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عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه آزاد 
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چڪیده

هـدف: دیدگاه دانش آمـوزان دبیرستانـی شهرستان شهــركرد در مـورد 
عوامـل بازدارنـده و ترغیب كننـده مطالعـه آزاد با برخـی از متغیـرهای 

جمعیت شناختی)جنسیت، پایه تحصیلـی و نواحـی آمـوزش و پـرورش( 

شناسائی شده است.

روش/رویكرد پژوهش: از نوع توصیفی به شیوه علی یا پس از وقوع است، 
منونه گیری بر اساس جدول كرجسی و مورگان و با روش منونه گیری چند مرحله ای 

انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای با رضیب پایانی 0/755 

بوده است. جامعه آماری را دانش آموزان دبیرستانی اول تا سوم پنج منطقه 

)ناحیه1، ناحیه2، الران،  سامان و بن( در شهرستان شهركرد تشكیل می دهد.

یافته ها: كاربرد آزمون های خی دو، آزمون تی تك متغیره، آزمون تی مستقل، 
تحلیل واریانس و پی گیری توكی نشان می دهد که بین میزان مطالعه آزاد 

دانش آموزان دخرت و پرس تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج آزمون پی گیری 

توكی نشان می دهد كه اختالف میانگین دیدگاه دخرتان و پرسان در زمینه 

عوامل ترغیب کننده مطالعه به صورت عوامل خانوادگی و وسایل ارتباط 

جمعی در نواحی مختلف و پایه های تحصیلی مختلف معنادار است.

نتیجه گیری: در مقایسه دیدگاه دخرتان و پرسان در زمینه عوامل بازدارنده 
مطالعه نقش بی حوصلگی بیش از حد متوسط، و کمبود وقت، دسرتسی 

نداشنت به کتاب، گریزاز مطالعه و قیمت گران کتاب در حد متوسط است. 

براساس نتایج آزمون پی گیری توکی در زمینه دسرتسی نداشنت به کتاب 

اختالف بین میانگین پایه های 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 

کتاب اختالف میانگین بین منطقه الران با منطقه بن معنادار است. 
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مقدمه 
كشور ما، در مقايسه با كشور هاي پيشرفته و حتي ساير كشورهاي جهان سوم، پايين ترين سرانه 
را از نظر مطالعه و كتابخواني دارد. شمارگان هزار نسخه اي روزنامه ها، در مقايسه با جمعيت 

باسواد حدوداً 50 ميليوني، بسيار پايين و قابل تأمل است )اصغرنژاد، 1380، ص30(.
 در عادت افراد به مطالعه نقش عواملي همچون خانواده )والدين(، مدرسه، كيفيت و 
كميّت كتاب هاي كودكان، سياست فرهنگي و آموزشي، توسعه اقتصادي و اجتماعي، و كمبود 
كتابخانه ها را نمي توان ناديده گرفت. نخريدن كتاب هم از مسائل فرهنگي مردم ايران است. 
فقر، وجود رسانه هاي متعدد و جديد، عدم آموزش صحيح، گرايش هاي شديد به فعاليت هاي 
اقتصادي، انفعالي عمل كردن رسانه هاي گروهي به خصوص صدا و سيما، و از همه مهم تر 
ريشه دار نبودن فرهنگ كتابخواني در بين مردم ايران از داليل عمده نخريدن كتاب و عدم 

گرايش به آن است.
 الزمه توسعه يك كشور، در تمام جنبه ها و زمينه ها، داشتن مردمي آگاه، باشعور و بادرايت 
و داراي فكر و انديشه صحيح و درست است و اين ميسر نيست مگر با رواج فرهنگ مطالعه. 
پس، ضروری است كه تالش های ويژه ای به عمل آيد تا با ترويج و ارتقاي فرهنگ مطالعه در 
خانواده ها و ساير افراد جامعه، به ويژه دانش آموزان، زمينه الزم برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، و حتی صنعتی كشور فراهم شود. در اين تحقيق، با بررسی وضعيت مطالعه آزاد 

1- کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات 

واحد اهواز)نویسنده مسئول(

a.nazari54@yahoo.com 

2- استاد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه 

شهید چمران اهواز

fosareh@yahoo.com 

دیدگاه های  دانش آموزان دبیرستانی 
شهرستان شهرکرد در مورد 

عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه آزاد 

 ارشف نظری 1 |  فریده عصاره2
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دانش آموزان دبيرستانی شهرستان شهركرد سعی می شود ديدگاه های آنان در مورد عوامل 
ترغيب كننده و بازدارنده مطالعه آزاد با برخی متغيرهای جمعيت شناختی مقايسه و درنهايت، 

