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The Effect of Cultural, Social and Educational Factors on 
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Purpose: The aim of the research was investigating the impact 
of cultural, educational and social factors on attitudes of Tabriz 
Talent Students Schools towards reading and studying.
Method: The population of the research was Tabriz Girly Talent 
students. The method of the research was qualitative and the 
sampling was done as purposeful, Convenience, and snowball. 
14 students selected as sample and data gathered by semi-
structured interview and analyzed and interpreted by Grounded 
Theory method. 
Conclusion: Findings of the research showed that lived 
experience of students in their childhood such as accompanying 
of parents in reading the child’s favorite books, cause to raising 
in information problem solving and positive attitude towards 
reading and studying in older ages. Investigating educational 
factors showed that usually studying and book reading in talent 
student’s schools is mainly based on text, educational help or 
Olympiad books. Other research findings also showed that in 
these schools the library is often overlooked and most students 
say they do not refer to the librarian for advice. Finally, findings 
of the search from social factors showed that most Students 
gain insight into book reading and studying during school and 
through friends or teachers.
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ــوزان  ــرش دانش آم ــر نگ ــی ب ــی، و اجتامع ــی، آموزش ــل فرهنگ ــائی تأثیرعوام ــدف: شناس ه

ــدن اســت.  ــه و خوان ــه مطالع ــتعدادهای درخشــان ب ــدارس اس م

روش: 14 نفــر از دخــران دانش آمــوز دوره دوم مــدارس اســتعدادهای درخشــان شــهر تربیــز 

بــا منونه گیــری هدفمنــد در دســرس و گلوله برفــی در ایــن مطالعــه رشکــت کردنــد. داده هــا 

بــا مصاحبــه نیمه ســاختار یافته گــردآوری و تحلیــل شــد.

ــه در  ــاب موردعالق ــدن کت ــادر در خوان ــدر و م ــی پ ــی همراه ــاظ فرهنگ ــا: از لح یافته ه

ــه مطالعــه  ــت ب ــی و نگــرش مثب ــارت حل مســئله در اطــالع یاب ــن مه کودکــی ســبب باالرف

ــدارس  ــدن در م ــه و خوان ــاظ  آموزشــی مطالع ــود. از لح ــر می ش ــنین باالت ــدن در س و خوان

اســتعدادهای درخشــان بــه طــور عمــده بــه کتاب هــای درســی، کمــک آموزشــی یــا 

املپیــادی محــدود اســت. در مــدارس اســتعدادهای درخشــان اغلــب بــه کتابخانــه اهمیــت 

ــه  ــدار مراجع ــه کتاب ــرای مشــاوره ب ــه ب ــد ک ــالم کردن ــوزان اع ــر دانش آم ــود. اک داده منی ش

منی کننــد. از لحــاظ تأثیــر عوامــل اجتامعــی، یافته هــا نشــان داد اکــر دانش آمــوزان نگــرش 

خــود را در خصــوص مطالعــه و خوانــدن، در دوران مدرســه و از طریــق دوســتان یــا معلــم 

می آورنــد.  به دســت 
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مقدمه
صاحب نظــران تعلیــم و تربیــت بــاور دارنــد کــه تیزهوشــی توانایــی برتــر از همتایــان 
در زمینه هــای خــاص از عملکــرد اســت و ممکــن اســت در برخــی شــرایط بــروز 
ــودکان تیزهــوش توانایی هــای  ــه )هاالهــان، کافمــن2011،1(. ک ــد و در برخــی ن کن
ذهنــی، کارهــای خالقانــه و هنــری و توانایی هــای نامعمــول در هدایــت و رهبــری 
و نیــز در تحصیــل دارنــد )Kirk, Gallagher, Coleman & Anastasiow, 2015(  اینــان 
بــه اطالعــات و امکانــات نیــاز دارنــد تــا بتواننــد در جهــت کشــف دانــش جدیــد یــا 

