
ڪلیدواژه ها 

راهکارهای اجرایی، فرهنگ مطالعه، دانش آموزان، کتابخوانی، راهکارهای سازمانی- اجرایی، فرهنگ

راهکارهای اجرایی ارتقاء  فرهنگ

 مطالعه در بین دانش آموزان
حسین خنیفر | فاطمه طاهری | ابوالقاسم سیار

چڪیده

هدف: ارائه پیشنهادهای عملی کوتاه مدت و میان مدت براساس 
مدل پیشنهادی 8 شاخه ای راهکارهای اجرایی.  راهکارهای سازمانی، 
کاربردی،  برنامه ای-  راهکارهای  فرهنگی،  اجتامعی-  راهکارهای 
راهکارهای تقویت مهارت های مطالعه ، راهکارهای رسانه ای، نقش 

مدیران و مسئوالن فرهنگی، اجرایی، و سیاسی است.
روش/ رویکرد پژوهش: تحقیــق حاضــر از نظر هــدف از نوع 

تحقیقات كاربردی و از نظر روش، توصیفی است. 
یافته ها: از مجموع 8 راهــکار در قالـب 60 سؤال فرعی براساس 
و  ارزش گذاری  برای  مدلی  به  آماری،  لحاظ  از  شاخص ها  ارزش 
ارزشیابی ترویج فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان همراه با 

راهکارهای عملی نائل شدیم. 
نتیجه گیری: به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، بایستی 
نگاهی همه جانبه و کلی در به کارگیری روش های متنوع ازجمله 
راهکارهای اجرایی- کاربردی، سازمانی و کالن، اجتامعی- فرهنگی و 
برنامه ای- کاربردی داشت؛ و نیز به نقش رسانه، مسئولین، و مدیران 

اجرایی در ترویج مطالعه توجه کافی کرد.
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 1.  استاد دانشکده مدیریت پردیس

 فارابی، دانشگاه تهران )نویسنده مسئول( 

f_taheri@ut.ac.ir

2.   دکرتی مدیریت دولتی پردیس

 فارابی- دانشگاه تهران

3 . کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه 

علوم پزشکی- قم- ایران

4. Lester

5. Binski

راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ 
مطالعه در بین دانش آموزان

حسین خنیفر 1 | فاطمه طاهری 2 | ابوالقاسم سیار 3

دریافت:  1391/5/5     پذیرش:  1391/10/9

مقدمه
امروزه انسان وارث بيست قرن تجربه علمي و فرهنگي است. در عصر حاضر، تمام جوامع 
دنيا به سوي تحول گام برمي دارند. و مقوله کتابخواني، دسترسي به اطالعات و ترويج مطالعه 

از مؤلفه هاي اصلي دنياي جديد است )لستر4، 1995، ص90(. 
مطالعه و اطالعات، عامل مهم توسعه و ايجاد فرهنگ محسوب مي شوند و کّم و کيف 
پيشرفت فرهنگي هر فرد يا جامعه بستگي مستقيم به ميزان خواندن و کيفيت آنچه مي خوانند 
دارد. به عقيده »بينسکي5« کتاب براي تعليم و تربيت نوشته شده و نقش تعليم و تربيت 
بي اندازه مهم است چون تعيين کننده سرنوشت قطعي زندگي بشري است )شعاري نژاد، 
1386، ص41( و نيز براي رسيدن به رشد و شکوفايي علمي، فرهنگي، و اقتصادي هيچ 
راهي به جز گسترش فرهنگ مطالعه و ايجاد عادت همگاني مستمر و هدفمند وجود ندارد. 
طبيعي است که براي نيل به اين مقصود، کتابخانه هاي آموزشگاهي و ايجاد عادت به مطالعه 