راهكارهايي عملي جهت ارتقاي ميزان مطالعه آزاد اين دانش آموزان ارائه شود. 
 يوسفي )1379(، پژوهشي با عنوان »بررسي وضعيت مطالعه غيردرسي دانش آموزان 
دوره متوسطه استان قم« با هدف ارائه تصويري از وضعيت و ميزان مطالعه غيردرسي 
دانش آموزان دوره متوسطه استان مذكور انجام داد. يافته هاي پژوهش نشان داد، ميزان مطالعه 
دانش آموزان در مقايسه با ساير فعاليت هاي آنان بسيار اندك است، به نحوي  كه سرانه مطالعه 
روزانه آنان حدود 12/12 دقيقه بوده است. عصاره و گلچوبي )1385(، در پژوهشی با عنوان 
»بررسي وضعيت مطالعه آزاد دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران و شناسايي عوامل 
بازدارنده و ترغيب كننده«. دريافتند كه ميانگين مطالعه آزاد دانش آموزان 48/49 دقيقه در 
شبانه روز مي باشد. بين ميزان مطالعه آزاد دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود 
دارد. بيش از 85 درصد پاسخگويان مطالعه آزاد داشته اند. از جمله يافته هايش می توان به اين 
مورد اشاره كرد 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 معني داري وجود دارد.
 گاردينر3 )2001(، در يكی از مدارس اياالت متحده آمريكا، پژوهشی با عنوان »ده دقيقه 
در روز برای مطالعه آزاد« انجام داد. او كه خود معلم درس زبان انگليسی است پژوهش خود 
را بر روی دانش آموزان يكی از كالس های اين درس صورت داد. وی، دريافت دانش آموزانی 
كه اغلب مطالعه آزاد دارند از سطح سواد بيشتری برخوردارند و در اينگونه كالس ها نمرات 
خوبی احراز می كنند. نتايج اين تحقيق نشان داد اگر در پايان كالس به دانش آموزان برای 
مطالعه وقت داده شود، انگيزه مطالعه در آنها افزايش می يابد، به گونه ای كه به جای انتظار 
كشيدن براي شنيدن صداي زنگ كالس، غرق در مطالعه می شوند. به عالوه، تحقيقات انجام 
شده در اين زمينه نشان می دهد افرادی كه در مهدكودك به مطالعه عالقه مند می شوند، 
نه تنها از عادات كاری، توسعه روحی و اجتماعی، ساختار زبان و عملكرد تحصيلی خوبی 
برخوردارند؛ بلكه در آزمون های استاندارد مربوط به قرائت )مطالعه( نمرات خوبی كسب 
می كنند. همچنين، نگرش دانش آموزان نسبت به مطالعه بهبود می يابد و ميزان درك مطلب 
و دايره لغات آنها توسعه می يابد. دافنوسكا4 )2004(، در بررسی خود كه به نقش نظريه های 
هوشی در موقعيت های يادگيری در كشور فرانسه پرداخته و اذعان می دارند عامل ديگری كه 
به شكست تحصيلی منجر می شود - به جز مشكالت مدرسه و هوش- فقدان انگيزه است. 
عوامل انگيزشی، موقعيت های مناسبی را برای فرد ايجاد می كند كه می تواند شايستگی های 
خود را نشان دهد، به ويژه آنكه انگيزه موفقيت، هدفمند است. اين پژوهشگران، بر پايه 

3. Gardiner

4. Da fonseca

اشرف نظری | فریده عصاره
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مطالعات خود، يادآور می شوند كه الگوی انگيزشی موفقيت تحصيلی، درك بهتری را در فهم 
رفتارهای غيرسازشی- كه شكست درسی را به دنبال دارد- ايجاد خواهد كرد.

 هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعيت ميزان مطالعه آزاد  دانش آموزان دبيرستانی شهرستان 
شهركرد و مقايسه ديدگاه های آنان در مورد ارتباط عوامل ترغيب كننده )خانواده، مدرسه و 
كتابخانه ها، وسائل ارتباط جمعی، و حمايت های دولتی( و بازدارنده )بی حوصلگی نسبت به 
مطالعه، كمبود وقت برای مطالعه، دسترسی نداشتن به كتاب، گريز از مطالعه، قيمت گران كتاب( 

مطالعه آزاد با برخی متغيرهای جمعيت شناختی )جنسيت و پايه تحصيلی( می باشد.
به منظور رسيدن به هدف فوق، پژوهش حاضردر صدد است به سؤال های زير پاسخ دهد:

 - ميزان مطالعه آزاد دانش آموزان دوره دبيرستانی شهرستان شهركرد چقدر است؟
- خانواده چقدر در ايجاد گرايش دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟

- مدرسه و كتابخانه ها )عمومی، مدارس( چقدر در ايجاد گرايش در دانش آموزان به 
مطالعه آزاد نقش دارند؟

- وسايل ارتباط جمعی چقدر در ايجاد گرايش در دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارند؟
- حمايت های دولت چقدر در ايجاد گرايش در دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟

- بی حوصلگی نسبت به مطالعه چقدر در عدم گرايش دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟
- كمبود وقت برای مطالعه چقدر در عدم گرايش دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟

- دسترسی نداشتن به كتاب هاي مورد عالقه چقدر در عدم گرايش دانش آموزان به مطالعه 
آزاد نقش دارد؟

- گريز از مطالعه چقدر در عدم گرايش دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟
- قيمت گران كتاب چقدر در عدم گرايش دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟

- بين عوامل ترغيب كننده به مطالعه، با توجه به جنسيت و پايه تحصيلی پاسخگويان، 
چقدر تفاوت وجود دارد؟

- بين عوامل بازدارندۀ مطالعه، با توجه به جنسيت و پايه تحصيلی پاسخگويان، چقدر 
تفاوت وجود دارد؟

 روش تحقیق
روش انجام اين پژوهش از نوع توصيفی به  شيوه عّلی يا پس از وقوع يا پس رويدادی است. 
پژوهشگر در اين روش، از طريق مطالعه نتايج، به  دنبال كشف و بررسی روابط بين عوامل 
و شرايط خاص يا نوعی رفتار مي باشد كه قباًل وجود داشته يا رخ داده است. به عبارت 
ديگر، پژوهشگر در پی بررسی امكان وجود روابط علت و معلولی از طريق مشاهده و 

دیدگاه های دانش آموزان
 دبیرستانی شهرستان شهرکرد در ...
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مطالعه موجود در زمينه قبلی آنها به اميد يافتن علت وقوع پديده يا عمل است )نادری 
و سيف نراقي،1373(. منظور ما در اين تحقيق، شناسايی عوامل ترغيب كننده و بازدارنده 
مطالعه آزاد دانش آموزان دبيرستانی است و برخی مؤلفه های مربوط را از متون قبلی بيرون 
كشيده و به تفكيك مؤلفه های )ترغيب كننده و باز دارنده( در فهرستی تهيه شده اند. ابزار ها و 
روش های متعددی برای گردآوری داده ها وجود دارد، ولي متداول ترين و مؤثرترين روش 
گردآوری داده ها، به ويژه در تحقيقات زمينه يابی پرسشنامه است. ابزار مورد استفاده در اين 
پژوهش نيز پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مذكور در قالب طيف پنج گزينه ای ليكرت )خيلي 
كم، كم، تاحدودي، زياد، خيلي زياد( تهيه شده است. اين پرسشنامه در سه بخش عوامل 
گرايش به مطالعه آزاد - كه همان عوامل ترغيب كننده است- و عوامل بازدارنده مطالعه آزاد 
می باشد و در ابتدای پرسشنامه نيز ويژگی های جمعيت شناختی چون جنسيت، پايه تحصيلی، 
تحصيالت و شغل والدين، درآمد، و ميزان مطالعه آورده شده است. برای بررسی پايايی 
پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه بر روی يك گروه 30 نفره از افراد خارج از جامعه اجرا و سپس، با 
استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ ضريب پايايی آن برآورد گرديد. اين ضريب برای پرسشنامه 
مذكور 0/755 بوده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفی و استنباطی استفاده 
شده است. در سطح آمار توصيفی از جداول فراوانی، درصد، ميانگين، و انحراف معيار استفاده 
شده و در سطح آمار استنباطی از آزمون كااسكوئر، آزمون تي تك متغيره، آزمون تي مستقل، 
آزمون تحليل واريانس، و آزمون پيگيري توكي استفاده شده است. كليه عمليات آماری با 

