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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 semistructured 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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عوامل مؤثر بر نگرش دختران دانشآموز مدارس.
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استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن
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 .1کارشــناس ارشــد علــم اطالعــات
و دانششناســی دانشــگاه تبریــز
pashaei.hp@gmail.com

هــدف :شناســائی تأثیرعوامــل فرهنگــی ،آموزشــی ،و اجتامعــی بــر نگــرش دانشآمــوزان
مــدارس اســتعدادهای درخشــان بــه مطالعــه و خوانــدن اســت.
روش 14 :نفــر از دخـران دانشآمــوز دوره دوم مــدارس اســتعدادهای درخشــان شــهر تربیــز
بــا منونهگیــری هدفمنــد در دســرس و گلولهبرفــی در ایــن مطالعــه رشکــت کردنــد .دادههــا
بــا مصاحبــه نیمهســاختاریافته گــردآوری و تحلیــل شــد.
یافتههــا :از لحــاظ فرهنگــی همراهــی پــدر و مــادر در خوانــدن کتــاب موردعالقــه در
کودکــی ســبب باالرفــن مهــارت حلمســئله در اطــاع یابــی و نگــرش مثبــت بــه مطالعــه
و خوانــدن در ســنین باالتــر میشــود .از لحــاظآموزشــی مطالعــه و خوانــدن در مــدارس
اســتعدادهای درخشــان بــه طــور عمــده بــه کتابهــای درســی ،کمــک آموزشــی یــا
املپیــادی محــدود اســت .در مــدارس اســتعدادهای درخشــان اغلــب بــه کتابخانــه اهمیــت
داده منیشــود .اکــر دانشآمــوزان اعــام کردنــد کــه ب ـرای مشــاوره بــه کتابــدار مراجعــه
منیکننــد .از لحــاظ تأثیــر عوامــل اجتامعــی ،یافتههــا نشــان داد اکــر دانشآمــوزان نگــرش
خــود را در خصــوص مطالعــه و خوانــدن ،در دوران مدرســه و از طریــق دوســتان یــا معلــم
بهدســت میآورنــد.

 .2دانشــیار گــروه علــم اطالعــات
و دانششناســی دانشــگاه تبریــز
(نویســنده مســئول)
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 .3دانشــیار گــروه علــم اطالعــات و
دانششناســی دانشــگاه تبریــز
hamdipour@gmail.com

 .4دانشــیار گــروه علــوم تربیتــی
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مقدمه

