعه

نتايج

كتاب
886/586

217/177

226/279

257/663

816/567

خي 2

7

7

7

7

7

Df

با توجه به نتايج جدول فوق و خروجي آزمون خي

چنین استنباط ميشود كه نمرههاي بدست آمده با باالتر

دو و در نظر گرفتن جدول مبین با ضريب خطاي 1

از نمرههاي مبین جدول خي دو بوده و تفاوت

درصد و  8درصد و  8 :dfبه ترتیب  10/28و 8/88

معنيداري بین اهداي جايزه و ترغیب دانشجويان به
67

بررسي راههاي ترغيب دانشجويان به مطالعه كتاب هاي غير درسي  /افكانه و شكوري شالدهي

مطالعه كتب غیر درسي وجود دارد .تأثیر دانشگاه

كتابخواني داشتهاند .جهت نشان دادن درجه ارتباط بین

جامعه آماري و اجراي نمايشگاه كتاب ،تحويل

شاخصهاي جدول شماره  2ضريب هماهنگي آن

نمايههاي كتاب ،اجراي مسابقه ،اهداي جوايز ،تبلیغات

بدست آمده و  3/1محاسبه شد.

و اطالع رساني مناسب ،در انگیزه افزايي دانشجويان به
جدول شماره  .8نتايج بدست آمده در خصوص تأثير روشهاي تدريس استادان
استادان دانشگاه

استادان و مجاب كردن

الگوي مطالعه

دانشجو براي مطالعه

آگاهي از مطالعه و شيوه

استادان و معرفي كتب
براي مطالعه

نتايج

مطالعه كرد

551/186

597/177

791/511

891/622

خي 2

7

7

7

7

Df

با توجه به نتايج جدول فوق و خروجي آزمون خي

تدريس استادان و ترغیب دانشجويان به كتاب هاي غیر

دو و درنظر گرفتن جدول مبین با ضريب خطاي 1

درسي وجود دارد؛ در واقع استادان در اين رابطه

درصد و  8درصد و  8 :dfبه ترتیب  10/28و 8/88

ميتواند بسیار پر رنگ باشد .جهت نشان دادن درجه

چنین استنباط ميشود كه نمرههاي بدست آمده با باالتر

ارتباط بین شاخصهاي جدول شماره  0ضريب

از نمرههاي مبین جدول خي دو بوده و فرض يك تأيید

هماهنگي آن بدست آمد و  3/7محاسبه شد.

شده بدين معنا كه تفاوت معنيداري بین روشهاي
جدول شماره  .7نتايج به دست آمده در خصوص تأثير خدمات كتابخانهاي
رفتار كتابداران و

تنوع كتاب و دسترسي

راهنمايي آنان

فضاي كتابخانه ،جا

آسان

مديريت كتابخانه و

نتايج

نشيمن و...

283 /679

237/776

275/852

883/861

خي 2

7

7

7

7

Df

با توجه به نتايج جدول فوق و خروجي خي دو و

كتابداران با مطالعهكنندگان و ايجاد تسهیالت از طريق

در نظر گرفتن جدول مبین با ضريب خطاي  1درصد و

رايانه بسیار اثر گذارند ،زيرا هر كدام به تنهايي

 8درصد و  dfبه ترتیب  10/28و  8/88چنین استنباط

ميتوانند تأثیري در ايجاد رغبت و عدم رغبت

ميشود كه نمرههاي بدست آمده باالتر از نمرههاي

دانشجويان به مطالعه داشته باشند .جهت نشان دادن

مبین خي دو بوده و فرض يك تأيید ميشود و مديريت

درجه ارتباط بین شاخصهاي جدول شماره  8ضريب

كتابخانهها ،فضاي حاكم بر كتابخانهها (نور ،صدا ،فضا

هماهنگي آن بدست آمده و  3/1محاسبه شد.