استفاده از نرم افزاراس.پي.اس.اس. تجزيه و تحليل شدند. 
 جامعه آماری اين پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه )اول تا سوم 
دبيرستان( مدارس دولتی- عادی نقاط شهری شهرستان شهركرد تشكيل می دهد. به  دليل 
اينكه دانش آموزان دوره پيش دانشگاهی بيشتر وقت خود را جهت موفقيت در آزمون سراسری 
صرف مطالعه كتاب های درسی می كنند، از جامعه آماری اين تحقيق كنار گذاشته شدند. تعداد 
كل جامعه آماری21,051 نفر می باشد. تعداد قابل قبول حجم نمونه، بر اساس فرمول كرجسی 
و مورگان5  انتخاب شد. حجم نمونه اين پژوهش را تعداد 381 نفر دانش آموز از افراد جامعه 
تشكيل می دهد كه به  دليل احتمال عدم برگشت يا كامل نبودن پرسشنامه تعداد 9 پرسشنامه 

به تعداد نمونه اضافه گرديد و كل تعداد نمونه به 400 نفر بالغ شد. 
 برای انتخاب نمونه از روش خوشه ای چندمرحله اي استفاده شده است؛ بدين ترتيب 
كه از هر منطقه دو مدرسه، يك مدرسه پسرانه و يك مدرسه دخترانه در نظر گرفته شد و 
سپس از هر مدرسه سه كالس و از هر كالس، طبق ليست دانش آموزان، تعداد مورد نظر 

انتخاب شد.  5 . Crejcie & Morgan

اشرف نظری | فریده عصاره
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یافته ها
نتايج پژوهش شامل دو بخش مي شود: در بخش اول نتايج توصيفی مربوط به ويژگي  هاي 
جمعيت شناختی و در بخش دوم ضمن پاسخ به سؤال های پژوهش به برخي نتايج استنباطي 
مربوط به عوامل ترغيب كننده مطالعه آزاد )حول چهار محور: خانواده، مدرسه و كتابخانه های 
مدارس و عمومی، وسائل ارتباط جمعي، وحمايت هاي دولت( و عوامل بازدارنده مطالعه آزاد 
)حول پنج محور: بی حوصلگی نسبت به مطالعه، كمبود وقت برای مطالعه، دسترسی نداشتن 
به كتاب، گريز از مطالعه، و قيمت گران كتاب( پرداخته مي شود. در پايان نيز مقايسه ای بين 
عوامل ترغيب كننده و بازدارنده با متغيرهای جمعيت شناختی )جنسيت و پايه تحصيلی( 

به عمل می آيد. 

نتایج مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی گروه منونه
جنسيت: نتايج بررسي نشان مي دهد تعداد 57/3 درصد از پاسخگويان دختر و تعداد 42/8 

درصد نفر از پاسخگويان پسر بودند. به عبارتي، تعداد دانش آموزان دختر در دوره متوسطه در 
نمونه مورد بررسي، بيشتر از تعداد پسران است )جدول1(.

پایه تحصیلی: دانش آموزان پايه اول 32/5 درصد، پايه دوم 33/6 درصد، و پايه سوم 

33/9 درصد از حجم نمونه پژوهش را تشكيل داده اند )جدول1(. 

نواحی پنجگانه شهرستان شهركرد: 22/3 درصد پاسخگويان دختر از ناحيه2، 17/6 درصد 

از ناحيه1، 6/6 درصد منطقه الران، و 5/8 درصد از منطقه بن، و فقط 5 درصد از منطقه 
سامان بوده است. همچنين، 16 درصد پاسخگويان پسر از ناحيه2، 12/1 درصد از ناحيه1، 
5/8 درصد از منطقه الران، 4/5 درصد از منطقه سامان، و 4/5 درصد از منطقه بن بوده اند. با 
توجه به اطالعات جدول2 می توان دريافت كه 124 نفر )32/5 درصد( از پاسخگويان پايه 

دیدگاه های دانش آموزان
 دبیرستانی شهرستان شهرکرد در ...

جنسیت

 پایه تحصیلی

جمع پرسدخرت

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

7218/95213/612432/5اول

7319/25514/412833/6دوم

7319/25614/712933/9سوم

21857/216342/8381100جمع

توزیع پاسخگویان برحسب پایه 
تحصیلی و جنسیت

جدول 1
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اول، 128 نفر )33/6 درصد( در پايه دوم، و 128 نفر )33/9 درصد( در پايه سوم به تحصيل 
مشغول بوده اند )جدول2(.

ميزان تحصيالت والدين: حدود 42 درصد از پدران و 60 درصد از مادران گروه نمونه 

دارای تحصيالت زيرديپلم، 30 درصد از پدران و 25 درصد از مادران ديپلم، 12 درصد از 
پدران و 5 درصد از مادران فوق ديپلم، 9 درصد از پدران و 5 درصد از مادران ليسانس، و 5 

درصد از پدران و 2 درصد از مادران دارای مدرك تحصيلی فوق ليسانس و باالتر بوده اند. 
شغل والدين: پدران به ترتيب 48/8 درصد كارمند، 45/9 درصد دارای شغل آزاد، و 5/2 

درصد بيكار بوده اند. مادران 73/8 درصد خانه دار، 21/8 درصد كارمند، 4/5 درصد شغل آزاد 
داشته اند.

