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چڪیده
هـدف :دیدگاه دانشآمـوزان دبیرستانـی شهرستان شهــركرد در مـورد
عوامـل بازدارنـده و ترغیبكننـده مطالعـه آزاد با برخـی از متغیـرهای
جمعیتشناختی(جنسیت ،پایه تحصیلـی و نواحـی آمـوزش و پـرورش)
شناسائیشدهاست.
روش/رویكرد پژوهش :از نوع توصیفی به شیوه علی یا پس از وقوع است،
منونهگیریبراساسجدولكرجسیومورگانوباروشمنونهگیریچندمرحلهای
انجام شده است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای با رضیب پایانی0/755
بوده است .جامعه آماری را دانشآموزان دبیرستانی اول تا سوم پنج منطقه
(ناحیه،1ناحیه،2الران ،سامانوبن)درشهرستانشهركردتشكیلمیدهد.
یافتهها :كاربرد آزمونهای خی دو ،آزمون تی تكمتغیره ،آزمون تیمستقل،
تحلیل واریانس و پیگیری توكی نشان میدهد که بین میزان مطالعه آزاد
دانش آموزان دخرت و پرس تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج آزمون پیگیری
توكی نشان میدهد كه اختالف میانگین دیدگاه دخرتان و پرسان در زمینه
عوامل ترغیبکننده مطالعه به صورت عوامل خانوادگی و وسایل ارتباط
جمعیدرنواحیمختلفوپایههایتحصیلیمختلفمعناداراست.
نتیجهگیری :در مقایسه دیدگاه دخرتان و پرسان در زمینه عوامل بازدارنده
مطالعه نقش بیحوصلگی بیش از حد متوسط ،و کمبود وقت ،دسرتسی
نداشنت به کتاب ،گریزاز مطالعه و قیمت گران کتاب در حد متوسط است.
براساس نتایج آزمون پیگیری توکی در زمینه دسرتسی نداشنت به کتاب
اختالف بین میانگین پایههای دوم و سوم معنادار بود .همچنین در زمینه
گریز از مطالعه اختالف میانگین پایه های اول با دوم و اول با سوم معنادار
است .در زمینه کمبود وقت برای مطالعه ،اختالف منطقه الران با بن معنادار
است و در سایر موارد تفاوت معناداری وجود ندارد .در مورد قیمت گران
کتاباختالفمیانگینبینمنطقهالرانبامنطقهبنمعناداراست.

ڪلیدواژهها
مطالعه آزاد ،دانشآموزان دبیرستانی ،شهرستان شهركرد ،عوامل ترغیبكننده مطالعه آزاد ،عوامل بازدارنده مطالعه آزاد
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دریافت 1388/9/24 :پذیرش1389/3/16 :

مقدمه

كشور ما ،در مقايسه با كشورهاي پيشرفته و حتي ساير كشورهاي جهان سوم ،پايينترين سرانه
را از نظر مطالعه و كتابخواني دارد .شمارگان هزار نسخهاي روزنامهها ،در مقايسه با جمعيت
باسواد حدودا ً  50ميليوني ،بسيار پايين و قابل تأمل است (اصغرنژاد ،1380 ،ص.)30
در عادت افراد به مطالعه نقش عواملي همچون خانواده (والدين) ،مدرسه ،كيفيت و
كميّت كتابهاي كودكان ،سياست فرهنگي و آموزشي ،توسعه اقتصادي و اجتماعي ،و كمبود
كتابخانهها را نميتوان ناديده گرفت .نخريدن كتاب هم از مسائل فرهنگي مردم ايران است.
فقر ،وجود رسانههاي متعدد و جديد ،عدم آموزش صحيح ،گرايشهاي شديد به فعاليتهاي
اقتصادي ،انفعالي عمل كردن رسانههاي گروهي بهخصوص صدا و سيما ،و از همه مهمتر
ريشهدار نبودن فرهنگ كتابخواني در بين مردم ايران از داليل عمده نخريدن كتاب و عدم
گرايش به آن است.
الزمه توسعه يك كشور ،در تمام جنبهها و زمينهها ،داشتن مردمي آگاه ،باشعور و بادرايت
و داراي فكر و انديشه صحيح و درست است و این ميسر نيست مگر با رواج فرهنگ مطالعه.
پس ،ضروری است که تالشهای ویژهای بهعمل آید تا با ترویج و ارتقاي فرهنگ مطالعه در
خانوادهها و سایر افراد جامعه ،بهویژه دانشآموزان ،زمینه الزم برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،و حتی صنعتی کشور فراهم شود .در این تحقیق ،با بررسی وضعیت مطالعه آزاد