صاحبنظــران تعلیــم و تربیــت بــاور دارنــد کــه تیزهوشــی توانایــی برتــر از همتایــان
در زمینههــای خــاص از عملکــرد اســت و ممکــن اســت در برخــی شــرایط بــروز
کنــد و در برخــی نــه (هاالهــان ،کافمــن .)2011،1کــودکان تیزهــوش تواناییهــای
ذهنــی ،کارهــای خالقانــه و هنــری و تواناییهــای نامعمــول در هدایــت و رهبــری
و نیــز در تحصیــل دارنــد ( )Kirk, Gallagher, Coleman & Anastasiow, 2015اینــان
بــه اطالعــات و امکانــات نیــاز دارنــد تــا بتواننــد در جهــت کشــف دانــش جدیــد یــا
نــوآوری گام بردارنــد.
علیرغــم اهمیــت نــوع نگــرش بــه مطالعــه و خوانــدن و نقــش مهــم آن در
موفقیــت اســتعدادهای برتــر ،بررس ـیها در ایــن خصــوص انــدک و مختــص بــه
مطالعــه کیفــی رفتــار اطالعاتــی کــودکان بااســتعداد در مرحلــه پیــش از دبســتان
اســت ( .)Burešová & Havigerová, 2015بــرای ســایر گروههــا ایــن موضــوع
بررســی شــده اســت .ازجملــه رشــته تحصیلــی و مهــارت در بیــان نوشــتاری
(محبــوب ،حســن زاده ،)1388 ،مهارتهــای آموزشــی و آشــنایی بیشــتر بــا
موتورهــای جســتجو (فتاحــی ،صابــری ،دختعصمتــی ،)1388 ،مهارتهــای
ســواد اطالعاتــی (فتاحــی ،)1383 ،محیــط زندگی کــودک (جلیلوند ،)1373 ،ســطح
تحصیــات والدیــن (احمــدی ده قطبالدینــی و احــدی ،)1391 ،مســائل فــردی
(کارآمــد ،)1386 ،مســائل فرهنگــی (احمــدی ده قطبالدینــی واحــدی،)1391 ،
مســائل آموزشــی (کارآمــد ،)1386 ،مســائل اجتماعــی (احمــدی ده قطبالدینــی و
احــدی ،)1391 ،مســائل اقتصــادی (احمــدی ده قطبالدینــی و احــدی )1391 ،و
مســائل فناورانــه (هاگــز )1387 ،2تاکنــون پژوهــش شــده اســت .در ایــن پژوهــش
مــا بــه شناســایی عوامــل فرهنگــی ،اجتماعــی و آموزشــی مؤثــر بــر نــوع نگــرش
دانشآمــوزان مــدارس اســتعدادهای درخشــان را دربــارۀ خوانــدن میپردازیــم
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پژوهــش حاضــر کاربــردی از نــوع اکتشــافی اســت .دادههــا بــا اســتفاده از
مصاحبههــای نیمــه ســاختاریافته گــردآوری و بــه روش نظریهســازی زمینــهای
تحلیــل و گــزارششــده اســت .مشــارکت کننــدگان بهصــورت هدفمنــد ،در
دســترس ،و بــه روش گلولــه برفــی برگزیــده شــدند و مصاحبههــا تــا رســیدن
بــه مــرز اشــباع ادامــه یافــت .پرســشها از مصاحبهشــوندگان از یــک پژوهــش
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مشــابه کتابخانــه 1اقتبــاس شــده اســت.
انتخــاب هدفمنــد مشــارکتکنندگان بــه ایــن معنــا اســت کــه مــا بــا
دانشآمــوزان عالقمنــد بــه مطالعــهو کتابخوانــی و عالقهمنــد بــه مشــارکت
مصاحبــه کردیــم .پرسـشها را بــرای آشــنایی اولیــه بــرای شــرکتکنندگان ایمیــل
کردیــم .ســپس مصاحبــه را بهصــورت حضــوری انجــام دادیــم .میانگیــن زمــان
هــر مصاحبــه  45دقیقــه بــود .در ابتــدای هــر مصاحبــه محرمانــه مانــدن پاسـخها را
بــه مصاحبــه شــونده اعــام کردیــم و اجــازه گرفتیــم پاسـخهای او را ضبــط کنیــم.
بــرای اطمینــان از پاســخها و رفــع ابهامــات احتمالــی از شــرکتکننده خواســته
شــد پاســخ ســؤاالت را در فایلــی کــه قب ـ ً
ا برایــش ایمیــل شــده بــود بنویســد و
.
بازگردانــد .بــرای تحلیــل دادههــا از نرمافــزار مکسکیــو.دی.ای 2.اســتفاده کردیــم

یافتهها
الف .عوامل فرهنگی
جدول  1مفاهیم مرتبط با فرهنگ را در قالب مقولهها و زیر مقولهها ارائه میکند.

1. Information Seeking
Behaviour of Generation Y
Students at the Stellenbosch
University Library and
Information Service
2. MAXQDA
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مؤلفه
عوامل
فرهنگی

جدول .1یافتههای مرتبط با عوامل فرهنگی
زیر مقولهها
مقوله
برادر
خواهر
مطالعه بهواسطه
پدر و مادر
دیگران

رفتار مطالعه در
دوران کودکی

نگرش والدین به
مطالعهو کتابخوانی

نگرش والدینبه خرید
کتاب

نگرش والدین در
خصوص کتابخانه

خواندن و توضیح کتاب به کودک توسط اعضای خانواده
برخورد کودکانه و مالیم در خواندن کتاب برای کودک
حفظ داستان
استفاده از تصاویر برای قصهگویی
خواندن کتاب تازه خریدهشده
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
عامل پیرشفت
افزایش آگاهی
رفع نیازهای اطالعاتی
تشویق به کتابخوانی
دیدگاه مثبت نسبت به کتاب و مطالعه
خرید کتب چاپی بهجای کتب الکرتونیکی
خرید کتاب و اهدای آن به کتابخانه برای استفاده عموم
تشویق به خرید کتاب
استفاده خانوادگی از کتب خریداریشده
مراجعه به کتابخانه بهجای خرید آن
دیدگاه مثبت
تشویق به استفاده از کتابخانه در دوران امتحانات
دیدگاه مثبت
مخالف مراجعه به کتابخانه
امانت کتاب از کتابخانه بهجای خرید کتاب
کتب عمومی