 بررسی وضعیت میزان درآمد خانواده ها: با توجه به اطالعات منعكس شده در نمودار1 

می توان دريافت كه تعداد 150 نفر)39/4 درصد( از پاسخگويان درآمد خانوادگی كمتر از 300 
هزار تومان، 130 نفر )34/1 درصد( بين 300 تا 500 هزار تومان، 61 نفر )16 درصد( بين 500 

تا 700 هزار تومان، و 40 نفر )10/5 درصد( درآمد خانوادگی باالی 700 هزار تومان داشته اند.

اشرف نظری | فریده عصاره

پایه
 

ناحیه

جمعسومدوماول

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

379/7379/73910/211329/7ناحیه1

4912/94912/94812/614638/3ناحیه2

143/7174/5164/24712/3الران

112/9133/4123/1369/4سامان

133/4123/1143/73910/2بن

12432/512833/612933/9381100جمع

کمرت از 300 هزار تومان )40 %(

بین 300 تا 500 هزار تومان )34 %(

از 700 به باال )10 %(

بین 500 تا 700 )16 %(

توزیع پاسخگویان برحسب
 ناحیه و پایه تحصیلی

جدول 2

 توزیع پاسخگویان برحسب
 درآمد خانواده

منودار 1 
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پاسخ به سؤال های پژوهش 
نتایج توصیفی

در اين بخش، نتايج حاصل از بررسي توصيفي اطالعات ارائه می شود. در زمينه نقش خانواده 
بر ايجاد گرايش در فرزندان به مطالعه آزاد، باالترين ميانگين پاسخ ها، مربوط به گزينه توجه 
والدين به پيشرفت فرزندان با 3/85؛ و كمترين ميانگين پاسخ ها، مربوط به گزينه عالقه والدين 
به مطالعه با 3/26 درصد بوده است. درباره نقش مدرسه در ايجاد گرايش به مطالعه آزاد، 
باالترين ميانگين پاسخ ها، مربوط به گزينه امتياز قائل شدن برای دانش آموزان عضو و فعال 
در كتابخانه از سوی مدارس با 3/64؛ و كمترين ميانگين پاسخ ها، مربوط به گزينه گذراندن 
ساعاتی از دروس در كتابخانه مدارس با ميانگين 3/08 درصد می باشد. در زمينه نقش وسايل 
ارتباط جمعی در ايجاد گرايش به مطالعه آزاد، باالترين ميانگين پاسخ ها، مربوط به گزينه باال 
بردن شمارگان روزنامه ها و مجالت با ميانگين 3/11؛ و كمترين ميانگين پاسخ ها، مربوط به 
گزينه آشنا نمودن هر چه بيشتر افراد با روش های صحيح مطالعه با ميانگين 3 درصد می باشد. 
در نقش حمايت های دولت در ايجاد گرايش مطالعه آزاد، باالترين ميانگين پاسخ ها، مربوط به 

گزينه توزيع تصاوير و پيام های تبليغاتی در زمينه مطالعه با ميانگين 3/27 درصد بوده است.
 در مورد عوامل باز دارندۀ مطالعه، نقش بی حوصلگی نسبت به مطالعه بر عدم گرايش به 
مطالعه آزاد، باالترين ميانگين پاسخ ها، مربوط به گزينه ضعف در دروس مدرسه ای با ميانگين 
3/29 و كمترين ميانگين پاسخ ها، مربوط به گزينه ضعف در خواندن با ميانگين 3/08 بوده 
است. در بررسی نقش كمبود وقت برای مطالعه آزاد، باالترين ميانگين پاسخ ها، مربوط به 
گزينه دغدغه های شغلی زياد افراد با ميانگين 3/04؛ و كمترين ميانگين، مربوط به گزينه انتظار 
فايده داشتن از مطالعه با ميانگين 3 درصد بوده است. در زمينه دسترسی نداشتن به كتاب و 
نقش آن در عدم گرايش به مطالعه آزاد، باالترين ميانگين پاسخ ها مربوط به گزينه برخورد 
نامناسب مسئوالن كتابخانه ها با مراجعان با ميانگين 3/07؛ و كمترين ميانگين پاسخ ها، مربوط 
به گزينه سكونت در روستا و عدم دسترسی به منابع مورد نياز با ميانگين 3 درصد بوده است. 
در نقش گريز از مطالعه آزاد، باالترين ميانگين پاسخ ها مربوط به گزينه نداشتن برنامه برای 
مطالعه در منزل با ميانگين 3/13؛ و كمترين ميانگين پاسخ ها، مربوط به گزينه واگذاری كارها و 
فعاليت های روزانه به فرزندان - كه می تواند مانع مطالعه آنان بشود-  با ميانگين 3/06 درصد 
بوده است. درخصوص نقش قيمت گران كتاب درعدم گرايش به مطالعه آزاد، باالترين 
ميانگين پاسخ ها، مربوط به گزينه پايين بودن درآمد خانواده با ميانگين 3/11؛ و كمترين 
ميانگين مربوط به گزينه مناسب نبودن كيفيت چاپ و كاغذ مورد استفاده در چاپ كتاب ها 

با ميانگين 2/97 بوده است.

دیدگاه های دانش آموزان
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نتایج استنباطی
سؤال 1( میزان مطالعه آزاد در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد چقدر است؟

در جدول 3 مشاهده می شود كه باالترين درصد مطالعه در بين دختران و پسران »كمتر 
از 2 ساعت« است، كه در ميان دختران با 24/7 درصد و در بين پسران 15/5 درصد است. 
كمترين درصد مطالعه نيز در بين دختران و پسران »10 ساعت به باال« است، كه در ميان 
دختران 1 درصد و در بين پسران 0/8 درصد بوده است. 17/8 درصد از دختران و 14/7 
درصد از پسران اصاًل مطالعه آزاد نداشته اند. نتايج آزمون كااسكوئر مشاهده شده حاكی از 
آن است كه بين فراوانی  های مشاهده شده در سطح  تفاوت معني دار است، يعني 
بين دختران و پسران از نظر ميزان مطالعه آزاد تفاوت وجود دارد و دختران بيشتر از پسران 

به مطالعه آزاد مي پردازند.