 -1کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
واحداهواز(نویسندهمسئول)
a.nazari54@yahoo.com
 -2استاد کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه
شهید چمران اهواز
fosareh@yahoo.com
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دانشآموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد سعی میشود دیدگاههای آنان در مورد عوامل
ترغیبکننده و بازدارنده مطالعه آزاد با برخی متغیرهای جمعیتشناختی مقایسه و درنهايت،
راهكارهايي عملي جهت ارتقاي ميزان مطالعه آزاد این دانشآموزان ارائه شود.
يوسفي ( ،)1379پژوهشي با عنوان «بررسي وضعيت مطالعه غيردرسي دانشآموزان
دوره متوسطه استان قم» با هدف ارائه تصويري از وضعيت و ميزان مطالعه غيردرسي
دانشآموزان دوره متوسطه استان مذكور انجام داد .يافتههاي پژوهش نشان داد ،ميزان مطالعه
دانشآموزان در مقايسه با ساير فعاليتهاي آنان بسيار اندك است ،بهنحويكه سرانه مطالعه
روزانه آنان حدود  12/12دقيقه بوده است .عصاره و گلچوبي ( ،)1385در پژوهشی با عنوان
«بررسي وضعيت مطالعه آزاد دانشآموزان دوره متوسطه استان مازندران و شناسايي عوامل
بازدارنده و ترغيبكننده» .دریافتند که ميانگين مطالعه آزاد دانش آموزان  48/49دقيقه در
شبانهروز ميباشد .بين ميزان مطالعه آزاد دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معنيداري وجود
دارد .بيش از  85درصد پاسخگويان مطالعه آزاد داشتهاند .از جمله یافتههایش میتوان به این
مورد اشاره کرد كه بين ميزان مطالعه آزاد والدين و ميزان مطالعه آزاد فرزندان و همچنين بين
سطح تحصيالت والدين و ميزان مطالعه آزاد فرزندان رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.
گاردینر ،)2001( 3در یکی از مدارس ایاالت متحده آمریکا ،پژوهشی با عنوان «ده دقیقه
در روز برای مطالعه آزاد» انجام داد .او که خود معلم درس زبان انگلیسی است پژوهش خود
را بر روی دانشآموزان یکی از کالسهای این درس صورت داد .وی ،دریافت دانشآموزانی
که اغلب مطالعه آزاد دارند از سطح سواد بیشتری برخوردارند و در اینگونه کالسها نمرات
خوبی احراز میکنند .نتایج این تحقیق نشان داد اگر در پایان کالس به دانشآموزان برای
مطالعه وقت داده شود ،انگیزه مطالعه در آنها افزایش میيابد ،بهگونهای که بهجای انتظار
كشيدن براي شنيدن صداي زنگ کالس ،غرق در مطالعه میشوند .بهعالوه ،تحقیقات انجام
شده در این زمینه نشان میدهد افرادی که در مهدکودک به مطالعه عالقهمند میشوند،
نهتنها از عادات کاری ،توسعه روحی و اجتماعی ،ساختار زبان و عملکرد تحصیلی خوبی
برخوردارند؛ بلکه در آزمونهای استاندارد مربوط به قرائت (مطالعه) نمرات خوبی کسب
میکنند .همچنین ،نگرش دانشآموزان نسبت به مطالعه بهبود مییابد و میزان درک مطلب
و دایره لغات آنها توسعه مییابد .دافنوسکا ،)2004( 4در بررسی خود که به نقش نظریههای
هوشی در موقعیتهای یادگیری در کشور فرانسه پرداخته و اذعان میدارند عامل دیگری که
به شکست تحصیلی منجر میشود  -بهجز مشکالت مدرسه و هوش -فقدان انگیزه است.
عوامل انگیزشی ،موقعیتهای مناسبی را برای فرد ایجاد میکند که میتواند شایستگیهای
خود را نشان دهد ،بهویژه آنکه انگیزه موفقیت ،هدفمند است .این پژوهشگران ،بر پایه
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مطالعات خود ،یادآور میشوند که الگوی انگیزشی موفقیت تحصیلی ،درک بهتری را در فهم
رفتارهای غیرسازشی -که شکست درسی را بهدنبال دارد -ایجاد خواهد کرد.
هدفپژوهشحاضر،بررسیوضعیتمیزانمطالعهآزاد دانشآموزاندبیرستانیشهرستان
شهرکرد و مقایسه دیدگاههای آنان در مورد ارتباط عوامل ترغیبکننده (خانواده ،مدرسه و
کتابخانهها ،وسائل ارتباط جمعی ،و حمایتهای دولتی) و بازدارنده (بیحوصلگی نسبت به
مطالعه ،کمبود وقت برای مطالعه ،دسترسی نداشتن به کتاب ،گریز از مطالعه ،قیمت گران کتاب)
مطالعه آزاد با برخی متغیرهای جمعیتشناختی (جنسیت و پایه تحصیلی) میباشد.
به منظور رسیدن به هدف فوق ،پژوهش حاضردر صدد است به سؤالهای زیر پاسخ دهد:
 میزان مطالعه آزاد دانشآموزان دوره دبیرستانی شهرستان شهرکرد چقدر است؟ خانواده چقدر در ايجاد گرایش دانشآموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟ مدرسه و کتابخانهها (عمومی ،مدارس) چقدر در ايجاد گرایش در دانشآموزان بهمطالعه آزاد نقش دارند؟
 وسايل ارتباط جمعی چقدر در ايجاد گرایش در دانشآموزان به مطالعه آزاد نقش دارند؟ حمایتهای دولت چقدر در ايجاد گرایش در دانشآموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟ بیحوصلگینسبتبهمطالعهچقدردرعدمگرایشدانشآموزانبهمطالعهآزادنقشدارد؟ کمبود وقت برای مطالعه چقدر در عدم گرایش دانشآموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟ دسترسی نداشتن به کتابهاي مورد عالقه چقدر در عدم گرایش دانشآموزان به مطالعهآزاد نقش دارد؟
 گریز از مطالعه چقدر در عدم گرایش دانشآموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟ قیمت گران کتاب چقدر در عدم گرایش دانشآموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟ بین عوامل ترغیبکننده به مطالعه ،با توجه به جنسیت و پایه تحصیلی پاسخگویان،چقدر تفاوت وجود دارد؟
 بین عوامل بازدارندۀ مطالعه ،با توجه به جنسیت و پایه تحصیلی پاسخگویان ،چقدرتفاوت وجود دارد؟