و )...تنوع كتاب و دسترسي آسان به موضوعات ،رفتار
جدول شماره  .5نتايج بدست آمده در خصوص عالقه به رشته تحصيلي
تمايل به داشتن اطالعات

اتفاقي بودن انتخاب رشته

عالقه به رشته تحصيلي

بيشتر در خصوص رشته

تحصيلي

توسط دانشجو

221/831

87/518

917/591

خي 2

7

7

7

Df
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با توجه به نتايج جدول فوق و خروجي خي دو و

مطالعه را توصیه ميكنند .استادان دانشگاهها به اين

در نظر گرفتن جدول مبین با ضريب خطاي  1درصد و

موضوع توجه دارند كه در بيعالقگي و بيانگیزه

 8درصد و  8 :dfبه ترتیب  10/28و  8/88چنین

سازي دانشجويان به مطالعه نیز سهمي دارند و اين

استنباط ميشود كه نمرههاي بدست آمده باالتر از

گزارهها همه و همه به تصمیمگیري و تصمیمسازي

نمرههاي مبین خي دو بوده و نتیجه ميگیريم فرضیه

يك استاد دانشگاه و میزان مهارت او ربط دارد كه

صفر كه همانا عدم تفاوت معنيدار بین دو متغیر است

چگونه در ارايه يك برنامه درسي به اين امر مهم

رد و در مقابل فرضیه تحقیق تأيید ميشود .جهت نشان

بینديشد تا فراگیرندگان از او الگو برداري نمايند.
يافته ديگر اين پژوهش درخصوص نقش خدمات

دادن درجه ارتباط بین شاخصهاي جدول شماره 8
ضريب هماهنگي آن بدست آمده و  3/8محاسبه شد.

مؤثر و تخصصي كتابخانهها ،نوع سرويسدهي و

بحث و نتيجهگيري

مديريت آن ميباشد در واقع اخالق و رفتار سازماني،

اولین يافته پژوهش حاضر آن است كه استادان

آموزش كتابداران ،فضاي كتابخانه ،ساعات مربوط به

دانشگاهها در ايجاد انگیزه به مطالعه و بهرهگیري از

ارايه خدمات و ...هركدام مؤلفههايي هستند كه

الگوها و روشهاي تدريس برتر نقش مؤثر دارند؛ كه

ميتوانند در جذب مطالعهكنندگان مخصوصاً در

اين يافته پژوهشي با يافته افرادي همچون پین ،الین و

محیطهاي دانشگاهي مؤثر باشند ،اين يافته پژوهشي

كوفر اسنیك همسويي دارد .بین الین )1888(1معتقد

نیز با يافتههاي مارچانت و اسمیت )1882(0همسويي

است زماني كه به دانشگاه ميانديشید بايد خود را براي

داشته كه در نظرخواهي از مديران انجمن كتابخانههاي

خواندن آماده كنید امري كه بايد در خصوص توسعهي

پژوهشي آمريكا ،به منظور تعیین مهارتهاي تخصصي

مهارتها به ياد داشته باشید و آن را دوست بداريد.