منابعی که والدین
مطالعه میکنند
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نرشیات
منابع اینرتنتی
حوزه تخصصی فردی
نسخه چاپی از منابع گوناگون
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ب .عوامل آموزشی
جــدول  2مفاهیــم مرتبــط بــا ایــن عامــل در قالــب مقولههــا و زیــر مقولههــا بــه
تفکیــک مؤلفههــای بنیادیــن آمــوزش ازجملــه مدرســه ،معلــم ،کتابخانــه و کتابــدار
را عرضــه میکنــد.
جدول  .2یافتههای مرتبط با عوامل آموزشی(مدرسه)
مؤلفه

عوامل آموزشی
(مدرسه)

مقوله
محل کتابخانه در
مدرسه

زیر مقولهها
مناسب
نامناسب

محل مطالعه کتب نبود توجه کافی
غیردرسی در مدرسه دانشآموزان عالقهمند
تأکید بیشرت بر کتب درسی
تشویق معلامن به مطالعه کتب غیردرسی
انگیزه استفاده از استفاده از کتب کمکآموزشی
کتابخانه مدرسه استفاده از سالن مطالعه
در دسرتسبودن
میزان استفاده از یک ساعت در هفته
کتابخانه مدرسه بیش از یک ساعت در هفته
کمرت از یک ساعت در هفته

جــدول 3تأثیــر نظــام آموزشــی را بــر نگــرش دانشآمــوزان در خصــوص مطالعــه
و خوانــدن نشــان میدهــد.
جدول .3یافتههای مرتبط با عوامل آموزشی (کتابخانه)
مؤلفه

مقوله
تعداد کتب غیردرسی در کتابخانه سمپاد

عوامل آموزشی (کتابخانه)

جایگاه کتابخانه مدرسه در میزان مطالعه

زیر مقولهها
یکسوم منابع
یکچهارم منابع
کمرت از نصف منابع
نصف منابع
فضای مناسب
منابع متنوع
در دسرتسبودن کتب کمکدرسی
نقشآفرینی نداشنت
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جــدول 4نقــش معلــم را بــه عنــوان یــک عامــل آموزشــی بــر نگــرش دانشآمــوزان
در خصــوص مطالعــه و خوانــدن ارائــه میکنــد.
جدول  .4یافتههای مرتبط با عوامل آموزشی(معلم)
مؤلفه
عوامل آموزشی (معلم)

مقوله
توصیه معلامن به استفاده از کتاب
و کتابخانه

زیر مقولهها
تشویق به استفاده از انواع منابع کتابخانه
در حد بسیارکم
هیچ توصیهای

جــدول 5تأثیــر کتابخانــه را بــه عنــوان یــک مؤلفــه آموزشــی بــر نگــرش دانــش
آمــوزان در خصــوص مطالعــه و خوانــدن عرضــه میکنــد.
جدول  .5یافتههای مرتبط با مسائل آموزشی(کتابدار)
مؤلفه

مقوله
تعداد کتابدار در کتابخانه مدرسه
آراستگی ظاهری کتابدار

مهارت کتابداری در استفاده از رایانه

عوامــل آموزشــی
(کتابــدار)

مهارت ارتباطی کتابدار
مهارت کتابدار در تشویق و راهنامیی دانشآموزان

جایگاه کتابدار در میزان مطالعه

زیر مقولهها
یک نفر
مناسب و معقول
معمولی و ساده
پیشنهاد شیک و بهروزبودن کتابدار
مناسب
در حد متوسط
نظری ندارم
سیســتم امانــت دســتی در کتابخانــه
مدرســه
مناسب
نامناسب و بداخالق
مهارت کافی
نداشنت مهارت کافی
مهارت در حد متوسط
هیچ مهارتی
مهارت تنها در جایابی کتب کتابخانه
برقراری نظم و آرامش در کتابخانه
تأثیر بسیارکم
هیچ جایگاهی
تشویق به کتابخوانی
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ترغیب به استفاده از کتابخانه