روش تحقیق

روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی بهشیوه ع ّلی یا پس از وقوع یا پس رویدادی است.
پژوهشگر در این روش ،از طریق مطالعه نتایج ،ب ه دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل
و شرایط خاص یا نوعی رفتار ميباشد که قب ً
ال وجود داشته یا رخ داده است .بهعبارت
دیگر ،پژوهشگر در پی بررسی امکان وجود روابط علت و معلولی از طریق مشاهده و
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مطالعه موجود در زمینه قبلی آنها به امید یافتن علت وقوع پدیده یا عمل است (نادری
و سيفنراقي .)1373،منظور ما در این تحقیق ،شناسایی عوامل ترغیبکننده و بازدارنده
مطالعه آزاد دانشآموزان دبیرستانی است و برخی مؤلفههای مربوط را از متون قبلی بیرون
کشیده و بهتفکیک مؤلفههای (ترغیبکننده و بازدارنده) در فهرستی تهیه شدهاند .ابزارها و
روشهای متعددی برای گردآوری دادهها وجود دارد ،ولي متداولترین و مؤثرترین روش
گردآوری دادهها ،بهویژه در تحقیقات زمینهیابی پرسشنامه است .ابزار مورد استفاده در این
پژوهش نيز پرسشنامه میباشد .پرسشنامه مذکور در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت (خيلي
كم ،كم ،تاحدودي ،زياد ،خيلي زياد) تهیه شده است .این پرسشنامه در سه بخش عوامل
گرایش به مطالعه آزاد  -که همان عوامل ترغیبکننده است -و عوامل بازدارنده مطالعه آزاد
میباشد و در ابتدای پرسشنامه نیز ویژگیهای جمعیتشناختی چون جنسیت ،پایه تحصیلی،
تحصیالت و شغل والدین ،درآمد ،و میزان مطالعه آورده شده است .برای بررسی پایایی
پرسشنامه ،ابتدا پرسشنامه بر روی یک گروه  30نفره از افراد خارج از جامعه اجرا و سپس ،با
استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ ضریب پایایی آن برآورد گردید .این ضریب برای پرسشنامه
مذکور  0/755بوده است .براي تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده
شده است .در سطح آمار توصیفی از جداول فراوانی ،درصد ،میانگین ،و انحراف معيار استفاده
شده و در سطح آمار استنباطی از آزمون كااسكوئر ،آزمون تي تکمتغیره ،آزمون تي مستقل،
آزمون تحلیل واریانس ،و آزمون پیگیري توكي استفاده شده است .کلیه عملیات آماری با
استفاده از نرمافزاراس.پي.اس.اس .تجزيه و تحليل شدند.
جامعه آماری این پژوهش را دانشآموزان دختر و پسر دوره متوسطه (اول تا سوم
دبیرستان) مدارس دولتی -عادی نقاط شهری شهرستان شهرکرد تشکیل میدهد .بهدلیل
اینکه دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی بیشتر وقت خود را جهت موفقیت در آزمون سراسری
صرف مطالعه کتابهای درسی میکنند ،از جامعه آماری این تحقیق کنار گذاشته شدند .تعداد
کل جامعه آماری 21,051نفر میباشد .تعداد قابل قبول حجم نمونه ،براساس فرمول کرجسی
و مورگان 5انتخاب شد .حجم نمونه این پژوهش را تعداد  381نفر دانشآموز از افراد جامعه
تشکیل میدهد كه بهدلیل احتمال عدم برگشت یا کامل نبودن پرسشنامه تعداد  9پرسشنامه
به تعداد نمونه اضافه گردید و کل تعداد نمونه به  400نفر بالغ شد.
برای انتخاب نمونه از روش خوشهای چندمرحلهاي استفاده شده است؛ بدین ترتیب
که از هر منطقه دو مدرسه ،یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه در نظر گرفته شد و
سپس از هر مدرسه سه کالس و از هر کالس ،طبق لیست دانشآموزان ،تعداد مورد نظر
انتخاب شد.
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یافتهها

نتايج پژوهش شامل دو بخش ميشود :در بخش اول نتایج توصیفی مربوط به ويژگيهاي
جمعيتشناختی و در بخش دوم ضمن پاسخ به سؤالهای پژوهش به برخي نتایج استنباطي
مربوط به عوامل ترغيبكننده مطالعه آزاد (حول چهار محور :خانواده ،مدرسه و کتابخانههای
مدارس و عمومی ،وسائل ارتباطجمعي ،وحمايتهاي دولت) و عوامل بازدارنده مطالعه آزاد
(حول پنج محور :بیحوصلگی نسبت به مطالعه ،کمبود وقت برای مطالعه ،دسترسی نداشتن
به کتاب ،گریز از مطالعه ،و قیمت گران کتاب) پرداخته ميشود .در پایان نیز مقایسهای بین
عوامل ترغیبکننده و بازدارنده با متغیرهای جمعیتشناختی (جنسیت و پایه تحصیلی)
بهعمل میآید.

نتایجمربوطبهویژگیهایجمعیتشناختیگروهمنونه

جنسيت :نتايج بررسي نشان ميدهد تعداد  57/3درصد از پاسخگویان دختر و تعداد 42/8
درصد نفر از پاسخگويان پسر بودند .بهعبارتي ،تعداد دانشآموزان دختر در دوره متوسطه در
نمونه مورد بررسي ،بيشتر از تعداد پسران است (جدول.)1
پایه تحصیلی :دانشآموزان پايه اول  32/5درصد ،پايه دوم  33/6درصد ،و پايه سوم
 33/9درصد از حجم نمونه پژوهش را تشكيل دادهاند (جدول.)1
جنسیت
پایهتحصیلی

دخرت

جمع

پرس

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اول

72

18/9

52

13/6

124

32/5

دوم

73

19/2

55

14/4

128

33/6

سوم

73

19/2

56

14/7

129

33/9

جمع

218

57/2

163

42/8

381

100

جدول 1

توزیعپاسخگویانبرحسبپایه
تحصیلیوجنسیت

نواحی پنجگانه شهرستان شهركرد 22/3 :درصد پاسخگویان دختر از ناحیه 17/6 ،2درصد
از ناحیه 6/6 ،1درصد منطقه الران ،و  5/8درصد از منطقه بن ،و فقط  5درصد از منطقه
سامان بوده است .همچنین 16 ،درصد پاسخگویان پسر از ناحیه 12/1 ،2درصد از ناحیه،1
 5/8درصد از منطقه الران 4/5 ،درصد از منطقه سامان ،و  4/5درصد از منطقه بن بودهاند .با
توجه به اطالعات جدول 2میتوان دریافت که  124نفر ( 32/5درصد) از پاسخگویان پایه
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اول 128 ،نفر ( 33/6درصد) در پایه دوم ،و  128نفر ( 33/9درصد) در پایه سوم به تحصیل
مشغول بودهاند (جدول.)2
ناحیه