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

جنسیت

میزان مطالعه

پرسدخرت
x2dfp

درصدفراوانیدرصدفراوانی

6817/85614/7مطالعه ندارم

387/9560/000

9424/75915/5کمرت از 2 ساعت

246/3215/5بین 2 تا 4 ساعت

71/882/1بین 6 تا 8 ساعت

82/141بین 8 تا 10 ساعت

104130/8 ساعت به باال

21857/216342/8جمع

 میزان مطالعه آزاد دانش آموزان 
دبیرستانی شهرستان شهرکرد

جدول 3

 مقایسه میانگین نمره عوامل 
ترغیب كننده در ایجاد گرایش 
دانش آموزان به مطالعه آزاد

جدول 4

tخطای معیارانحراف معیارمیانگینعامل

3/491/08/0558/87خانواده

3/231/060/0544/311مدرسه

3/091/190/0611/54وسایل ارتباط جمعی

3/120/8950/0452/74حامیت  های دولت
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 درجدول 4 ميزان تي محاسبه شده نشان می دهد كه دانش آموزان معتقدند نقش خانواده 
در ايجاد گرايش به مطالعه آزاد معني دار می باشد. به عبارت ديگر، نقش خانواده در ترغيب 

دانش آموزان به مطالعه آزاد مؤثراست.
 خانواده عامل بسيار مؤثري در ايجاد عادت به مطالعه است. به دليل روابط مداوم و نزديك كه 
ميان افراد خانواده وجود دارد، خانواده نخستين و مهم ترين تغذيه كننده كودك از نظر تعليم 
و تربيت و رفتار است. اگر پدر و مادری عادت به مطالعه داشته باشند و فرزندشان ببيند كه 
آنان كتاب می خوانند او نيز خيلی زود با كتاب آشنا می شود و به تقليد از والدين خود كتاب 
را در دست می گيرد و در يك محيط فرهنگي و مملو از كتاب رشد مي كند )باب الحوائجی، 

.)1378

 سؤال 3( مدرسه و کتابخانه ها )عمومی، مدارس( چقدر در ایجاد گرایش در دانش آموزان به مطالعه 

آزاد نقش دارند؟

 ميزان تی محاسبه شده نشان می دهد كه دانش آموزان معتقدند نقش مدرسه در ايجاد گرايش 
به مطالعه آزاد مهم و مؤثر و به عبارت آماری معني دار می باشد )جدول 4(.

پس از خانواده، مدرسه در ايجاد عالقه در كودكان و نوجوانان نقش مهمی دارد. اگر 
دانش آموزان در مدرسه با كتاب آشنا شوند و لذت مطالعه، خودآموزی و افزايش معلومات 
را درك كنند در تمام دوران زندگی كتاب را كنار نمی گذارند. مدارس بايد به گونه ای باشد 
كه امكانات تحقيق را برای دانش آموزان فراهم نمايند، به طوری كه روحيه كاوشگری در آنها 

به وجود بيايد. 

سؤال 4( وسایل ارتباط جمعی چقدر در ایجاد گرایش در دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارند؟

 ميزان تی مشاهده شده نشان می دهد كه پاسخگويان معتقدند نقش وسايل ارتباط جمعی در 
ايجاد گرايش به مطالعه آزاد مهم و مؤثر دارد و به مفهوم آماری معني دار است )جدول 4(.

 وسايل ارتباط جمعي در شكل گيري عقايد اجتماعي فرد نقشي عمده و اساسي دارند. 
اين وسايل كه شامل روزنامه، مجله، كتاب، راديو و تلويزيون، و سينما مي باشد بر يكديگر 
تأثير متقابل دارند؛ هرچند در اشكال متفاوتي مطرح هستند، همه يك هدف را دنبال مي كنند. 
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 مي گذارد )امانی و آذرنويد، 1380(. 
استفاده از وسايل ارتباط جمعی برای باال بردن ميزان مطالعه راهی است كه بسياری از ممالك 
زحمت پيمودن آن را به خود داده اند. به عنوان مثال: دولت برزيل هر چندگاه يكبار از راديو 

دیدگاه های دانش آموزان
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و تلويزيون برای ايجاد عالقه به مطالعه استفاده می كند. در بين برنامه ها »جمله مطالعه كردن 
نشانه زنده بودن است« تكرار می شود. در استراليا، راديو و تلويزيون ملی، برنامه ای را با عنوان 
»مطالعه كنيد« جهت تشويق مردم به مطالعه تنظيم كرده است. اين برنامه به دو ميليون خانواده 
اطالعات می دهد و دارای جوايز و كوپن های كتاب برای اشخاصی است كه برنده مسابقه اين 
برنامه می شوند. اين كار از طريق سازمان تلويزيون استراليا با همكاری فعاالنه سازمان تجارت 
كتاب استراليا انجام می گيرد كه شامل ناشران و كتابفروشان می باشد )محمدعلي نژاد، 1385(. 

سؤال 5( حامیت های دولت چقدر در ایجاد گرایش در دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟

ميزان تی مشاهده شده نشان می دهد كه دانش آموزان معتقدند كه نقش حمايت های دولت در 
ايجاد گرايش دانش آموزان به مطالعۀ آزاد مثبت و معني دار می باشد )جدول 4(.