مورد نیاز كتابداران دانشگاهي بهعمل آوردند و

ايشان اعتقاد دارد يك مطالعه موفق از طريق معلمان و

دريافتند كه نیاز براي افزايش آموزش مرتبط با

استادان به سرانجام ميرسد .كوفر و اسنیك)1882(2

مهارتهاي تحلیلي و ارتباط فردي ،تحلیل نظامها ،و

نیز دريافتند شاگرداني كه از طريق روش اكتشافي

خودكارسازي كتابخانهها محسوس ميباشد؛ همچنین

مطالبي را ميآموزند نگرشهاي مثبتي نسبت به

يافتههاي فتاحي( )1071و كوكبي( )1071نشان

موضوع درسي پیدا ميكنند و يادگیري عمیقي را پشت

ميدهند كه برنامههاي درسي مربوط به سازماندهي

سر ميگذارند و اين روشها و الگوهاي برتر تدريس

منابع ،بايد بیشتر به امور فهرستنويسي رايانهاي و

توسط مدرسان به كار گرفته ميشوند و پژوهشگراني

فهرستهاي رايانهاي بپردازند ،زيرا محیط و فرآيند كار

چون رضايي( )1078ابراهیمیان( ،)1078كاشاني()1088

سازماندهي بهطور قابل مالحظهاي تحت تأثیر

و عسگري( )1070به جايگاه مطالعه در بسامان كردن

فنآوريهاي نرمافزاري و شبكه اينترنت قرار گرفته

آموزش ،بهرهگیري از روشهاي برتر تدريس ،تعامل

است.

مناسب علمي بین استاد و شاگرد و ايجاد انگیزه براي
Payne & Elaine
Cooper & Sneek

1.
2.

Marchant & Esmith
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يافته سوم اين پژوهش دربرگیرنده نقش تبلیغات و

تعبیر مطالعه دانشجويان در حوزههاي مختلف علوم از

مسابقات كتابخواني در جهت گرايش دانشجويان به

بديهيترين عملكرد آنان است؛ درواقع پوشش يكي از

كتابخواني ميباشد .مسألهاي كه معموالً به آن التفات

شاخصهاي اصلي رشد دانشگاهي است .در كشور ما

كمتري ميشود بر اساس اين يافته كه همسو با

كتاب ،كتابخانه و كتابخواني قدمتي دارد در قرن دوم

مطالعات دسياستیگر )1888(1ميباشد؛ ايشان به

هجري حدود  133كتابخانه در كشور ما فعالیت داشته

تبلیغات درخصوص كتابخواني بهويژه در محیط

كه كتابخانه بزرگ ري ،نیشابور و بوطاهر در ساوه از

دانشگاهي تأكید نموده و فراهم كردن شرايط مساعد

آن جملهاند و صدها كتابخانه در قرن سوم و چهارم

براي مطالعه كتاب را توصیه مينمايد .در يافته ديگري

هجري نیز راهاندازي شدهاند ،با اين پیشینه تاريخي

از اين پژوهش درمييابیم كه انجام مسابقات كتابخواني

الزام براي تعقیب كتابخواني و بهروز رساني اطالعات

و اهداء جوايز به دانشجويان جهت ترغیب آنان به

دانشجويان دور از انتظار نیست.