جدول 2

توزیعپاسخگویانبرحسب
ناحیهوپایهتحصیلی

اول

پایه

دوم

جمع

سوم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ناحیه1

37

9/7

37

9/7

39

10/2

113

29/7

ناحیه2

49

12/9

49

12/9

48

12/6

146

38/3

الران

14

3/7

17

4/5

16

4/2

47

12/3

سامان

11

2/9

13

3/4

12

3/1

36

9/4

بن

13

3/4

12

3/1

14

3/7

39

10/2

جمع

124

32/5

128

33/6

129

33/9

381

100

ميزان تحصيالت والدين :حدود  42درصد از پدران و  60درصد از مادران گروه نمونه
دارای تحصیالت زیردیپلم 30 ،درصد از پدران و  25درصد از مادران دیپلم 12 ،درصد از
پدران و  5درصد از مادران فوق دیپلم 9 ،درصد از پدران و  5درصد از مادران لیسانس ،و 5
درصد از پدران و  2درصد از مادران دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس و باالتر بودهاند.
شغل والدين :پدران بهترتيب  48/8درصد کارمند 45/9 ،درصد دارای شغل آزاد ،و 5/2
درصد بیکار بودهاند .مادران  73/8درصد خانهدار 21/8 ،درصد کارمند 4/5 ،درصد شغل آزاد
داشتهاند.
بررسی وضعیت میزان درآمد خانوادهها :با توجه به اطالعات منعکس شده در نمودار1
میتوان دریافت که تعداد  150نفر( 39/4درصد) از پاسخگویان درآمد خانوادگی کمتر از 300
هزار تومان 130 ،نفر ( 34/1درصد) بین  300تا  500هزار تومان 61 ،نفر ( 16درصد) بین 500
تا  700هزار تومان ،و  40نفر ( 10/5درصد) درآمد خانوادگی باالی  700هزار تومان داشتهاند.
کمرت از  300هزار تومان ()% 40

از  700به باال ()% 10
بین  500تا )% 16( 700

منودار 1

توزیعپاسخگویانبرحسب
درآمد خانواده
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پاسخ به سؤالهای پژوهش
نتایجتوصیفی

در اين بخش ،نتايج حاصل از بررسي توصيفي اطالعات ارائه میشود .در زمینه نقش خانواده
بر ایجاد گرایش در فرزندان به مطالعه آزاد ،باالترین میانگین پاسخها ،مربوط به گزینه توجه
والدین به پیشرفت فرزندان با 3/85؛ و کمترین میانگین پاسخها ،مربوط به گزینه عالقه والدین
به مطالعه با  3/26درصد بوده است .درباره نقش مدرسه در ایجاد گرایش به مطالعه آزاد،
باالترین میانگین پاسخها ،مربوط به گزینه امتیاز قائل شدن برای دانشآموزان عضو و فعال
در کتابخانه از سوی مدارس با 3/64؛ و کمترین میانگین پاسخها ،مربوط به گزینه گذراندن
ساعاتی از دروس در کتابخانه مدارس با میانگین  3/08درصد میباشد .در زمينه نقش وسایل
ارتباطجمعی در ایجاد گرایش به مطالعه آزاد ،باالترین میانگین پاسخها ،مربوط به گزینه باال
بردن شمارگان روزنامهها و مجالت با میانگین 3/11؛ و کمترین میانگین پاسخها ،مربوط به
گزینه آشنا نمودن هرچه بیشتر افراد با روشهای صحیح مطالعه با میانگین  3درصد میباشد.
در نقش حمایتهای دولت در ایجاد گرایش مطالعه آزاد ،باالترین میانگین پاسخها ،مربوط به
گزینه توزیع تصاویر و پیامهای تبلیغاتی در زمینه مطالعه با میانگین  3/27درصد بوده است.
در مورد عوامل باز دارندۀ مطالعه ،نقش بیحوصلگی نسبت به مطالعه بر عدم گرایش به
مطالعه آزاد ،باالترین میانگین پاسخها ،مربوط به گزینه ضعف در دروس مدرسهای با میانگین
 3/29و کمترین میانگین پاسخها ،مربوط به گزینه ضعف در خواندن با میانگین  3/08بوده
است .در بررسی نقش کمبود وقت برای مطالعه آزاد ،باالترین میانگین پاسخها ،مربوط به
گزینه دغدغههای شغلی زیاد افراد با میانگین 3/04؛ و کمترین میانگین ،مربوط به گزینه انتظار
فایده داشتن از مطالعه با ميانگين  3درصد بوده است .در زمینه دسترسی نداشتن به کتاب و
نقش آن در عدم گرایش به مطالعه آزاد ،باالترین میانگین پاسخها مربوط به گزینه برخورد
نامناسب مسئوالن کتابخانه ها با مراجعان با میانگین 3/07؛ و کمترین میانگین پاسخها ،مربوط
به گزینه سکونت در روستا و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز با میانگین  3درصد بوده است.
در نقش گریز از مطالعه آزاد ،باالترین میانگین پاسخها مربوط به گزینه نداشتن برنامه برای
مطالعه در منزل با میانگین 3/13؛ و کمترین میانگین پاسخها ،مربوط به گزینه واگذاری کارها و
فعالیتهای روزانه به فرزندان  -که میتواند مانع مطالعه آنان بشود -با میانگین  3/06درصد
بوده است .درخصوص نقش قیمت گران کتاب درعدم گرایش به مطالعه آزاد ،باالترین
میانگین پاسخها ،مربوط به گزینه پایین بودن درآمد خانواده با میانگین 3/11؛ و کمترین
میانگین مربوط به گزینه مناسب نبودن کیفیت چاپ و کاغذ مورد استفاده در چاپ کتابها
با میانگین  2/97بوده است.
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نتایجاستنباطی

سؤال  )1میزان مطالعه آزاد در دانشآموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد چقدر است؟
دخرت

جنسیت
میزانمطالعه

جدول 3

میزان مطالعه آزاد دانشآموزان
دبیرستانیشهرستانشهرکرد

پرس

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مطالعهندارم

68

17/8

56

14/7

کمرت از  2ساعت

94

24/7

59

15/5

بین  2تا  4ساعت

24

6/3

21

5/5

بین  6تا  8ساعت

7

1/8

8

2/1

بین  8تا  10ساعت

8

2/1

4

1

 10ساعت به باال

4

1

3

0/8

جمع

218

57/2

163

42/8

x2

387/95

p

df

0/000

6

در جدول  3مشاهده میشود که باالترین درصد مطالعه در بین دختران و پسران «کمتر
از  2ساعت» است ،که در میان دختران با  24/7درصد و در بین پسران  15/5درصد است.
کمترین درصد مطالعه نیز در بین دختران و پسران « 10ساعت به باال» است ،که در میان
دختران  1درصد و در بین پسران  0/8درصد بوده است 17/8 .درصد از دختران و 14/7
درصد از پسران اص ً
ال مطالعه آزاد نداشتهاند .نتایج آزمون كااسكوئر مشاهده شده حاکی از
تفاوت معنيدار است ،يعني
آن است که بین فراوانیهای مشاهده شده در سطح
بين دختران و پسران از نظر ميزان مطالعه آزاد تفاوت وجود دارد و دختران بيشتر از پسران
به مطالعه آزاد ميپردازند.