 حمايت های دولت از اهل قلم و انديشه، مشاركت عمومی برای توسعه مراكز فرهنگی 
و فرهنگ مطالعه، برپايی نمايشگاه های كتاب و جشنواره های مطبوعات، به كار گيری وسيع 
رسانه های گروهی برای تبليغ در زمينه كتاب و مطالعه آن ، و استفاده از تجربه ساير كشورها در 
ترويج و تعليم فرهنگ كتابخوانی از اقدامات كارساز در زمينه كتابخوانی است. شيوه و طرز 
فكر حكومت ها در مسائل بسياری تأثير می گذارد از جمله در باال بردن سطح مطالعه كتاب. 
امروزه، ثابت شده است كه پشتيبانی دولت از نظام آموزشی و ايجاد كتابخانه های مدارس 
و كتابخانه های عمومی- كه معموالً هزينه آنها از محل بودجه عمومی تأمين می شود- در 
افزايش ميران مطالعه بسيار مؤثر است. يكی از وظايف ضروری و مهم دولت ها تأسيس و 

ايجاد كتابخانه هايی با مجموعه ای از كتاب های مفيد و كافی و كتابداران ورزيده است. 
 

سؤال 6( بی حوصلگی نسبت به مطالعه چقدر در عدم گرایش دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟
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در جدول 5 ميزان تی مشاهده شده نشان می دهد كه از ديدگاه دانش آموزان، نقش 
بی حوصلگی نسبت به مطالعه در عدم گرايش به مطالعه آزاد معني دار است.

 والديني كه كودكان خود را از ابتدا با كتاب و مطالعه آشنا نمي كنند و آن را به تلويزيون 
واگذار مي نمايند در واقع زمينه عدم عالقه و بي حوصلگي نسبت به مطالعه را در آنها تقويت 
مي كنند؛ به طوري كه آنها نمي خواهند 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 به دست آورند.

سؤال 7( کمبود وقت برای مطالعه چقدر در عدم گرایش دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟

 ميزان تی مشاهده شده نشان می دهد كه از ديدگاه دانش آموزان نقش كمبود وقت برای مطالعه 
در عدم گرايش به مطالعه آزاد معني دار است )جدول 5(.

 اين روزها زندگي ماشيني چنان عرصه را بر شهروندان تنگ مي كند كه افراد اكثراً با 
كمبود وقت روبه رو هستند. مشكل كمبود وقت نه تنها دركشور ما، بلكه در همه  جاي جهان 

مطرح است. 
 

سؤال 8( دسرتسی نداشنت به کتاب های مورد عالقه چقدر در عدم گرایش دانش آموزان به مطالعه 

آزاد نقش دارد؟

 ميزان تی مشاهده شده نشان می دهد كه از ديدگاه دانش آموزان نقش عدم دسترسی به كتاب 
بر عدم گرايش به مطالعه آزاد معني دار است )جدول 5(.

 
سؤال9( گریز از مطالعه چقدر در عدم گرایش دانش آموزان به مطالعه آزاد نقش دارد؟

ميزان تی مشاهده شده نشان می دهد كه از ديدگاه دانش آموزان نقش گريز از مطالعه بر عدم 
گرايش به مطالعه آزاد در حد متوسط می  باشد )جدول 5(.

 
سؤال10( قیمت گران کتاب تا چه میزان در عدم گرایش دانش آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد 

به مطالعه آزاد نقش دارد؟

ميزان تی مشاهده شده نشان می دهد كه ار ديدگاه دانش آموزان قيمت گران كتاب بر عدم 
گرايش به مطالعه آزاد معني دار نمی باشد. به عبارت ديگر، دانش آموزان گرانی كتاب را در عدم 

گرايش به مطالعه آزاد خود مؤثر نمی دانند )جدول5(.

دیدگاه های دانش آموزان
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نتیجه گیری و پیشنهاد
همان گونه كه قباًل اشاره شد تحقيق حاضر سعي دارد به مقايسه ديدگاه های دانش آموزان 
دبيرستانی شهرستان شهركرد در مورد عوامل ترغيب كننده و بازدارنده مطالعه آزاد با برخی 

متغير های جمعيت شناختی آنان بپردازد. 
 نتايج پژوهش در بررسی ميزان مطالعه آزاد دانش آموزان دبيرستانی حاكي از آن است كه 
ميزان مطالعه آزاد دانش آموزان در سطح شهرستان بسيار پايين است. با اين حال، نتايج آزمون 
كااسكوئر نشان مي دهد كه در شهرستان شهركرد دختران بيش از پسران مطالعه مي كنند. اين 
بخش از يافته های پژوهش همسو با يافته های زال زاده )1379( است كه در پژوهشي دريافت 
فقط 8 درصد دانش آموزان مورد بررسی اوقات فراغت خود را به مطالعه غيردرسی اختصاص 
می دهند. همچنين، عريضي و يارعلی )1383(، دريافتند كه 64/8 افراد از تلويزيون، 10 درصد 
از راديو، 8/9 درصد از روز نامه و مجله، و 6 درصد از كتاب استفاده می كنند. مفتخر)1352(، 
در پژوهشی دريافت كه عامل اصلی عدم عالقه جوانان ايرانی به مطالعه نشأت گرفته از 
محيط خانواده است و اينكه خانواده در آشنايي جوانان با كتاب مؤثر است. رضاپور )1379(، 
نيز طی پژوهشی دريافت كه والدينی كه خود اهل مطالعه می باشند فرزندان خود را نيز 
به مطالعه تشويق و ترغيب می نمايند. ميزان تأثير پدر نسبت به مادر در مطالعه غيردرسی 
دختران دانش آموز بيشتر است. اين پژوهش همچنين نشان داد كه ميزان تأثير مدرسه در ايجاد 
گرايش به مطالعه آزاد در دانش آموزان بيش از حد متوسط و معني دار می باشد. در مقايسه 
ديدگاه دختران و پسران در زمينه نقش مدرسه در ايجاد گرايش به مطالعه آزاد تفاوت مثبت 
و معني داري وجود دارد، اما بين ديدگاه دانش آموزان پايه های مختلف تحصيلي و نواحي 
مختلف در اين زمينه تفاوت معني داري مشاهده نشد. لذا معلمان و مدارس مي توانند نقش 
قابل توجهی در زمينه ارتقاي ميزان مطالعه دانش آموزان داشته باشند و با ارائه دروسي در ارتباط 
با آموزش مطالعه، كارهای عملی و پژوهشی، برگزاری كالس های آموزشي روش مطالعه، 
برگزاری مسابقات كتابخوانی، و غنی نمودن كتابخانه های مدارس نگرش نسبت به مطالعه 
را در دانش آموزان گسترش دهند. نتايج پژوهش حاضر با يافته هاي آفتابی آرانی و همكارش 
)1386( نيز هماهنگ است. آنان در پژوهشی دريافتند كه رفتار توجه آميز معلمان نسبت به 
كتاب و مطالعه در ميزان مطالعه غيردرسی دانش آموزان مؤثر است. همچنين، زال زاده )1379(، 
عنوان می كند استفاده دانش آموزان از كتابخانه ها تا حد زيادی وابسته به نگرش معلمان به 
كتابخانه و نقش آن در فرآيند آموزش و پرورش است؛ زيرا بيش از 50 درصد از پاسخگويان 
اعالم كرده اند هيچ كدام از كتابخانه استفاده نكرده اند و 30/1 درصد هم گفته اند تعداد كمی از 
كتابخانه استفاده می كنند. يوسفی )1379(، نيز دريافت كه در    خصوص راهنمايان و مشوق های 
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مطالعه غيردرسی در مدرسه، بيش از 43 درصد از دانش آموزان اظهار كرده اند كه از طرف هيچ 
فردی در مدرسه به مطالعه غيردرسی تشويق نشده اند و از ميان پاسخ های ارائه شده به ترتيب 
معلمان به  ميزان 19 درصد، مربيان پرورشی 15 درصد بيشترين، و مدير و معاونان 2 درصد 
در تشويق دانش آموزان به مطالعه غيردرسی نقش داشته اند. در خصوص ميزان تأثير وسايل 
ارتباط جمعی در ايجاد گرايش به مطالعه آزاد در دانش آموزان نتايج اين پژوهش حاكي از آن 
است كه نقش وسايل ارتباط جمعی در گرايش به مطالعه آزاد دانش آموزان معني دار می باشد. 
تفاوت ديدگاه دانش آموزان پسر و دختر در اين خصوص معني دار نيست، اما در پايه هاي 
تحصيلی و نيز نواحي مختلف آموزش و پرورش تفاوت معني دار است. نتايج اين پژوهش 