نــوآوری گام بردارنــد. 
ــم آن در  ــدن و نقــش مه ــه و خوان ــه مطالع ــوع نگــرش ب ــت ن علی رغــم اهمی
موفقیــت اســتعدادهای برتــر، بررســی ها در ایــن خصــوص انــدک و مختــص بــه 
ــه پیــش از دبســتان  ــی کــودکان بااســتعداد در مرحل ــار اطالعات مطالعــه کیفــی رفت
ــوع  ــن موض ــا ای ــایر گروه ه ــرای س ــت )Burešová & Havigerová, 2015(. ب اس
ــتاری  ــان نوش ــارت در بی ــی و مه ــته تحصیل ــه رش ــت. ازجمل ــده اس ــی ش بررس
)محبــوب، حســن زاده، 1388(، مهارت هــای آموزشــی و آشــنایی بیشــتر بــا 
موتورهــای جســتجو )فتاحــی، صابــری، دخت عصمتــی، 1388(، مهارت هــای 
ســواد اطالعاتــی )فتاحــی، 1383(، محیــط زندگی کــودک )جلیلوند، 1373(، ســطح 
ــردی  ــی و احــدی، 1391(، مســائل ف ــن )احمــدی ده قطب الدین تحصیــالت والدی
ــدی، 1391(،  ــی واح ــدی ده قطب الدین ــی )احم ــائل فرهنگ ــد، 1386(، مس )کارآم
مســائل آموزشــی )کارآمــد، 1386(، مســائل اجتماعــی )احمــدی ده قطب الدینــی و 
احــدی، 1391(، مســائل اقتصــادی )احمــدی ده قطب الدینــی و احــدی، 1391( و 
مســائل فناورانــه )هاگــز2، 1387( تاکنــون پژوهــش شــده اســت. در ایــن پژوهــش 
مــا بــه شناســایی عوامــل فرهنگــی، اجتماعــی و آموزشــی مؤثــر بــر نــوع نگــرش 

ــم ــدن می پردازی ــارۀ خوان ــان را درب ــتعدادهای درخش ــدارس اس ــوزان م دانش آم

روش 
پژوهــش حاضــر کاربــردی از نــوع اکتشــافی اســت. داده هــا بــا اســتفاده از 
ــه ای  ــازی زمین ــه روش نظریه س ــردآوری و ب ــاختاریافته گ ــه س ــای نیم مصاحبه ه
ــد، در  ــورت هدفمن ــدگان به ص ــارکت کنن ــت. مش ــده اس ــزارش  ش ــل و گ تحلی
ــیدن  ــا رس ــا ت ــدند و مصاحبه ه ــده ش ــی برگزی ــه برف ــه روش گلول ــترس، و ب دس
ــش  ــک پژوه ــوندگان از ی ــت. پرســش ها از مصاحبه ش ــه یاف ــباع ادام ــرز اش ــه م ب 1. Hallahan & Kauffman

2.. Hagez
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ــت.  ــده اس ــاس ش ــه1 اقتب ــابه کتابخان مش
انتخــاب هدفمنــد مشــارکت کنندگان بــه ایــن معنــا اســت کــه مــا بــا 
دانش آمــوزان عالقمنــد بــه مطالعــه  و کتابخوانــی و عالقه منــد بــه مشــارکت 
مصاحبــه کردیــم. پرســش ها را بــرای آشــنایی اولیــه بــرای شــرکت کنندگان ایمیــل 
ــان  ــن زم ــم. میانگی ــه را به صــورت حضــوری انجــام دادی ــم. ســپس مصاحب کردی
هــر مصاحبــه 45 دقیقــه بــود. در ابتــدای هــر مصاحبــه محرمانــه مانــدن پاســخ ها را 
بــه مصاحبــه شــونده اعــالم کردیــم و اجــازه گرفتیــم پاســخ های او را ضبــط کنیــم. 
ــته  ــرکت کننده خواس ــی از ش ــات احتمال ــع ابهام ــخ ها و رف ــان از پاس ــرای اطمین ب
شــد پاســخ ســؤاالت را در فایلــی کــه قبــاًل برایــش ایمیــل شــده بــود بنویســد و 
بازگردانــد. بــرای تحلیــل داده هــا از نرم افــزار مکس کیــو.دی. ای.2 اســتفاده کردیــم .