سؤال  )2خانواده چقدر در ایجاد گرایش دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟

جدول 4

مقایسهمیانگیننمرهعوامل
ترغیبكنندهدرایجادگرایش
دانشآموزانبهمطالعهآزاد

64

عامل

میانگین

انحرافمعیار

خطایمعیار

t

خانواده

3/49

1/08

/055

8/87

مدرسه

3/23

1/06

0/054

4/311

وسایلارتباطجمعی

3/09

1/19

0/061

1/54

تهای دولت
حامی 

3/12

0/895

0/045
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درجدول  4میزان تي محاسبه شده نشان میدهد که دانشآموزان معتقدند نقش خانواده
در ایجاد گرایش به مطالعه آزاد معنيدار میباشد .بهعبارت دیگر ،نقش خانواده در ترغیب
دانشآموزان به مطالعه آزاد مؤثراست.
خانواده عامل بسيار مؤثري در ايجاد عادت به مطالعه است .بهدليل روابط مداوم و نزديك كه
ميان افراد خانواده وجود دارد ،خانواده نخستين و مهمترين تغذيهكننده كودك از نظر تعليم
و تربيت و رفتار است .اگر پدر و مادری عادت به مطالعه داشته باشند و فرزندشان ببیند که
آنان کتاب میخوانند او نیز خیلی زود با کتاب آشنا میشود و به تقلید از والدین خود کتاب
را در دست میگیرد و در يك محيط فرهنگي و مملو از كتاب رشد ميكند (بابالحوائجی،
.)1378

سؤال )3مدرسه و کتابخانهها (عمومی ،مدارس) چقدر در ایجاد گرایش در دانشآموزان به مطالعه
آزاد نقش دارند؟

میزان تی محاسبه شده نشان میدهد که دانشآموزان معتقدند نقش مدرسه در ایجاد گرایش
به مطالعه آزاد مهم و مؤثر و بهعبارت آماری معنيدار میباشد (جدول .)4
پس از خانواده ،مدرسه در ایجاد عالقه در کودکان و نوجوانان نقش مهمی دارد .اگر
دانشآموزان در مدرسه با کتاب آشنا شوند و لذت مطالعه ،خودآموزی و افزایش معلومات
را درک کنند در تمام دوران زندگی کتاب را کنار نمیگذارند .مدارس باید بهگونهای باشد
که امکانات تحقیق را برای دانشآموزان فراهم نمایند ،بهطوریکه روحیه کاوشگری در آنها
بهوجود بیاید.

سؤال )4وسایل ارتباطجمعی چقدر در ایجاد گرایش در دانشآموزان به مطالعه آزاد نقش دارند؟

میزان تی مشاهده شده نشان میدهد که پاسخگویان معتقدند نقش وسایل ارتباطجمعی در
ایجاد گرایش به مطالعه آزاد مهم و مؤثر دارد و به مفهوم آماری معنيدار است (جدول .)4
وسايل ارتباطجمعي در شكلگيري عقايد اجتماعي فرد نقشي عمده و اساسي دارند.
اين وسايل كه شامل روزنامه ،مجله ،كتاب ،راديو و تلويزيون ،و سينما ميباشد بر يكديگر
تأثير متقابل دارند؛ هرچند در اشكال متفاوتي مطرح هستند ،همه يك هدف را دنبال ميكنند.
جذابيت تلويزيون ،قابل حمل بودن راديو و جنبه اجتماعي سينما از عواملي هستند كه
باعث جلب نظر افراد شده و در الگوي مطالعه آنها تأثير ميگذارد (امانی و آذرنوید.)1380 ،
استفاده از وسایل ارتباطجمعی برای باال بردن میزان مطالعه راهی است که بسیاری از ممالک
زحمت پیمودن آن را به خود دادهاند .بهعنوان مثال :دولت برزیل هر چندگاه یکبار از رادیو

65

مجلهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره87

اشرف نظری |فریدهعصاره

و تلویزیون برای ایجاد عالقه به مطالعه استفاده میکند .در بین برنامهها «جمله مطالعه کردن
نشانه زنده بودن است» تکرار میشود .در استرالیا ،رادیو و تلویزیون ملی ،برنامهای را با عنوان
«مطالعه کنید» جهت تشویق مردم به مطالعه تنظیم کرده است .این برنامه به دو میلیون خانواده
اطالعات میدهد و دارای جوایز و کوپنهای کتاب برای اشخاصی است که برنده مسابقه این
برنامه میشوند .این کار از طریق سازمان تلویزیون استرالیا با همکاری فعاالنه سازمان تجارت
کتاب استرالیا انجام میگیرد که شامل ناشران و کتابفروشان میباشد (محمدعلينژاد.)1385 ،

سؤال  )5حامیتهای دولت چقدر در ایجاد گرایش در دانشآموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟

میزان تی مشاهده شده نشان میدهد که دانشآموزان معتقدند که نقش حمایتهای دولت در
ایجاد گرایش دانشآموزان به مطالعۀ آزاد مثبت و معنيدار میباشد (جدول .)4
حمایتهای دولت از اهل قلم و اندیشه ،مشارکت عمومی برای توسعه مراکز فرهنگی
و فرهنگ مطالعه ،برپایی نمایشگاههای کتاب و جشنوارههای مطبوعات ،بهکارگیری وسیع
رسانههای گروهی برای تبلیغ در زمینه کتاب و مطالعه آن ،و استفاده از تجربه سایر کشورها در
ترویج و تعلیم فرهنگ کتابخوانی از اقدامات کارساز در زمینه کتابخوانی است .شیوه و طرز
فکر حکومتها در مسائل بسیاری تأثیر میگذارد از جمله در باال بردن سطح مطالعه کتاب.
امروزه ،ثابت شده است که پشتیبانی دولت از نظام آموزشی و ایجاد کتابخانههای مدارس
و کتابخانههای عمومی -که معموالً هزینه آنها از محل بودجه عمومی تأمین میشود -در
افزایش میران مطالعه بسیار مؤثر است .یکی از وظایف ضروری و مهم دولتها تأسیس و
ایجاد کتابخانههایی با مجموعهای از کتابهای مفید و کافی و کتابداران ورزیده است.