عوامل مؤثر بر نگرش دخرتان دانشآموز
مدارس استعدادهای درخشان در
خصوصمطالعهوخواندن

ج .عوامل اجتماعی
در ایــن بخــش مفاهیــم در قالــب مقولههایــی چــون چگونگــی گفتگــو بــا دوســتان
دربــاره اطالعــات ،مطالعــه و کتابخانــه ،نگــرش دوســتان بــه کتــاب و مطالعــه،
تأثیــر دوســتان بــر میــزان مطالعــه ،و تأثیــر دوســتان بــر میــزان اســتفاده از فضــای
مجــازی پرســیده شــده اســت.
جدول .6یافتههای مرتبط با عوامل اجتماعی
مؤلفه

زیر مقولهها

مقوله
گفتگو با دوستان درباره اطالعات ،مطالعه
و کتابخانه

نگرش دوستانبه کتاب و مطالعه

عوامل اجتامعی

تأثیر دوستان بر میزان مطالعه

تأثیر دوستان بر میزان استفاده از فضای
مجازی

معرفی کتب جدید
معرفی نویسندگان خوب
معرفی اطالعات در فضای مجازی
بحث و اظهارنظر نکردن
مطالعه عامل پیرشفت جامعه
مطالعه در اوقات فراغت
نبود کتاب خوب
استقبال از کتب جدید
بیرغبت
تشویق یکدیگر به کتابخوانی
نظر مثبت دوستان کتابخوان
معرفی کتاببین دوستان
معرفی سایتهای اینرتنتی خوب
تعامل از طریق فضای مجازی
تأثیر منفی و ناامیدانه
ارتبــاط مســتقیم بیــن دوســتان کتابخــوان و
افزایــش مطالعــه فــرد
تأثیر مستقیم
بدون تأثیر

ازنظــر دانشآمــوزان محفلهــای دوســتانه اعــم از گروههــای همکالســی،
هممحل ـهای و فامیلــی ،بحــث و گفتگــو دربــاره فضــای مجــازی و معرفــی کتــب
جدیــد میشــود .دانشآمــوزان اکثــر دوستانشــان را اهــل مطالعــه نمیداننــد.
بااینوجــود معتقدنــد کــه دوســتان کتابخوانشــان نگــرش مثبــت و موافقــی
بــه مطالعــه و خوانــدن دارنــد؛ ایــن دســته از دوســتان دانشآموزانــی هســتند
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کــه بــا معرفــی کتــب جدیــد و حتــی معرفــی ســایتهای اینترنتــی خــوب بــر
میــزان مطالعــه فــرد اثــر میگذارنــد .از دیگــر تأثیــرات دوســتان ،ترغیــب آنهــا
بــه اســتفاده از فضــای مجــازی اســت .دانشآمــوزان علــت کاهــش مطالعهشــان
را دوســتانی میداننــد کــه اهــل فضــای مجــازی هســتند و آنهــا را تحــت تأثیــر
خــود قــرار میدهنــد.