با يافته های زير همخواني دارد:
 امانی )1377(، طی پژوهشی دريافت كه كتابخانه های مدارس مورد مطالعه مجالت 
الزم برای دانش آموزان و معلمان را به اندازه كافی در اختيار ندارند. يوسفی )1379(، دريافت 
كه راديو و تلويزيون در دختران بيش از پسران در گرايش به مطالعه مؤثر است. همچنين، 
عريضی ويارعلی )1383(، طی پژوهشی دريافتند كه يكی از راه های گرايش دانش آموزان به 
مطالعه غيردرسی غنی سازی كتابخانه ها می باشد. غفاری)1381(، نيز يكی از راه های گرايش 
كودكان به مطالعه را ساختن فيلم از بعضی كتاب ها و بخش آن فيلم ها از طريق تلويزيون 
عنوان كرده است. اسميت )1995(، هم دريافت كه نگرش خواندن بر رفتار خواندن، انتخاب 

مواد خواندنی و همچنين بر توسعه مهارت های خواندن فرد تأثير می گذارد. 
 اين پژوهش همچنين نشان داد كه ميزان تأثيرحمايت های دولت در ايجاد گرايش به 
مطالعه آزاد در دانش آموزان مثبت و معني دار می باشد. مقايسه ديدگاه دختران و پسران و 
همچنين پايه های مختلف تحصيلی نتايج حاكی از عدم تفاوت معني دار است. اما بين مناطق 
مختلف آموزش و پرورش تفاوت معني دار وجود دارد. پس با توجه به نقش حمايت های 
دولت در ايجاد گرايش به مطالعه آزاد در دانش آموزان، دولت بايد با حمايت از ناشران، 
نويسندگان و... همچنين با باال بردن شرايط چاپ و انتشار بهتر كتاب در جامعه و احداث 
كتابخانه های عمومی، دسترسی هرچه آسان تر افراد جامعه به اين مراكز را فراهم آورد. يافته هاي 
اين پژوهش، با يافته هاي غفاری )1381( هماهنگ است كه معتقد است حمايت های دولت 
از اهل قلم و انديشه، مشاركت عمومی برای توسعه مراكز فرهنگی و فرهنگ مطالعه، برپايی 
نمايشگاه های كتاب و جشنواره های مطبوعات، به كار گيری وسيع رسانه های گروهی برای 
تبليغ در زمينه كتاب و مطالعه آن، و استفاده از تجربه ساير كشورها در ترويج و تعليم فرهنگ 
كتابخوانی از اقدامات كارساز در زمينه كتابخوانی است. ادريسی )1377( نيز در خصوص 
وجود كتابخانه در نزديكی محل سكونت، دريافت كه بيش از 35 درصد از دانش آموزان 
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اظهار داشته اند هيچ يك از انواع كتابخانه ها در نزديكی منزل آنها وجود ندارد. درخصوص 
نقش عوامل بازدارنده مطالعه )بی حوصلگی نسبت به مطالعه( از ديدگاه دانش آموزان، نقش 
اين عامل مثبت و معني دار مي  باشد. در مقايسه ديدگاه دانش آموزان دختر و پسر در زمينه نقش 
بی حوصلگی در عدم گرايش به مطالعه، تفاوت معني دار نيست. در پايه های تحصيلي مختلف 
و همچنين در نواحی و مناطق مختلف آموزش و پرورش نيز تفاوت معني دار نيست. بايد در 
مدارس به اهميت برنامه ريزی برای اوقات فراغت توجه بيشتري شده و آموزش هايی در اين 
زمينه به دانش آموزان داده شود. اين نتيجه پژوهش را می توان با يافته های زير همخوان دانست:

 ايمانی )1380(، بيش فعالی را يكی از اختالل هايی می داند كه باعث آسيب رساندن به 
امر مطالعه برخی كودكان و نوجوانان می شود. وجود اختالل و عدم توجه اينگونه كودكان 
و نوجوانان باعث می شود كه آنها نتوانند روی مطالب مورد مطالعه تمركز نمايند و درنتيجه 
مدت زمان توجه آنان كوتاه است. غفاری )1381(، نيز بی حوصلگی نسبت به مطالعه را ناشی 
از تنش های روانی در شخص می داند كه مربوط به محيط زندگی اوست. در اين پژوهش، 
نقش كمبود وقت برای مطالعه، در عدم گرايش به مطالعه آزاد از ديدگاه دانش آموزان معني دار 
نبوده است. به عبارت ديگر، عدم گرايش دانش آموزان به مطالعه آزاد به علت كمبود وقت نبوده 
است. مقايسه ديدگاه دختران و پسران و پايه هاي مختلف تحصيلي حاكی از عدم تفاوت 
معني دار بوده است. به عبارت ديگر، نظر دختران و پسران در اين خصوص يكسان است. اما 

در مناطق و نواحی مختلف آموزش و پرورش تفاوت معني دار است.
 يافته های اين پژوهش با يافته های زير متفاوت بوده و همسو نمی باشند:

 رضا پور )1379(، در پژوهشی يكی از علل عدم گرايش به مطالعه آزاد را حجم زياد 
تكاليف و دروس تعيين شده اعالم كرده است. زال زاده )1379(، در پژوهشي نشان داد كه 
46/6 درصد دانش آموزان در مورد مطالعه كمبود وقت را دليل عدم استفاده از كتابخانه ذكر 
كرده اند. يوسفی )1379( نيز يكی از داليل عدم گرايش به مطالعه آزاد را عدم اختصاص وقت 
مناسب در شبانه روز به اين امر عنوان نموده است. درخصوص ميزان نقش دسترسی نداشتن 
به كتاب هاي مورد عالقه در عدم گرايش به مطالعه آزاد از ديدگاه دانش آموزان تفاوت در 
حد متوسط است و مقايسه ديدگاه دختران و پسران حاكي از عدم تفاوت است. در پايه هاي 
مختلف تفاوت معني دار است، ولي در نواحي مختلف آموزش و پرورش تفاوت معني داري 

وجود ندارد. نتايج پژوهش را می توان هماهنگ با يافته  های زير دانست:
 امانی )1377(، در پژوهشی دريافت كه كتابخانه های مدارس استان اردبيل مجالت 
الزم برای دانش آموزان و معلمان را به اندازه كافی در اختيار ندارند. همچنين، نياز مراجعان 
در كتابخانه های مدارس به طور كامل تأمين نمی شود. زال زاده )1379( هم دريافت كه بيش 
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از نيمی از پاسخگويان )54/5 درصد( اعالم كرده اند كه منابع مورد عالقه آنها در كتابخانه ها 
وجود ندارد. يوسفی )1379( نيز دريافت كه بيش از 78 درصد از دانش آموزان اظهار داشته اند 
كتابخانه مدرسه شان فاقد منابع غيردرسی مورد نياز آنها بوده است. نقش گريز از مطالعه 
در عدم گرايش به مطالعه آزاد از ديدگاه دانش آموزان در حد متوسط می باشد. در مقايسه 
ديدگاه دختران و پسران در اين پژوهش تفاوت معني داری وجود ندارد، اما در مقايسه ديدگاه 
دانش آموزان پايه های مختلف تفاوت معني دار است. اما در مناطق مختلف تفاوت معني داری 
وجود ندارد. نتايج پژوهش نشان می دهد كه گريز از مطالعه از عوامل عدم گرايش به مطالعه 
بوده است، پس معلمان و خانواده ها بايد زمينه ارتباط هر چه بيشتر دانش آموزان با مطالعه و 
كتاب را فراهم نمايند. در اين زمينه خانواده ها می توانند با بردن فرزندانشان به كتابخانه ها و 
تشويق آنها به كتابخوانی و مدارس با برگزاری نمايشگاه های كتاب در مدارس و برگزاری 
دوره های آموزش شيوه های مطالعه بهتر زمينه ای فراهم آورند كه دانش آموزان ارتباط بيشتری 

با مقوله مطالعه برقرار كنند. نتايج پژوهش را می توان با يافته های زير همسو دانست:
 زال زاده )1379(، دريافت كه 5/1 درصد عدم استفاده از كتابخانه را ناشی از عدم عالقه 
به مطالعه عنوان نموده اند. عريضی و يارعلی )1383(، دريافتند كه گرانی كتاب عمده ترين 

مشكل و دليل عدم مطالعه يا مطالعه اندك بوده است. 

پیشنهادها
• آگاه كردن خانواده ها نسبت به اهميت مطالعه غيردرسی و عوامل مؤثر در ايجاد انگيزه 
به آن در دانش آموزان دبيرستانی در شهرستان شهركرد از طريق مسئوالن و دست اندركاران 

تعليم و تربيت، مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی.
• تجهيز و تكميل كتابخانه ها در همه شهر ها و روستاهاي بزرگ شهرستان شهركرد. 

• تأسيس كتابخانه هاي سيار و رساندن كتاب به نقاط دور دست اين شهرستان. 
• شاد و زنده، فني، و متنوع ساختن كتابخانه هاي كودكان و كتابخانه هاي آموزشگاهي 
و كتابخانه هاي عمومي در شهرستان شهركرد، به منظور ايجاد عادت به مطالعه هنگامی كه اين 

دانش آموزان دوره های كودكی و نوجوانی را طی می كنند.
در سطح شهرستان به مجموعه  سازی كتابخانه ها از سوی مدارس و اداره های كل   •
توجه شود و به اشتراك مجالت و روزنامه های مورد عالقه دانش آموزان و فراهم آوری 

كتاب های مورد توجه آنها مبادرت شود.
• ايجاد و برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشی »آشنايی با فنون مطالعه« و »آشنايی با 

كتابخانه« در دروس فوق برنامه دانش آموزان شهرستان شهركرد.
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• ترغيب و فراهم آوری تسهيالت جهت بازديد دانش آموزان از كتابخانه های شهر و 
نمايشگاه های كتاب و مراكز تحقيقاتی و پژوهشی در شهرستان شهركرد.
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