سؤال )6بیحوصلگینسبتبهمطالعهچقدردرعدمگرایشدانشآموزانبهمطالعهآزادنقشدارد؟

جدول 5

مقایسهمیانگیننمرهعوامل
بازدارنده در عدم گرایش
دانشآموزانبهمطالعهآزاد
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عامل

میانگین

انحرافمعیار

خطایمعیار

t

ب یحوصلگی نسبت به مطالعه

3/19

1

0/051

3/74

کمبود وقت برای مطالعه

3/03

1/0002

0/051

0/599

دسرتسی نداشنت به كتاب مورد عالقه

3/05

1/05

0/053

1/006

گریز از مطالعه

3/08

1/08

0/055

1/58

قیمت گران کتاب

3/04

1/37

0/07

0/585
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در جدول  5میزان تی مشاهده شده نشان میدهد که از دیدگاه دانشآموزان ،نقش
بیحوصلگی نسبت به مطالعه در عدم گرایش به مطالعه آزاد معنيدار است.
والديني كه كودكان خود را از ابتدا با كتاب و مطالعه آشنا نميكنند و آن را به تلويزيون
واگذار مينمايند در واقع زمينه عدم عالقه و بيحوصلگي نسبت به مطالعه را در آنها تقويت
ميكنند؛ بهطوريكه آنها نميخواهند براي يافتن مطالب مورد نظرشان سختي بكشند و از
طريق مطالعه و كتابخواني به مطالب مورد نظرشان دسترسي پيدا كنند ،بلكه دوست دارند آنها
را از وسايلی مانند راديو و تلويزيون بهدست آورند.

سؤال  )7کمبود وقت برای مطالعه چقدر در عدم گرایش دانشآموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟

میزان تی مشاهده شده نشان میدهد که از دیدگاه دانشآموزان نقش کمبود وقت برای مطالعه
در عدم گرایش به مطالعه آزاد معنيدار است (جدول .)5
اين روزها زندگي ماشيني چنان عرصه را بر شهروندان تنگ ميكند که افراد اکثرا ً با
کمبود وقت روبهرو هستند .مشكل كمبود وقت نهتنها دركشور ما ،بلكه در همهجاي جهان
مطرح است.

سؤال  )8دسرتسی نداشنت به کتابهای مورد عالقه چقدر در عدم گرایش دانشآموزان به مطالعه
آزاد نقش دارد؟

میزان تی مشاهده شده نشان میدهد که از دیدگاه دانشآموزان نقش عدم دسترسی به کتاب
بر عدم گرایش به مطالعه آزاد معنيدار است (جدول .)5

سؤال )9گریز از مطالعه چقدر در عدم گرایش دانشآموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟

میزان تی مشاهده شده نشان میدهد که از دیدگاه دانشآموزان نقش گریز از مطالعه بر عدم
گرایش به مطالعه آزاد در حد متوسط میباشد (جدول .)5

سؤال )10قیمت گران کتاب تا چه میزان در عدم گرایش دانشآموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد
به مطالعه آزاد نقش دارد؟

میزان تی مشاهده شده نشان میدهد که ار دیدگاه دانشآموزان قیمت گران کتاب بر عدم
گرایش به مطالعه آزاد معنيدار نمیباشد .بهعبارت دیگر ،دانشآموزان گرانی کتاب را در عدم
گرایش به مطالعه آزاد خود مؤثر نمیدانند (جدول.)5
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نتیجهگیریوپیشنهاد