بحث و نتیجهگیری
دانشآمــوزان دالیــل عالقهمنــدی بــه مطالعــه و خوانــدن را افزایــش اطالعــات،
یافتــن پاســخ بــه ندانســتهها ،ایجــاد حــس خــوب ،خودشناســی و تفکــر بیــان
کردنــد .مهمتریــن 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.
یافتههــا نشــان داد خوانــدن شــعر ،کتــاب داســتان ،کتابخوانــی بــا صــدای
بلنــد ، ،اســتفاده از کتابهــای مصــور ،کتابخوانــی قبــل از خــواب ،حفــظ
کــردن شــعر و داســتان ،خریــد کتــاب ،وجــود مجموعــه کتــاب در خانــه ،تشــویق
بــه خوانــدن و همچنیــن مشــاهده ،یادگیــری و خوگیــری عملــی بــه مطالعــه بــر
اســاس رفتــار مطالعاتــی و خوانــدن پــدر و مــادر و دیگــر اعضــای خانــواده از
عوامــل مؤثــر فرهنگــی اســت کــه نگــرش مثبــت بــه مطالعــه را در نوجوانــی
موجــب میشــود .دانشآمــوزان گفتنــد والدیــن آنهــا بــاور دارنــد مطالعــه و
خوانــدن ،عامــل پیشــرفت ،رفــع نیازهــای اطالعاتــی ،و افزایــش آگاهــی اســت.
ایــن والدیــن کتــاب و مجلــه میخرنــد ،بــه کتابخانههــا و مؤسســات فرهنگــی
کتــاب هدیــه میدهنــد و فرزنــدان خــود را بــه خریــد کتــاب تشــویق میکننــد.
ب و منابــع بهصــورت مشــترک و مشــوق اســتفاده
ایــن دســته والدیــن مطالعــه کتــا 
فرزنــدان از کتابخانههــا بودهانــد .برخــی دانشآمــوزان گفتنــد والدیــن آنهــا بــه
ســبب دوری محــل کتابخانــه مخالــف رفتــن آنهــا بــه کتابخانــه هســتند .جلیلونــد
( ،)1371و احمــدی ده قطبالدینــی و احــدی ( )1391هــم همیــن را یافتهانــد.
اســتفاده از کتــاب کمکآموزشــی ،وجــود ســالن مطالعــه در کتابخانــه مدرســه و
در دســترسبودن کتابخانــه انگیزههــای اصلــی اســتفاده از کتابخانــه اعــام شــد.
مهــارت ارتباطــی کتابــدار مدرســه ازجملــه خوشاخالقبــودن و توانایــی برقــراری
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ارتبــاط مناســب و فعــال بــا دانشآمــوزان شــرایط مناســبی بــرای اســتفاده بیشــتر
و مســتمر دانشآمــوزان از کتابخانــه اســت .توصیــه توســط معلمــان بــه اســتفاده
از کتــاب کمکآموزشــی و غیردرســی موجــود در کتابخانــه مدرســه بــر میــزان
اســتفاده دانشآمــوزان از کتابخانــه مدرســه اثــر داشــته اســت.
محــل مناســب کتابخانــه در مدرســه ،تشــویق بــه اســتفاده از کتابخانــه ،وجــود
جایــی در مدرســه بــرای مطالعــه غیردرســی ،بــر افزایــش اســتفاده از کتابخانــه
مدرســه میتوانــد تأثیرگــذار باشــد .تشــویق بــه مطالعــه کتــب غیردرســی توســط
معلمــان عاملــی بســیار تأثیرگــذار اســت.
کارکــرد اصلــی کتابخانــه در مدرســه بــه نظــر دانشآمــوزان ســالن مطالعــه،
جایــی بــرای اســتفاده از منابــع کمکآموزشــی ،و جایــی اســت "کــه بهســادگی
میشــود بــه آنجــا رفــت و از آن اســتفاده کــرد" .بیشــتر دانشآمــوزان بیــش از
یــک ســاعت در هفتــه از کتابخانــه مدرســه اســتفاده میکننــد .انگیــزۀ آنهــا بــرای
مراجعــه بــه کتابخانــه ،اســتفاده از منابــع غیردرســی اســت کــه بهزعــم آنهــا
نزدیــک بــه نیمــی از مجموعــه را تشــکیل میدهــد.
بــه نظــر دانشآمــوزان تنــوع منابــع ،وجــود کتــاب غیردرســی ،و دسترســی
مســتقیم بــه قفســه میتوانــد مراجعــه و اســتفاده از کتابخانــه را بیشــتر کنــد.
دانشآمــوزان نیــز کتابخانــه را در ایجــاد نگــرش مثبــت بــه مطالعــه و خوانــدن
مؤثــر نمیدانســتند .زیــرا تاکنــون از کتابخانــه اســتفاده نکــرده بودنــد.
دانشآمــوزان نقــش کتابــدار را در جــذب دانشآمــوزان بــه کتابخانــه
بســیارمهم میدانســتند .داشــتن مهارتهــای ارتباطــی ،آراســتگی ،و مهــارت کار