كتابخواني ميتواند در مطالعه دانشجويان مؤثر باشد،

در پايان با امعاننظر به مطالعات پژوهشگران و

اين يافته پژوهشي همسويي با مطالعات گري و

نتايج بدست آمده از اين پژوهش ،پیشنهاد ميگردد در

راجرز )1881(2داشته كه در اين زمینه به انگیزههاي

محیط دانشگاه بايد فضايي طراحي و فراهم نمود تا

بیرون و اجتماعي شاگردان صحه ميگذارند ،در واقع

شاخص مطالعه براي جويندگان كتاب ارتقاء يابد؛

يك تعلق اجتماعي و جمعي است كه دانشجويان خود

معرفهايي چون كتابخانه ،سالن مطالعه ،آموزش

را در معرض عموم مردم ميسنجند و خواهان آنند از

استادان ،گروههاي فعال درسي ،نمايشگاه كتاب،

طرف ديگران مورد توجه قرار گیرند و زمینه تبلیغاتي

امكانات ديجیتالي كتابخانهاي ،استفاده از اينترنت براي

آن ميتواند گرايش آنان را به مطالعه افزايش دهد؛ در

دسترسي به كتابخانههاي دنیا و ...در مطالعه كتاب

اينجا الزم است تأكید آقاي فیل ريس )1880(0را اشاره

فوقالعاده مؤثر هستند .در واقع مطالعه كتاب كه از آن

نمايیم كه به دانشجويان ميگويد از خود سؤال كنند

به عنوان يك رفتار فرهنگي و شاخص آموزشي در

براي چه تحصیل ميكنند؟ اين امر نقدي است به

محیط دانشگاهي ياد شده است ميتواند سطح علمي،

مختصات حضور دانشجويان در دانشگاهها ،كه بداند

آموزشي دانشگاهها را افزايش داده و نیروي انساني

انگیزه آنان در برنامه كیفیت بخشي دانشگاهها مؤثر

مطمئنتري را به جامعه تحويل دهد؛ بدون ترديد در

خواهد بود .دانشگاه جايگاهي است كه كاركرد آن در

اهداف كیفیت بخشي همه دانشگاهها ،فرهنگ مطالعه

آموزش ،پژوهش ،خدمت به جامعه ،انتقال میراث

كتاب يك ارزش محسوب ميشود.

فرهنگي ،ارتقاي فرهنگ و در نتیجه بهبود زندگي

منابع

نسلهاي آينده نمايان ميشود و برونداد آن نیروي

 -آراستهخو ،م .)1082( .نقد و نگرشي بر

انساني متخصص ،ماهر ،نوآور و خالق است ،با اين

فرهنگ اصطالحات علمي و اجتماعي.
تهران :چاپخش.

1.

Deci & stigure
Griey & Rujerse
3 . Feelereass

 -استیگرورالف سي .)1078( .راههاي تشويق

2.
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زرين.

به مطالعه .ترجمه فاطمه محمدي .تهران:
-

مولف.
-

ابراهیمیان ،سید زين العابدين.)1078( .

ذبیحاهلل ،صفا .)1001( .تاريخ ادبيات ايران.
تهران :ابنسینا.

بررسي علل افت تحصيلي مراكز تربيت

-

رفوث.م آ و همكاران .)1078( .راهبردهاي

معلم استان مازندران .پايان نامه كارشناسي

يادگيري و يادسپاري .ترجمه علي نقي

ارشد چاپ نشده.

فرازي .تهران :ندا.

 -باب الحوائجي ،ف .)1082( .آشنايي با

 -سرمد ،غالمعلي .)1078( .نگرشي كاربردي

مباني چاپ و نشر .تهران :موسسه فرهنگي

بر روشهاي تدريس و هنر معلمي .تهران:

تكورك زرين.

آواي نور.

-

-

-

پین ،الین و اتیكر ،ولسي.)1080( .
مهارتهاي ضروري مطالعه موفق .ترجمه

فرهنگ مطالعه و پژوهش .تهران :منادي

فاطمه محمدي .شیراز :نوين.

تربیت ،دفتر توسعه و برنامهريزي امور

ترسي ،آيلین .)1080( .روشهاي موفقيت

پرورشي وزارت آموزش و پرورش.
-

در مطالعه و يادگيري .ترجمه سیدرضا

 خاتمي ،سید باقر .)1077( .بررسي عواملمؤثر

بر

انتخاب

علياكبر.

رشته

 صفوي ،اماناهلل .)1078( .كليات روشها وفنون تدريس .تهران :معاصر.
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Abstract
This research is purposed to direct students toward reading non-textbooks more than academic
textbooks-to develop their knowledge and qualifications. This direction can be facilitated by
university purposeful planning. Statistical population of this research consists of male and
female students of human sciences in Azad University of district 8 and 540 of them were
selected by multi-level accidental method. A researcher- made questionnaire distributed,
which is taken from was motivating factors in university such as holding book-studying
festivals, utilizing various teaching methods by professors, the ways of presenting library
services and interests of the students to their fields of study. After collecting data and
statistical analysis, the findings of this study showed that the following factors can have the
efficient role on attitudes of university students to help them read non-textbooks: The role of
the instructor’s teaching method, holding book reading competitions, Holding book fair,
Reviewing the way of giving library services.
Keywords: reading- non-textbook, library services, instructors teaching method, book
reading competition.
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