همانگونه كه قب ً
ال اشاره شد تحقيق حاضر سعي دارد به مقایسه دیدگاههای دانشآموزان
دبیرستانی شهرستان شهرکرد در مورد عوامل ترغیبکننده و بازدارنده مطالعه آزاد با برخی
متغیرهای جمعیتشناختی آنانبپردازد.
نتايج پژوهش در بررسی ميزان مطالعه آزاد دانشآموزان دبیرستانی حاكي از آن است كه
ميزان مطالعه آزاد دانش آموزان در سطح شهرستان بسيار پايين است .با این حال ،نتايج آزمون
كااسكوئر نشان ميدهد كه در شهرستان شهركرد دختران بيش از پسران مطالعه ميكنند .اين
بخش از یافتههای پژوهش همسو با یافتههای زالزاده ( )1379است که در پژوهشي دريافت
فقط  8درصد دانشآموزان مورد بررسی اوقات فراغت خود را به مطالعه غیردرسی اختصاص
میدهند .همچنين ،عريضي و یارعلی ( ،)1383دریافتند که  64/8افراد از تلویزیون 10 ،درصد
از رادیو 8/9 ،درصد از روزنامه و مجله ،و  6درصد از کتاب استفاده میکنند .مفتخر(،)1352
در پژوهشی دریافت که عامل اصلی عدم عالقه جوانان ایرانی به مطالعه نشأت گرفته از
محيط خانواده است و اينكه خانواده در آشنايي جوانان با كتاب مؤثر است .رضاپور (،)1379
نيز طی پژوهشی دریافت که والدینی که خود اهل مطالعه میباشند فرزندان خود را نیز
به مطالعه تشویق و ترغیب مینمایند .میزان تأثیر پدر نسبت به مادر در مطالعه غیردرسی
دختران دانشآموز بیشتر است .اين پژوهش همچنين نشان داد كه ميزان تأثير مدرسه در ایجاد
گرایش به مطالعه آزاد در دانشآموزان بیش از حد متوسط و معنيدار میباشد .در مقایسه
دیدگاه دختران و پسران در زمینه نقش مدرسه در ايجاد گرایش به مطالعه آزاد تفاوت مثبت
و معنيداري وجود دارد ،اما بین دیدگاه دانشآموزان پایههای مختلف تحصيلي و نواحي
مختلف در این زمینه تفاوت معنيداري مشاهده نشد .لذا معلمان و مدارس ميتوانند نقش
قابلتوجهی در زمينه ارتقاي ميزان مطالعه دانشآموزان داشته باشند و با ارائه دروسي در ارتباط
با آموزش مطالعه ،کارهای عملی و پژوهشی ،برگزاری کالسهای آموزشي روش مطالعه،
برگزاری مسابقات کتابخوانی ،و غنی نمودن کتابخانههای مدارس نگرش نسبت به مطالعه
را در دانشآموزان گسترش دهند .نتايج پژوهش حاضر با يافتههاي آفتابیآرانی و همکارش
( )1386نیز هماهنگ است .آنان در پژوهشی دریافتند که رفتار توجهآمیز معلمان نسبت به
کتاب و مطالعه در میزان مطالعه غیردرسی دانشآموزان مؤثر است .همچنين ،زالزاده (،)1379
عنوان میکند استفاده دانشآموزان از کتابخانهها تا حد زیادی وابسته به نگرش معلمان به
کتابخانه و نقش آن در فرآیند آموزش و پرورش است؛ زیرا بیش از  50درصد از پاسخگویان
اعالم کردهاند هیچکدام از کتابخانه استفاده نکردهاند و  30/1درصد هم گفتهاند تعداد کمی از
کتابخانه استفاده میکنند .یوسفی ( ،)1379نيز دریافت که درخصوص راهنمایان و مشوقهای
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مطالعه غیردرسی در مدرسه ،بیش از  43درصد از دانشآموزان اظهار کردهاند که از طرف هیچ
فردی در مدرسه به مطالعه غیردرسی تشویق نشدهاند و از میان پاسخهای ارائه شده بهترتیب
معلمان بهمیزان  19درصد ،مربیان پرورشی  15درصد بیشترین ،و مدیر و معاونان  2درصد
در تشویق دانشآموزان به مطالعه غیردرسی نقش داشتهاند .در خصوص ميزان تأثير وسایل
ارتباطجمعی در ایجاد گرایش به مطالعه آزاد در دانشآموزان نتايج اين پژوهش حاكي از آن
است كه نقش وسایل ارتباطجمعی در گرایش به مطالعه آزاد دانشآموزان معنيدار میباشد.
تفاوت دیدگاه دانشآموزان پسر و دختر در اين خصوص معنيدار نیست ،اما در پایههاي
تحصیلی و نیز نواحي مختلف آموزش و پرورش تفاوت معنيدار است .نتايج اين پژوهش
با یافتههای زیر همخواني دارد:
امانی ( ،)1377طی پژوهشی دریافت که کتابخانههای مدارس مورد مطالعه مجالت
الزم برای دانشآموزان و معلمان را به اندازه کافی در اختیار ندارند .یوسفی ( ،)1379دریافت
که رادیو و تلویزیون در دختران بیش از پسران در گرایش به مطالعه مؤثر است .همچنين،
عریضی ویارعلی ( ،)1383طی پژوهشی دریافتند که یکی از راههای گرایش دانشآموزان به
مطالعه غیردرسی غنیسازی کتابخانهها میباشد .غفاری( ،)1381نيز یکی از راههای گرایش
کودکان به مطالعه را ساختن فیلم از بعضی کتابها و بخش آن فیلمها از طریق تلویزیون
عنوان کرده است .اسمیت ( ،)1995هم دریافت که نگرش خواندن بر رفتار خواندن ،انتخاب
مواد خواندنی و همچنین بر توسعه مهارتهای خواندن فرد تأثیر میگذارد.
اين پژوهش همچنين نشان داد كه ميزان تأثيرحمایتهای دولت در ایجاد گرایش به
مطالعه آزاد در دانشآموزان مثبت و معنيدار میباشد .مقایسه دیدگاه دختران و پسران و
همچنين پایههای مختلف تحصیلی نتایج حاکی از عدم تفاوت معنيدار است .اما بین مناطق
مختلف آموزش و پرورش تفاوت معنيدار وجود دارد .پس با توجه به نقش حمایتهای
دولت در ايجاد گرایش به مطالعه آزاد در دانش آموزان ،دولت بايد با حمایت از ناشران،
نویسندگان و ...همچنين با باال بردن شرایط چاپ و انتشار بهتر کتاب در جامعه و احداث
کتابخانههای عمومی ،دسترسی هرچه آسانتر افراد جامعه به این مراکز را فراهم آورد .يافتههاي
اين پژوهش ،با يافتههاي غفاری ( )1381هماهنگ است که معتقد است حمایتهای دولت
از اهل قلم و اندیشه ،مشارکت عمومی برای توسعه مراکز فرهنگی و فرهنگ مطالعه ،برپایی
نمایشگاههای کتاب و جشنوارههای مطبوعات ،بهکارگیری وسیع رسانههای گروهی برای
تبلیغ در زمینه کتاب و مطالعه آن ،و استفاده از تجربه سایر کشورها در ترویج و تعلیم فرهنگ
کتابخوانی از اقدامات کارساز در زمینه کتابخوانی است .ادریسی ( )1377نيز درخصوص
وجود کتابخانه در نزدیکی محل سکونت ،دريافت كه بیش از  35درصد از دانشآموزان
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اظهار داشتهاند هیچیک از انواع کتابخانهها در نزدیکی منزل آنها وجود ندارد .درخصوص
نقش عوامل بازدارنده مطالعه (بیحوصلگی نسبت به مطالعه) از دیدگاه دانشآموزان ،نقش
اين عامل مثبت و معنيدار ميباشد .در مقایسه دیدگاه دانشآموزان دختر و پسر در زمینه نقش
بیحوصلگی در عدم گرایش به مطالعه ،تفاوت معنيدار نیست .در پایههای تحصيلي مختلف
و همچنين در نواحی و مناطق مختلف آموزش و پرورش نیز تفاوت معنيدار نیست .بايد در
مدارس به اهمیت برنامهریزی برای اوقات فراغت توجه بيشتري شده و آموزشهایی در این
زمینه به دانشآموزان داده شود .اين نتیجه پژوهش را میتوان با یافتههای زیر همخوان دانست:
ایمانی ( ،)1380بیش فعالی را یکی از اختاللهایی میداند که باعث آسیب رساندن به
امر مطالعه برخی کودکان و نوجوانان میشود .وجود اختالل و عدم توجه اینگونه کودکان
و نوجوانان باعث میشود که آنها نتوانند روی مطالب مورد مطالعه تمرکز نمایند و درنتيجه
مدت زمان توجه آنان کوتاه است .غفاری ( ،)1381نيز بیحوصلگی نسبت به مطالعه را ناشی
از تنشهای روانی در شخص میداند که مربوط به محیط زندگی اوست .در اين پژوهش،
نقش کمبود وقت برای مطالعه ،در عدم گرایش به مطالعه آزاد از ديدگاه دانشآموزان معنيدار
نبوده است .بهعبارت ديگر ،عدم گرايش دانشآموزان به مطالعه آزاد بهعلت كمبود وقت نبوده
است .مقایسه دیدگاه دختران و پسران و پايههاي مختلف تحصيلي حاکی از عدم تفاوت
معنيدار بوده است .بهعبارت ديگر ،نظر دختران و پسران در اين خصوص يكسان است .اما
در مناطق و نواحی مختلف آموزش و پرورش تفاوت معنيدار است.
یافتههای اين پژوهش با یافتههای زیر متفاوت بوده و همسو نمیباشند:
رضاپور ( ،)1379در پژوهشی یکی از علل عدم گرایش به مطالعه آزاد را حجم زیاد
تکالیف و دروس تعیین شده اعالم کرده است .زالزاده ( ،)1379در پژوهشي نشان داد که
 46/6درصد دانشآموزان در مورد مطالعه کمبود وقت را دلیل عدم استفاده از کتابخانه ذکر
کردهاند .یوسفی ( )1379نيز یکی از دالیل عدم گرایش به مطالعه آزاد را عدم اختصاص وقت
مناسب در شبانهروز به این امر عنوان نموده است .درخصوص ميزان نقش دسترسی نداشتن
به کتابهاي مورد عالقه در عدم گرایش به مطالعه آزاد از ديدگاه دانشآموزان تفاوت در
حد متوسط است و مقایسه دیدگاه دختران و پسران حاكي از عدم تفاوت است .در پايههاي
مختلف تفاوت معنيدار است ،ولي در نواحي مختلف آموزش و پرورش تفاوت معنيداري
وجود ندارد .نتايج پژوهش را میتوان هماهنگ با یافتههای زیر دانست:
امانی ( ،)1377در پژوهشی دریافت که کتابخانههای مدارس استان اردبیل مجالت
الزم برای دانشآموزان و معلمان را بهاندازه کافی در اختیار ندارند .همچنین ،نیاز مراجعان
در کتابخانههای مدارس بهطور کامل تأمین نمیشود .زالزاده ( )1379هم دریافت که بیش
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از نیمی از پاسخگويان ( 54/5درصد) اعالم کردهاند که منابع مورد عالقه آنها در کتابخانهها
وجود ندارد .یوسفی ( )1379نيز دریافت که بیش از  78درصد از دانشآموزان اظهار داشتهاند
کتابخانه مدرسهشان فاقد منابع غیردرسی مورد نیاز آنها بوده است .نقش گریز از مطالعه
در عدم گرایش به مطالعه آزاد از ديدگاه دانشآموزان در حد متوسط میباشد .در مقایسه
دیدگاه دختران و پسران در اين پژوهش تفاوت معنيداری وجود ندارد ،اما در مقایسه دیدگاه
دانشآموزان پایههای مختلف تفاوت معنيدار است .اما در مناطق مختلف تفاوت معنيداری
وجود ندارد .نتایج پژوهش نشان میدهد که گریز از مطالعه از عوامل عدم گرایش به مطالعه
بوده است ،پس معلمان و خانوادهها باید زمینه ارتباط هر چه بیشتر دانشآموزان با مطالعه و
کتاب را فراهم نمایند .در این زمینه خانواده ها میتوانند با بردن فرزندانشان به کتابخانهها و
تشویق آنها به کتابخوانی و مدارس با برگزاری نمایشگاههای کتاب در مدارس و برگزاری
دورههای آموزش شیوههای مطالعه بهتر زمینهای فراهم آورند که دانشآموزان ارتباط بیشتری
با مقوله مطالعه برقرار کنند .نتایج پژوهش را میتوان با یافتههای زیر همسو دانست:
زالزاده ( ،)1379دریافت که  5/1درصد عدم استفاده از کتابخانه را ناشی از عدم عالقه
به مطالعه عنوان نمودهاند .عریضی و یارعلی ( ،)1383دریافتند که گرانی کتاب عمدهترین
مشکل و دلیل عدم مطالعه یا مطالعه اندک بوده است.