در کودکان و نوجوانان بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد.
 در سال هاي اخير به سبب دگرگوني هاي بنيادي و ژرف ناشي از انقالب اسالمي ايران 
در نهادهاي جامعه، بهسازي کيفيت آموزش و پرورش نيز از توجه ويژه اي برخوردار شده 
است. در اين برهه از زمان، آنچه که در رأس همه عوامل و عناصر، حرکتي پايدار و پويا را 
براي تداوم شعور و شور اسالمي و انقالبي و استمرار نظام ديني ما ضروري مي کند، مسئله 
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»فرهنگ« است. خوشبختانه برخورداري فرهنگ ارزشمند ما از ريشه هاي قوي و مانا، و 
نگرش ها و پويش هاي فرهنگي ما )ازآغاز رسالت پيامبر عظيم الشأن اسالم با فرمان »خواندن« 
از سوي خداوند تا پيشينه پربار فرهنگي ما، يعني شمار کتاب ها و کتابخانه ها و کتاب نگاران 
و ظهور و وجود بزرگان و نام آوران و اهالي دانش و انديشه و بينش در عرصه شکوفايي 
تمدن وگسترش فرهنگ مکتوب( ما را متقاعد مي کند که »کتاب و کتابخانه« را از برترين، 
زيباترين و مهم ترين تجليات فرهنگي بدانيم و آن را از گران سنگ ترين پديده ها و ميراث 

بشري به شمار آوريم.
همچنين، تيچنر6  از روان شناسان، معتقد است بشر هر اندازه هم که رشد کند جايگزين 
مطلقي براي کتاب نخواهد يافت )منصوري، 1384، ص9(. بنابراين کتاب هاي مدرن نيز کتاب 
هستند، نه چيز ديگر، وليکن عرضه آنها با ابزار جديد است مانندآموزش هاي الکترونيک7  

)مقيمي، 1377، ص15(.
درحالي که فرهنگ کتابخواني و مطالعه به عنوان يک عنصر اصلي در يادگيري بايد واالترين 
جايگاه را در گستره هاي فردي و اجتماعي به ويژه در ميان نسل نوجوان و جوان دانش آموز 
دارا باشد، اما متأسفانه به داليلي گوناگون، کتاب از چنين موقعيتي که شايسته جامعه  ما  باشد 
برخوردار نشده و هنوز مطالعه به عنوان يک نياز دائمي براي همگان مطرح نيست. در نظام 
آموزشي کشور ما ترويج فرهنگ کتابخواني و وجود کتابخانه هاي جامع در مدارس و نقش آنها 
در تعميم آموزش و پرورش، هنوز فکري تازه تلقي مي شود و براي ايجاد و توسعه آن اقدامي 
مؤثر نشده است؛ ولي در کشورهايي که سابقه طوالني تري در زمينه آموزش و پرورش جديد 

دارند، از ديرباز ايجاد کتابخانه ها مورد توجه بوده است )صبا،1371، ص1(.
لذا نکته حائز اهميت اين است که براي ترويج فرهنگ مطالعه کارآمد در نسل دانش آموز 
چه راهکارهاي اجرايي )عملي- کاربردي( مي توان عنوان کرد؟ چگونه و با چه راهکارهايي 
مي توانيم خانه ها، مراکز آموزشي، مراکز فرهنگي، و حتي کيف و کالسور بچه ها را با کتاب 
و مطالعه و ترويج اين فرهنگ آشنا کنيم؟ فرهنگي که با شيوع دنياي مجازي و مؤلفه هاي 
قدرت، سرعت، فرصت، ثروت، اطالعات مجاز )پستمن، 1378، ص92( آسيب ديده است. 
به منظور ارتقاء فرهنگ مطالعه، بايد راهکارهاي اجرايي، رواني، تربيتي، ساختاري، 
دستگاهي، و خانوادگي موردنظر قرار گيرند تا بتوانيم مطالعه را جهت دار، روشمند، مداوم، و 
هدفمند کنيم. درواقع، فرهنگ مطالعه، کاري است اساسي با اصولي همه جانبه که جمع آنها 
در يک مدل مي تواند مدارس و آموزشگاه هاي ما را متحول و سهم مطالعه ما را که به زعم 
برخي صاحبنظران 2 دقيقه در روز نسبت به برخي کشورها که بين 20 دقيقه تا 1 ساعت است 
باال ببرد. فنون کتابخواني و ترويج فرهنگ مطالعه، عامل رشد اصول کلي رفتار، و جلوگيري 

حسین خنیفر 
فاطمه طاهری |  ابوالقاسم سیار

6. Titchener Psychology

7. Electronic book
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از بزهکاري )هرنيک8، 1987، ص55( شرط استقرار آموزه هاي خوب و مکتوب و تابعي 
از فرهنگ باالي مطالعه خصوصاً در سنين حساس )تين ايجر9( و به طور طبيعي در سنين 
دبستاني است. فنون و راهکارها نيز در هزاره سوم حتي با 10 سال پيش متفاوت هستند که 
نگارنده سعي دارد آنها را در قالب يک مدل )نمودار1(  مورد بررسي و درجه بندي قرار دهد. 