یافته ها

 الف. عوامل فرهنگی

جدول 1 مفاهیم مرتبط با فرهنگ را در قالب مقوله ها و زیر مقوله ها ارائه می کند.

1. Information Seeking 
Behaviour of Generation Y 
Students at the Stellenbosch 
University Library and 
Information Service
2. MAXQDA
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جدول1. یافته های مرتبط با عوامل فرهنگی
زیر مقوله هامقولهمؤلفه

عوامل 

فرهنگی
مطالعه به واسطه 

دیگران

برادر

خواهر

پدر و مادر

رفتار مطالعه در 

دوران کودکی

خواندن و توضیح کتاب به کودک توسط اعضای خانواده

برخورد کودکانه و مالیم در خواندن کتاب برای کودک

حفظ داستان

استفاده از تصاویر برای قصه گویی

خواندن کتاب تازه خریده شده

قبل از خواب

همراهی والدین در خواندن کتاب برای کودک

عادت به مطالعه والدین

تشویق والدین به خواندن کتاب

کتابخانه شخصی والدین

تحصیالت پدر و مادر

نگرش والدین به 

مطالعه  و کتابخوانی

عامل پیرشفت

افزایش آگاهی

رفع نیازهای اطالعاتی

تشویق به کتاب خوانی

دیدگاه مثبت نسبت به کتاب و مطالعه

نگرش والدین  به خرید 

کتاب

خرید کتب چاپی به جای کتب الکرونیکی

خرید کتاب و اهدای آن به کتابخانه برای استفاده عموم

تشویق به خرید کتاب

استفاده خانوادگی از کتب خریداری شده

مراجعه به کتابخانه به جای خرید آن

دیدگاه مثبت

نگرش والدین در 

خصوص کتابخانه

تشویق به استفاده از کتابخانه در دوران امتحانات

دیدگاه مثبت

مخالف مراجعه به کتابخانه

امانت کتاب از کتابخانه به جای خرید کتاب

منابعی که والدین 

مطالعه می کنند

کتب عمومی

نرشیات

منابع اینرنتی

حوزه تخصصی فردی

نسخه چاپی از منابع گوناگون
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ب. عوامل آموزشی

ــه  ــا ایــن عامــل در قالــب مقوله هــا و زیــر مقوله هــا ب جــدول 2 مفاهیــم مرتبــط ب
تفکیــک مؤلفه هــای بنیادیــن آمــوزش ازجملــه مدرســه، معلــم، کتابخانــه و کتابــدار 

ــد. ــه می کن را عرض

جدول 2. یافته های مرتبط با عوامل آموزشی)مدرسه(

زیر مقوله هامقولهمؤلفه

عوامل آموزشی

)مدرسه(

محل کتابخانه در 

مدرسه

مناسب

نامناسب

محل مطالعه کتب 

غیردرسی در مدرسه

نبود توجه کافی

دانش آموزان عالقه مند

تأکید بیشر بر کتب درسی

تشویق معلامن به مطالعه کتب غیردرسی

انگیزه استفاده از 

کتابخانه مدرسه

استفاده از کتب کمک آموزشی

استفاده از سالن مطالعه

در دسرس بودن

میزان استفاده از 

کتابخانه مدرسه

یک ساعت در هفته

بیش از یک ساعت در هفته

کمر از یک ساعت در هفته

 جــدول3 تأثیــر نظــام آموزشــی را بــر نگــرش دانش آمــوزان در خصــوص مطالعــه
ــد. ــدن نشــان می ده و خوان