بــا رایانـه ،حســن خلــق ،مهربانــی و آرامشبخشــی کتابــدار را نیــر مهــم دانســتند.
کتابدارانــی کــه دانشآمــوزان تاکنــون دیــده بودنــد تجربیــات ظاهــر خــوب امــا
نهچنــدان روزآمــد داشــتند ،امــا مهــارت برقــرار کــردن ارتبــاط خیلــی خــوب بــا
دانشآمــوزان نداشــتند و خدمتشــان بــه آنهــا محــدود بــه پیــدا کــردن کتــاب بــرای
ایشــان بــود .بــه نظــر دانشآمــوزان خــوب بــود کتابــدار بــا آنهــا دربــاره کتابهــا
صحبــت میکــرد و بــه آنهــا مشــاوره مــیداد.
معلــم هــم عامــل مهــم و تأثیرگــذار در ایجــاد نگــرش مثبــت بــه مطالعــه و
خوانــدن دانســته شــد .امــا شــمار اندکــی از دانشآمــوزان نگــرش مثبــت بــه
مطالعــه و خوانــدن را از معلــم خــود گرفتــه بودنــد .معلمــان بیشــتر آنهــا را
بــه خوانــدن کتابهــای تســت و کنکــور ســفارش میکردنــد .فتاحــی ،صابــری،
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دخــت عصمتــی ( )1388و کارآمــد ( )1386همیــن را یافتهانــد.
عوامــل اجتماعــی بــر نــوع نگــرش دانشآمــوزان در خصــوص مطالعــه و
خوانــدن تأثیرگــذار اســت .گفتگــو بــا دوســتان دربــاره اطالعــات ،مطالعــه و
کتابخانــه ،معرفــی کتــب جدیــد ،معرفــی نویســندگان خــوب ،معرفــی اطالعــات
در فضــای مجــازی نگــرش مثبــت دوســتانبــه کتــاب و مطالعــه ،معرفــی
ســایتهای اینترنتــی خــوب ،و تعامــل مثبــت از طریــق فضــای مجــازی ازجملــه
عوامــل مثبــت تأثیرگــذار در نــوع نگــرش دانشآمــوزان بــه مطالعــه و خوانــدن
محســوب میشــوند .عوامــل اجتماعــی شــامل ارتبــاط بــا دوســتان و گفتگــو
دربــارۀ اطالعــات ،معرفــی کتــاب بــه یکدیگــر ،معرفــی نویســندگان خــوب،
بــه اشــتراکگذاری اطالعــات ســودمند در فضــای مجــازی و ..تأثیــر مثبتــی در
نگــرش دانشآمــوزان بــه مطالعــه و خوانــدن دارنــد.
ازنظــر دوســتان ،مطالعــه عامــل پیشــرفت و امــری پســندیده در اوقــات فراغــت
اســت .دوســتان بهویــژه از خوانــدن رمــان اســتقبال میکننــد؛ بــا اهــدای کتــاب،
مشــوق همدیگــر در مطالعــه و خوانــدن هســتند و بــا معرفــی کتــب جدیــد بــه
همدیگــر اطالعــات و انگیزههــای خــود را دراینخصــوص افزایــش میدهنــد.
هــر چنــد دانشآموزانــی بودنــد کــه چنیــن تجاربــی نداشــتند .برعکــس آن نیــز
میتوانــد صــادق بــاش :برخــی دانشآمــوزان زیــر تأثیــر ســخنان دوســتان و
همســاالن خــود ،بــه مطالعــه بیعالقــه شــدند و فضــای مجــازی ،کانالهــای
تلگرامــی و ســایت مختلــف برایشــان جــذاب شــده بــود.
یافتههــای مــا در خصــوص تأثیــر عوامــل اجتماعــی بــر نگــرش دانشآمــوزان
بــا یافتههــای جلیلونــد ( ،)1373و احمــدی ده قطبالدینــی و احــدی ()1391
همخــوان اســت.
بر اساس یافتهها پیشنهاد میکنیم:
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 .1دانشآموزان به کتابخوانی و خرید کتاب تشویق شوند.
 .2بــه کتابخانههــای مــدارس و نحــوه انتخــاب کتابــدار در ایــن مــدارس
توجــه شــود.
 .3مهارت دوستیابی در کتابخانه تشویق شود.
 .4در سیاســتگذاریهای صــورت گرفتــه بــرای تشــویق دانشآمــوزان
مــدارس اســتعداد درخشــان بــه مطالعــه و خوانــدن ،پیچیدگیهــای رفتــاری
آنهــا در الیههــای فرهنگــی ،آموزشــی و اجتماعــی کــه در یافتههــای ایــن
پژوهــش منعکــس شــدند مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
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عوامل مؤثر بر نگرش دخرتان دانشآموز
مدارس استعدادهای درخشان در
خصوصمطالعهوخواندن