راهکارهاي سازماني و کالن )استراتژي هاي کالن(    سياستگذاري
راهکارهاي ابزاري آموزشي و آموزشگاهي )مدرسه اي(  آموزشي و آموزشگاهي 

راهکارهاي اجتماعي و فرهنگي       بستر اجتماعي و فرهنگي محيط 
راهکارهاي زمينه اي مطالعه و کتابخواني    بسترسازي فرهنگي

راهکارهاي محتوايي مطالعه و کتابخواني    تناسب منابع، سن و رشته
را هکارهاي برنامه اي- کاربردي )آموزشي(    در حيطه يادگيري

راهکارهاي مهارتي )مطالعه اي کتابخواني(   در حيطه مهارت ها و فنون مطالعه و کارگاه  ها
10 ) M.C.M( وسايل ارتباط جمعي  )راهکارهاي رسانه اي )ارتباطي

در اين راستا، تحقيقاتي در جهت شناخت وضعيت کتابخانه هاي آموزشگاهي انجام شده 
است. راستين )1351( در پژوهشي دريافت که هنوز مدارس داراي کتابخانه به معني واقعي 
کلمه نيستند و براي کتابخانه هاي آموزشگاهي جايگاهي در نظام آموزشي کشور درنظرگرفته 
نشده است. اين محقق، علل مرتبط با اين يافته را عدم مسئوليت پذيري افراد ذيربط، عدم 
عالقه آنها به مطالعه و کتاب، عدم وجود بودجه کافي و يا نبودن امکانات و فضاي الزم براي 

احداث کتابخانه هاي آموزشگاهي درنظرگرفته است.

راهکارهای اجرايی ترويج فرهنگ 

مطالعه در مدارس

منودار  1

راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ 
مطالعه در بین دانش آموزان

8. Hernik

9. سنین تین ایجر به سنین دوره نوجوانی که 

به تین ختم می شوند، اطالق می شود مانند 

)سنین 13 - 19 سال(.

10.  Mass Communication Media: 

 وسایل ارتباط جمعی از قبیل رسانه های

دیداری، شنیداری، و نوشتاری
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ايمني )1354( در پژوهش خود به بررسي تغييرات ايجادشده در نظام آموزش و 
پرورش کشور مي پردازد و در آن بيان مي کند که مدارس کشور يا کتابخانه ندارند و يا اگر 
داراي کتابخانه هستند تنها تعداد انگشت شماري از آنها مي توانند با معيارها و استاندارد هاي 

موجود برابري کنند.
بياني )1356( در تحقيقي به بررسي کتابخانه هاي دبيرستاني شهر تهران و کشف نارسايي هاي 
احتمالي آنها پرداخته است. نتايج تحقيق نشان داده است که کتابخانه هاي آموزشگاهي با شرايط 
موجود قادر به پاسخ گويي به نيازها و عاليق دانش آموزان نيستند و در ضمن مسئولين نيز توجهي 

نسبت به اين امر از خود نشان نمي دهند.
باب الحوائجي )1366( در تحقيقي، به تحليل عوامل اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي و 
به خصوص ساخت آموزش در ايران که دخيل بر امر مطالعه و کتابخواني است مي پردازد. نتايج 
حاصل نشان مي دهد که اغلب پاسخ دهندگان )والدين دانش آموزان( از اهميت کتابخانه هاي 
آموزشگاهي در امر آموزش اطالعي ندارند و بيشتر دبيرستان ها نيز از وجود کتابخانه هاي 

آموزشگاهي محروم هستند.
 فتاحي )1370( در پژوهشـي مشـکالت کتابخــانه هاي آموزشگاهـي را تعداد اندک 
دانش آموزان عضو کتابخانه، نوع کتب موجود در کتابخانه )داستاني و سرگرم کننده( و مشکالت 