جدول3. یافته های مرتبط با عوامل آموزشی )کتابخانه(

زیر مقوله هامقولهمؤلفه

عوامل آموزشی )کتابخانه(

یک سوم منابعتعداد کتب غیردرسی در کتابخانه سمپاد

یک چهارم منابع

کمر از نصف منابع

نصف منابع

فضای مناسبجایگاه کتابخانه مدرسه در میزان مطالعه

منابع متنوع

در دسرس بودن کتب کمک درسی

نقش آفرینی نداشن



50

هاله پاشایی |  رسول زوارقی 
افشین حمدی پور  |  شهروز نعمتی

فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 31 ، شامره 4 )زمستان  1399( 

 جــدول4 نقــش معلــم را بــه عنــوان یــک عامــل آموزشــی بــر نگــرش دانش آمــوزان
در خصــوص مطالعــه و خوانــدن ارائــه می کنــد.

جدول 4. یافته های مرتبط با عوامل آموزشی)معلم(

زیر مقوله هامقولهمؤلفه

توصیه معلامن به استفاده از کتاب عوامل آموزشی )معلم(

و کتابخانه

تشویق به استفاده از انواع منابع کتابخانه

در حد بسیارکم

هیچ توصیه ای

ــر نگــرش دانــش  ــه عنــوان یــک مؤلفــه آموزشــی ب ــه را ب جــدول5 تأثیــر کتابخان
ــد. ــه می کن ــدن عرض ــه و خوان ــوص مطالع ــوزان در خص آم

جدول 5. یافته های مرتبط با مسائل آموزشی)کتابدار(

زیر مقوله هامقولهمؤلفه

ــی  ــل آموزش عوام

ــدار( )کتاب

 

یک نفرتعداد کتابدار در کتابخانه مدرسه

آراستگی ظاهری کتابدار

مناسب و معقول

معمولی و ساده

پیشنهاد شیک و به روز بودن کتابدار

مهارت کتابداری در استفاده از رایانه

مناسب

در حد متوسط

نظری ندارم

کتابخانــه  در  دســتی  امانــت  سیســتم 

مدرســه

مناسبمهارت ارتباطی کتابدار

نامناسب و بداخالق

مهارت کافیمهارت کتابدار در تشویق و راهنامیی دانش آموزان

نداشن مهارت کافی

مهارت در حد متوسط

 هیچ مهارتی

مهارت تنها در جایابی کتب کتابخانه

برقراری نظم و آرامش در کتابخانهجایگاه کتابدار در میزان مطالعه

تأثیر بسیارکم

هیچ جایگاهی

تشویق به کتاب خوانی

ترغیب به استفاده از کتابخانه

.
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ج. عوامل اجتماعی

در ایــن بخــش مفاهیــم در قالــب مقوله هایــی چــون چگونگــی گفتگــو بــا دوســتان 
ــه،  ــاب و مطالع ــه کت ــتان ب ــرش دوس ــه، نگ ــه و کتابخان ــات، مطالع ــاره اطالع درب
تأثیــر دوســتان بــر میــزان مطالعــه، و تأثیــر دوســتان بــر میــزان اســتفاده از فضــای 

مجــازی پرســیده شــده اســت.