پیشنهادها

• آگاه کردن خانوادهها نسبت به اهمیت مطالعه غیردرسی و عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه
به آن در دانشآموزان دبیرستانی در شهرستان شهركرد از طریق مسئوالن و دستاندرکاران
تعلیم و تربیت ،مطبوعات و رسانههای ارتباطجمعی.
• تجهيز و تكميل كتابخانهها در همه شهرها و روستاهاي بزرگ شهرستان شهركرد.
• تأسيس كتابخانههاي سيار و رساندن كتاب به نقاط دور دست اين شهرستان.
• شاد و زنده ،فني ،و متنوع ساختن كتابخانههاي كودكان و كتابخانههاي آموزشگاهي
و كتابخانههاي عمومي در شهرستان شهركرد ،بهمنظور ایجاد عادت به مطالعه هنگامی که این
دانشآموزان دورههای کودکی و نوجوانی را طی میکنند.
• در سطح شهرستان به مجموعهسازی کتابخانهها از سوی مدارس و ادارههای کل
توجه شود و به اشتراک مجالت و روزنامههای مورد عالقه دانشآموزان و فراهمآوری
کتابهای مورد توجه آنها مبادرت شود.
• ایجاد و برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی «آشنایی با فنون مطالعه» و «آشنایی با
کتابخانه» در دروس فوق برنامه دانشآموزان شهرستان شهركرد.
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• ترغیب و فراهمآوری تسهیالت جهت بازدید دانشآموزان از کتابخانههای شهر و
نمایشگاههای کتاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در شهرستان شهركرد.
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