مالي آنها مي داند. 
فصيحي )1372( در پژوهشي فقدان اندازه و معيارها و ضوابط الزم براي کتابخانه هاي 
دبيرستاني، درصد بسيار کم کتاب هاي علمي و مرجع، عدم به  روز بودن اطالعات کتابخانه ها، 
عدم پاسخ گويي کتابخانه ها به نيازهاي علمي و تحقيقاتي دانش آموزان، نبود بودجه مستقل، 
عدم تمايل دانش آموزان به استفاده از کتابخانه به  داليلي همچون وضعيت فيزيکي کتابخانه 
و عدم جذابيت کتاب ها را عوامل مؤثر در عدم عالقه دانش آموزان به مطالعه کتاب درنظر 

گرفته است.
داورپناه )1375( در پژوهشي به شناسايي فعاليت هاي کتابخانه هاي آموزشگاهي در جهت 
تقويت آموزش و ايجاد عادت مطالعه پرداخته است. يافته ها نشان مي دهد متأسفانه کتابخانه هاي 
آموزشگاهي از نظر مکان، مجموعه، و نيروي انساني در وضعيت نامطلوب بسر مي برند و باتوجه 

به شرايط کنوني نمي توانند نقش مؤثري در امور آموزش و ايجاد عادت مطالعه ايفا کنند.
اماني و آذرنويد )1380( در پژوهشي مطرح کرده اند که اغلب کتابخانه هاي مدارس 
استان اردبيل فاقد سالن مطالعه و مخزن مناسب و تجهيزات الزم هستند. تجهيزات ديداري- 
شنيداري اي که بتواند به آموزش مدارس کمک کند در کتابخانه هاي آموزشگاهي اين استان 
وجود ندارد و يا در صورت وجود مورد استفاده قرار نمي گيرد. شکل اداره مخزن کتابخانه 

حسین خنیفر 
فاطمه طاهری |  ابوالقاسم سیار
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مدارس مورد بررسي، بيشتر از نوع بسته است و اين امر نشان مي  دهد که سازماندهي سنّتي 
کتاب ها تأثير چنداني در ايجاد رغبت دانش آموزان به مطالعه ندارد. 

کولودژيسکا11 )1376( در پژوهشي با عنوان »کتابخانه در نظام آموزش و پرورش به 
عنوان کيفيت«، به بررسي ساختار آموزش و پرورش لهستان و نگرش دانش آموزان نسبت 
به کتابخواني پرداخته است. نتايج نشان مي دهد مطالعه کتاب ها و ادبيات عميق نه تنها بين 
دانش آموزان عامل مثبتي تلقي نمي شود، بلکه اغلب آنها به يادگيري از طريق فناوري هاي 
جديد )کامپيوتر، تلويزيون و...( تمايل دارند و به خواندن کمتر عالقه نشان مي دهند. در سال 
1990 براساس تحقيقات انجام شده 5/10 درصد از دانش آموزان اظهار داشتند که براي آنها 
تلويزيون به طور کامل جاي کتاب را پر مي کند و در همان سال 5/15 درصد کامل و 7/51 

درصد به طور نسبي تلويزيون را جانشين روزنامه کرده  اند.
درمجموع باتوجه به تحقيقات به عمل آمده هنوز هم در کشور ما کتابخانه هاي آموزشگاهي 
به معني واقعي کلمه و به صورت آنچه در کشورهاي پيشرفته است وجود ندارد و همچنان 
نارسايي هاي اساسي در اين زمينه احساس مي شود، لذا تحقيقات و اقدامات گسترده تري را 

در اين زمينه مي طلبد.
درمجموع، بررسي پيشينه ها نشان مي دهد مسائل اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، و اجتماعي- 
سياسي مانع هاي عمده  نشر کتاب در ايران قلمداد شده است )آذرنگ، 1383، ص 235(. از 
چند مورد شاخص مي توان به نازل بودن سطح فرهنگ عمومي، نارسايي نظام آموزشي و تربيتي 
)مدارس و کتابخانه هاي آموزشگاهي(، گراني قيمت کتاب نسبت به متوسط درآمد افراد، عدم 

توسعه  کتابخانه هاي عمومي و... اشاره کرد )ناصرالدين صاحب الزماني، 1347، ص94(.
اهداف اصلی عبارتند از:

1. بررسي راهکاراي اجرايي ارتقاء فرهنگ مطالعه در دانش آموزان قم با تأکيد بر 
کتابخواني؛ و