جدول6. یافته های مرتبط با عوامل اجتماعی

زیر مقوله هامقولهمؤلفه

عوامل اجتامعی

گفتگو با دوستان درباره اطالعات، مطالعه 

و کتابخانه

معرفی کتب جدید

معرفی نویسندگان خوب

معرفی اطالعات در فضای مجازی

بحث و اظهارنظر نکردن

نگرش دوستان  به کتاب و مطالعه

مطالعه عامل پیرشفت جامعه

مطالعه در اوقات فراغت

نبود کتاب خوب

استقبال از کتب جدید

بی رغبت

تشویق یکدیگر به کتاب خوانی

نظر مثبت دوستان کتاب خوان

تأثیر دوستان بر میزان مطالعه

معرفی کتاب  بین دوستان

معرفی سایت های اینرنتی خوب

تعامل از طریق فضای مجازی

تأثیر منفی و ناامیدانه

و  کتاب خــوان  دوســتان  بیــن  مســتقیم  ارتبــاط 

افزایــش مطالعــه فــرد

تأثیر دوستان بر میزان استفاده از فضای 

مجازی

تأثیر مستقیم

بدون تأثیر

ــی،  ــای هم کالس ــم از گروه ه ــتانه اع ــای دوس ــوزان محفل ه ــر دانش آم ازنظ
هم محلــه ای و فامیلــی، بحــث و گفتگــو دربــاره فضــای مجــازی و معرفــی کتــب 
ــد.  ــه نمی دانن ــل مطالع ــان را اه ــر دوستانش ــوزان اکث ــود. دانش آم ــد می ش جدی
ــی  ــت و موافق ــرش مثب ــان نگ ــتان کتاب خوانش ــه دوس ــد ک ــود معتقدن بااین وج
ــتند  ــی هس ــتان دانش آموزان ــته از دوس ــن دس ــد؛ ای ــدن دارن ــه و خوان ــه مطالع ب
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ــر  ــی خــوب ب ــایت های اینترنت ــی س ــی معرف ــد و حت ــب جدی ــی کت ــا معرف ــه ب ک
ــا  ــب آن ه ــرات دوســتان، ترغی ــد. از دیگــر تأثی ــر می گذارن ــرد اث ــزان مطالعــه ف می
ــت کاهــش مطالعه شــان  ــوزان عل ــتفاده از فضــای مجــازی اســت. دانش آم ــه اس ب
را دوســتانی می داننــد کــه اهــل فضــای مجــازی هســتند و آن هــا را تحــت تأثیــر 

ــد. ــرار می دهن ــود ق خ

بحث و نتیجه گیری

ــات،  ــش اطالع ــدن را افزای ــه و خوان ــه مطالع ــدی ب ــل عالقه من ــوزان دالی دانش آم
ــان  ــر بی ــی و تفک ــوب، خودشناس ــس خ ــاد ح ــته ها، ایج ــه ندانس ــخ ب ــن پاس یافت
کردنــد. مهم تریــن عامــل فرهنگــی مؤثــر در نــوع نگــرش بــه مطالعــه و خوانــدن، 
وجــود عــادت بــه مطالعــه در والدیــن اســت. در کنــار ایــن عامــل نقــش محســوس 