مآخذ:
احمــدی ده قطبالدینــی ،محمــد؛ احــدی ،حســن ( .)1391تأثیــر عوامــل انگیزشــی -اجتماعــی
خوانــدن در خانــه و مدرســه بــر نگــرش خوانــدن دانشآمــوزان پایــه چهــارم و پنجــم ابتدایــی.
پژوهــش در برنامهریــزی درســی(8(2 ،پیاپــی .85 -74 ،))35
جلیلونــد ،محمدامیــن ( .)1373ویژگیهــای شــخصیتی دانشآمــوزان تیزهــوش دبیرســتانهای
اســتعدادهای درخشــان و خــاص شــهر تهــران .پایاننامــه منتشرنشــده کارشناســی ارشــد،
دانشــگاه تربیــت مــدرس ،دانشــکده علــوم انســانی
ســیف نراقــی ،مریــم؛ نــادری ،عــزت اهلل ( .)1389روانشناســی و آمــوزش کــودکان اســتثنایی .تهــران:
ارســباران.
فتاحــی ،رحمــت اهلل ( .)۱۳۸۳ســواد اطالعاتــی و بهســازی رفتــار اطالعیابــی پژوهشــگران ضــرورت

ادغــام ســواد اطالعاتــی در فراینــد پژوهــش و تولیــد دانــش .همایــش آمــوزش اســتفادهکنندگان
و توســعه ســواد اطالعاتــی در کتابخانههــا ،مراکــز اطالعرســانی و موزههــا ،مشــهد ،ســازمان

کتابخانههــا ،موزههــا و مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی.

فتاحــی ،رحم ـتاهلل؛ صابــری ،مریــم؛ دخــت عصمتــی ،محدثــه ( .)1388بررســی رفتــار اطالعیابــی
دانشآمــوزان دوره راهنمایــی در اینترنــت و جایــگاه کتابخانــه در آن .علــی حســین
قاسمی(ویراســتار) ،کتابخانههــای آموزشــگاهی ،پویاســازی نظــام آمــوزش و مشــارکت در فراینــد
یاددهــی -یادگیــری .دانشــگاه فردوســی مشــهد .تهــران :کتابــدار.
کارآمد ،حسین ( .)1386راهکارها و شیوههای آموزش فراگیران نخبه .ماهنامه معرفت.)6(117 ،

محبــوب ،ســیامک؛ حســنزاده ،محمــد ( .)1388رفتــار غیرکالمــی و جانشینســازی کلمــات در

بیــان نیــاز اطالعاتــی دانشآمــوزان دبیرســتان اســتعدادهای درخشــان عالمــه حلــی .مطالعــات
کتابــداری و علــم اطالعــات.106-79 ،)1(15-1 ،
منصوریــان ،یــزدان ( .)1394روش تحقیــق در علــم اطالعــات و دانششناســی .ســازمان مطالعــه و
تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها (ســمت) ،مرکــز تحقیــق و توســعه علــوم انســانی.

هاگــز ،هیــاری ( .)1387واکنشهــا و تأثیرهــا :الگــوی کاربــرد اطالعــات پیوســته بــرای یادگیــری
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(ویرایــش نهــم) .ترجمــه حمیــد علیــزاده؛ هائیــده صابــری؛ ژانــت هاشــمی؛ مهــدی محــی الدیــن.
تهــران.
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