2. ارائه پيشنهادات عملي کوتاه مدت و ميان مدت براساس مدل پيشنهادي 8 شاخه اي 
راهکارهاي اجرايي. 
و اهداف فرعی:

1. بررسي و ارائه راهکارهاي سازماني در ترويج فرهنگ مطالعه دانش آموزان؛
2.  بررسي و ارائه راهکارهاي اجتماعي- فرهنگي و کالن در ارتقاء کيفيت و فرهنگ 

مطالعه دانش آموزان؛
3.  بررسي و ارائه راهکارهاي برنامه اي- کاربردي غني سازي فرهنگ مطالعه دانش آموزان؛

4. بررسي و ارائه راهکارهاي تقويت مهارت هاي مطالعه اي در بين دانش آموزان؛

راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ 
مطالعه در بین دانش آموزان

11. Kolodziejska
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5. بررسي و ارائه راهکارهاي رسانه اي در ترويج فرهنگ مطالعه؛ و
6. بررسي نقش مديران و مسئوالن فرهنگي، اجرايي، و سياسي استان در ترويج فرهنگ 

مطالعه دانش آموزان. 

روش پژوهش
پژوهش حاضر بر مبناي هدف از نوع تحقيقات کاربردي12 و مسئله مدار، و از نظر روشي نيز 
به صورت توصيفي13 از نوع پيمايشي14 است. لذا اين پژوهش ميداني و از اين جهت کاربردي 
است که درنهايت راهکارهاي اجرايي مطالعه شده براي ترويج فرهنگ کتابخواني در بين 
دانش آموزان را عرضه مي کند و توصيفي بودن آن نيز بيانگر اين واقعيت است که با استفاده 
از روش هاي ميداني ضمن ارزيابي وضعيت موجود کتابخواني و فرهنگ آن، شاخص ها و 
توصيه هاي اجرايي با استفاده از روش اکتشافي، نظرسنجي خبرگان آموزشي و اطالع رساني، 

با بهره گيري از تجارب ساير کشورها به دست خواهد آمد. 
جامعه آماري در اين تحقيق شامل اساتيد متخصص، خبرگان، مديران امور اطالع رساني، 
و کتاب شناسان کودک و نوجوان و نيز دانشجويان کارشناسي ارشد رشته کتابداري هستند. 
براي تعيين حجم نمونه با استفاده از آزمون فرضيه برابر نسبت يک در جامعه اقدام شد. اين 
روش براي جامعه اي نامشخص يا تاحدودي نامحدود، روش کاماًل علمي و معتبر است. براي 
انتخاب نمونه اي متناسب با اهداف و سؤاالت پژوهش، باتوجه به وضع موجود و فرض بر 
اينکه ميزان گرايش مردم به مطالعه و کتابخواني )50-50( باشد )فرض بي طرفي( و براي 
ارتقاء فرهنگ مطالعه و کتابخواني به ميزان حداقل 20 درصد )راهکارهاي ارتقاء آن به 70 

درصد از نظر خبرگان و حلقه انديشگان(، از فرمول مربوطه استفاده مي کنيم:

بنابراين: 
 

  که در آن

حسین خنیفر 
فاطمه طاهری |  ابوالقاسم سیار

12. Applied research

13. Descriptive research

14. Survey
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تعداد افراد الزم )خبرگان( براي بررسي راهکارهاي ترويج فرهنگ مطالعه و کتابخواني 
که ضمن نظرخواهي از آنها، راهکارهاي ارتقاء فرهنگ مطالعه مورد پژوهش و تجزيه و 
تحليل قرار مي گيرد، 50 نفر خواهد بود که 25 نفر آنها از ميان دانشجويان کتابداري کارشناسي 

ارشد و دکتري و 25 نفر از ميان اساتيد و خبرگان کتابداري انتخاب شد.
ابزار اصلي پژوهش براي جمع آوري داده هاي مورد نياز، پرسشنامه محقق ساخته است که 
داده هاي مرتبط با اهداف اصلي و فرعي و سؤاالت پژوهش، و داده هاي مرتبط با ويژگي هاي 
فردي و تحصيلي افراد از طريق مصاحبه پرسشگران با خبرگان، مديران، معلمان، مديران 

اجرايي دستگاه هاي سياسي و فرهنگي، و دانش آموزان به دست آمده است.
براي تجزيه تحليل داده ها عالوه بر روش هاي ناظر به مطالعات کيفي )طبقه بندي، تلخيص، 
ترکيب اطالعات( متناسب با سطوح اندازه گيري، مؤلفه هاي مدل 8 ضلعي )نمودار1( به دليل 
نمونه گيري از طبقات جامعه هدف، از روش هاي آمار استنباطي و نرم افزار SPSS، و در بخش 

مصاحبه ها نيز از روش تحليل محتوا15  استفاده شده است.