کتــاب خوانــدن بــرای کــودک توســط اعضــای خانــواده اســت.
ــا صــدای  ــی ب ــاب داســتان، کتاب خوان ــدن شــعر، کت ــا نشــان داد خوان  یافته ه
بلنــد، ، اســتفاده از کتاب هــای مصــور، کتاب خوانــی قبــل از خــواب، حفــظ 
کــردن شــعر و داســتان، خریــد کتــاب، وجــود مجموعــه کتــاب در خانــه، تشــویق 
ــر  ــه مطالعــه ب ــه خوانــدن و همچنیــن مشــاهده، یادگیــری و خوگیــری عملــی ب ب
ــواده از  ــای خان ــر اعض ــادر و دیگ ــدر و م ــدن پ ــی و خوان ــار مطالعات ــاس رفت اس
ــی  ــه را در نوجوان ــه مطالع ــت ب ــرش مثب ــه نگ ــت ک ــی اس ــر فرهنگ ــل مؤث عوام
ــه و  ــد مطالع ــاور دارن ــا ب ــن آن ه ــد والدی ــوزان گفتن ــود . دانش آم ــب می ش موج
ــی، و افزایــش آگاهــی اســت.  ــع نیازهــای اطالعات ــل پیشــرفت، رف ــدن، عام خوان
ــی  ــات فرهنگ ــا و مؤسس ــه کتابخانه ه ــد، ب ــه می خرن ــاب و مجل ــن کت ــن والدی ای
ــد.  ــاب تشــویق می کنن ــد کت ــه خری ــدان خــود را ب ــد و فرزن ــه می دهن ــاب هدی کت
ایــن دســته والدیــن مطالعــه کتــاب  و منابــع به صــورت مشــترک و مشــوق اســتفاده 
ــه  ــا ب ــن آن ه ــد والدی ــوزان گفتن ــد. برخــی دانش آم ــا بوده ان ــدان از کتابخانه ه فرزن
ســبب دوری محــل کتابخانــه مخالــف رفتــن آن هــا بــه کتابخانــه هســتند. جلیلونــد 
ــد. ــن را یافته  ان ــم همی ــدی )1391( ه ــی و اح ــدی ده قطب الدین )1371(، و احم
ــه مدرســه و  ــه در کتابخان ــاب کمک آموزشــی، وجــود ســالن مطالع اســتفاده از کت
ــد .  ــالم ش ــه اع ــتفاده از کتابخان ــی اس ــای اصل ــه انگیزه ه ــترس بودن کتابخان در دس
مهــارت ارتباطــی کتابــدار مدرســه ازجملــه خوش اخالق بــودن و توانایــی برقــراری 
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ارتبــاط مناســب و فعــال بــا دانش آمــوزان شــرایط مناســبی بــرای اســتفاده بیشــتر 
ــه اســتفاده  ــه توســط معلمــان ب ــه اســت. توصی ــوزان از کتابخان و مســتمر دانش آم
ــزان  ــر می ــه ب ــه مدرس ــود در کتابخان ــی موج ــی و غیردرس ــاب کمک آموزش از کت

ــر داشــته اســت.  ــه مدرســه اث اســتفاده دانش آمــوزان از کتابخان
 محــل مناســب کتابخانــه در مدرســه، تشــویق بــه اســتفاده از کتابخانــه، وجــود 
ــه  ــتفاده از کتابخان ــش اس ــر افزای ــی، ب ــه غیردرس ــرای مطالع ــه ب ــی در مدرس جای
مدرســه می توانــد تأثیرگــذار باشــد. تشــویق بــه مطالعــه کتــب غیردرســی توســط 

معلمــان عاملــی بســیار تأثیرگــذار اســت.
ــه،  ــوزان ســالن مطالع ــه نظــر دانش آم ــه در مدرســه ب ــی کتابخان ــرد اصل  کارک
ــادگی  ــه به س ــی اســت "ک ــع کمک آموزشــی، و جای ــتفاده از مناب ــرای اس ــی ب جای
ــش از  ــوزان بی ــتر دانش آم ــرد". بیش ــتفاده ک ــت و از آن اس ــا رف ــه آنج ــود ب می ش
یــک ســاعت در هفتــه از کتابخانــه مدرســه اســتفاده می کننــد. انگیــزۀ آن هــا بــرای 
ــا  ــم آن ه ــه به زع ــت ک ــی اس ــع غیردرس ــتفاده از مناب ــه، اس ــه کتابخان ــه ب مراجع

ــد. ــه را تشــکیل می ده ــی از مجموع ــه نیم ــک ب نزدی
ــی  ــی، و دسترس ــاب غیردرس ــود کت ــع، وج ــوع مناب ــوزان تن ــر دانش آم ــه نظ ب
ــد.  ــتر کن ــه را بیش ــتفاده از کتابخان ــه و اس ــد مراجع ــه می توان ــه قفس ــتقیم ب مس
ــدن  ــه و خوان ــه مطالع ــت ب ــرش مثب ــاد نگ ــه را در ایج ــز کتابخان ــوزان نی دانش آم

ــد.  ــرده بودن ــتفاده نک ــه اس ــون از کتابخان ــرا تاکن ــتند. زی ــر نمی دانس مؤث
 دانش آمــوزان نقــش کتابــدار را در جــذب دانش آمــوزان بــه کتابخانــه 
ــارت  کار  ــتگی، و مه ــی، آراس ــای ارتباط ــتن مهارت   ه ــتند. داش ــیارمهم می دانس بس
بــا رایانــه ، حســن خلــق، مهربانــی و آرامش بخشــی کتابــدار را نیــر مهــم دانســتند. 
ــا  ــات ظاهــر خــوب ام ــد تجربی ــده بودن ــون دی ــوزان تاکن ــی کــه دانش آم کتابداران
نه چنــدان روزآمــد داشــتند، امــا مهــارت برقــرار کــردن ارتبــاط خیلــی خــوب بــا 
دانش آمــوزان نداشــتند و خدمتشــان بــه آنهــا محــدود بــه پیــدا کــردن کتــاب بــرای 
ایشــان بــود. بــه نظــر دانش آمــوزان خــوب بــود کتابــدار بــا آنهــا دربــاره کتاب   هــا 

ــی  داد. ــه آنهــا مشــاوره م صحبــت می  کــرد و ب
ــه و  ــه مطالع ــت ب ــذار در ایجــاد نگــرش مثب ــم و تأثیرگ ــل مه ــم عام ــم ه معل
ــه  ــت ب ــرش مثب ــوزان نگ ــی از دانش آم ــمار اندک ــا ش ــد. ام ــته ش ــدن دانس خوان
ــا را  ــتر آن ه ــان بیش ــد. معلم ــه بودن ــود گرفت ــم خ ــدن را از معل ــه و خوان مطالع
ــری،  ــد. فتاحــی، صاب ــدن کتاب هــای تســت و کنکــور ســفارش می کردن ــه خوان ب
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دخــت عصمتــی )1388( و کارآمــد )1386( همیــن را یافته  انــد.
ــه و  ــوص مطالع ــوزان در خص ــرش دانش آم ــوع نگ ــر ن ــی ب ــل اجتماع عوام
ــه و  ــات، مطالع ــاره اطالع ــتان درب ــا دوس ــو ب ــت . گفتگ ــذار اس ــدن تأثیرگ خوان
ــد، معرفــی نویســندگان خــوب، معرفــی اطالعــات  ــه، معرفــی کتــب جدی کتابخان
در فضــای مجــازی نگــرش مثبــت دوســتان  بــه کتــاب و مطالعــه، معرفــی 
ســایت های اینترنتــی خــوب، و تعامــل مثبــت از طریــق فضــای مجــازی ازجملــه 
ــدن  ــه و خوان ــه مطالع ــوزان ب ــوع نگــرش دانش آم ــذار در ن ــت تأثیرگ ــل مثب عوام
ــو  ــتان و گفتگ ــا دوس ــاط ب ــامل ارتب ــی ش ــل اجتماع ــوند. عوام ــوب می ش محس
ــوب،  ــندگان خ ــی نویس ــر، معرف ــه یکدیگ ــاب ب ــی کت ــات، معرف ــارۀ اطالع درب
ــی در  ــر مثبت ــودمند در فضــای مجــازی و  .. تأثی ــات س ــتراک گذاری اطالع ــه اش ب

ــد. ــدن دارن ــه و خوان ــه مطالع ــوزان ب ــرش دانش آم نگ
ازنظــر دوســتان، مطالعــه عامــل پیشــرفت و امــری پســندیده در اوقــات فراغــت 
ــاب،  ــا اهــدای کت ــد؛ ب ــان اســتقبال می کنن ــدن رم ــژه از خوان اســت. دوســتان به وی
ــه  ــد ب ــب جدی ــی کت ــا معرف ــدن هســتند و ب ــه و خوان مشــوق همدیگــر در مطالع
ــد.  ــش می دهن ــوص افزای ــود را دراین خص ــای خ ــات و انگیزه ه ــر اطالع همدیگ
ــز  ــی نداشــتند. برعکــس آن نی ــن تجارب ــه چنی ــد ک ــی بودن ــد دانش آموزان هــر چن
ــتان و  ــخنان دوس ــر س ــر تأثی ــوزان زی ــی دانش آم ــاش: برخ ــادق ب ــد ص می توان
ــای  ــازی، کانال ه ــای مج ــدند و فض ــه ش ــه بی عالق ــه مطالع ــود، ب ــاالن خ همس

ــود. تلگرامــی و ســایت مختلــف برایشــان جــذاب شــده ب

ــوزان  ــرش دانش آم ــر نگ ــی ب ــل اجتماع ــر عوام ــوص تأثی ــا در خص ــای م یافته ه
ــدی )1391(  ــی و اح ــدی ده قطب الدین ــد )1373(، و احم ــای جلیلون ــا یافته ه ب

همخــوان اســت.
بر اساس یافته ها پیشنهاد می کنیم: 

1. دانش آموزان به کتاب خوانی و خرید کتاب تشویق شوند.
ــدارس    ــن م ــدار در ای ــاب کتاب ــوه انتخ ــدارس و نح ــای م ــه کتابخانه ه 2. ب

توجــه شــود.
3. مهارت دوست یابی در کتابخانه تشویق شود. 

4. در سیاســت گذاری های صــورت گرفتــه بــرای تشــویق دانش آمــوزان 
ــاری  ــدن، پیچیدگی  هــای رفت ــه مطالعــه و خوان مــدارس اســتعداد درخشــان ب
ــن  ــای ای ــه در یافته ه ــی ک ــی و اجتماع ــی، آموزش ــای فرهنگ ــا در الیه ه آن ه

پژوهــش منعکــس شــدند مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
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ــی  ــی- اجتماع ــل انگیزش ــر عوام ــن )1391(. تأثی ــدی، حس ــد؛ اح ــی، محم ــدی ده قطب الدین احم
خوانــدن در خانــه و مدرســه بــر نگــرش خوانــدن دانش آمــوزان پایــه چهــارم و پنجــم ابتدایــی. 

ــی 35((، 74- 85. ــی، 2)8)پیاپ ــزی درس ــش در برنامه ری پژوه
جلیلونــد، محمدامیــن )1373(. ویژگی هــای شــخصیتی دانش آمــوزان تیزهــوش دبیرســتان های 
اســتعدادهای درخشــان و خــاص شــهر تهــران. پایان نامــه منتشرنشــده کارشناســی ارشــد، 

ــانی ــوم انس ــکده عل ــدرس، دانش ــت م ــگاه تربی دانش
ســیف نراقــی، مریــم؛ نــادری، عــزت اهلل )1389(. روانشناســی و آمــوزش کــودکان اســتثنایی. تهــران: 

ارســباران.
فتاحــی، رحمــت اهلل )1383(. ســواد اطالعاتــی و بهســازی رفتــار اطالع یابــی پژوهشــگران ضــرورت 
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ــی  ــار اطالع یاب ــه )1388(. بررســی رفت ــی، محدث ــم؛ دخــت عصمت ــری، مری فتاحــی، رحمــت اهلل؛ صاب
حســین  علــی  آن.  در  کتابخانــه  جایــگاه  و  اینترنــت  در  راهنمایــی  دوره  دانش آمــوزان 
قاسمی)ویراســتار(، کتابخانه هــای آموزشــگاهی، پویاســازی نظــام آمــوزش و مشــارکت در فراینــد 

ــدار. ــران: کتاب ــهد. ته ــی مش ــگاه فردوس ــری. دانش ــی- یادگی یادده
کارآمد، حسین )1386(. راهکارها و شیوه های آموزش فراگیران نخبه. ماهنامه معرفت، 117)6(.
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