يافته ها
 یافته های مرتبط با سؤال اصلـــی 1:  راهکارهــای اجــرایی- کاربـردی ترویج فرهنگ مطالعه در 

دانش آمــوزان چیست؟

همانطور که در جدول 1 مشاهده مي شود فقط دو محور »مثبت نشان دادن تأثير مطالعه 
بر ساير يادگيري ها در بر نامه آموزشي« و»فرهنگ سازي مطالعه در دوره هاي سني پايين در 
جامعه مدارس« از لحاظ آماري بيشترين معناداري را از ديدگاه خبرگان دانشگاهي يعني »اساتيد 

شاخص
ارزش میزانی از دیدگاهرتبه از دیدگاه

دانشجویاناساتیددانشجویاناساتید

مثبت نشان دادن 

تأثیر مطالعه بر سایر یادگیری ها 

در برنامه آموزشی

1-4/64-

فرهنگ سازی مطالعه در دوره های 

سنی پایین در جامعه مدارس
214/504/22

آموزش مهارت های 

مطالعه در مدارس
-2-4/22

غنی سازی برنامه های آموزشی و 

فرهنگی با معرفی 

کتاب های مناسب هر سن

-3-4/18

راهکارهای اجرایی ارتقاء  فرهنگ 
مطالعه در بین دانش آموزان

 راهکارهای اجرایی- کاربردی ترویج فرهنگ 

مطالعه در بین دانش آموزان

جدول  1

15. Content analysis
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دانشگاه« به خود اختصاص داده؛ و از ديدگاه خبرگان گروه اول يعني »دانشجويان«، سه محور 
»فرهنگ سازي مطالعه در دوره هاي سني پايين در جامعه مدارس«، »آموزش مهارت هاي 
مطالعه در مدارس«، و »غني سازي برنامه هاي آموزشي و فرهنگي با معرفي کتاب هاي خوب 
و مناسب هر سن در مدارس« از لحاظ آماري بيشترين معناداري را به خود اختصاص داده اند. 
يافته های مرتبط با سؤال اصلی2: چه مؤلفه هايی را می توان برای ترويج فرهنگ مطالعه در 

دانش آموزان ارائه داد؟

شاخص
ارزش میزانی از دیدگاهرتبه از دیدگاه

دانشجویاناساتیددانشجویاناساتید

-5/96-1میزان تأثیر رسانه ها در ترویج کتابخوانی و فرهنگ

ملزوم کردن ادامه کار معلامن به گذراندن 

دوره های   تخصصی مطالعه
2-4/82-

تأثیر برنامه های کودک و نوجوان در معرفی 

کتاب های رده سنی
3164/784/13

وجود برنامه های مهارت آموزی مطالعه صحیح  و 

کتابخوانی در مدارس
4-4/78-

مثبت نشان دادن تأثیر مطالعه بر سایر یادگیری ها 

در برنامه آموزشی
5-4/64-

کاهش نرخ کتاب های خوب و مفید در جامعه 

انتشاراتی با مخاطب دانش آموزی
654/644/40

یارانه دولت در خرید، ترویج، توزیع، و بسرتسازی 

فرهنگ مطالعه بین دانش آموزان
734/534/45

فرهنگ سازی مطالعه در دوره های سنی پایین در 

جامعه مدارس
8114/54/22

غنی سازی و فضاسازی علمی کتابخانه های مساجد 

رسارس کشور با مخاطب دانش آموزان
9-4/50-

وجود کتاب های مناسب

 )سن، جنس، و مکان( 

در کتابخانه مدارس

1074/464/27

به روزکردن کتاب ها به صورت سالیانه در 

کتابخانه های مدارس
11-4/46-

انتشار مجله کم حجم برای متام مدارس تحت عنوان 

»کتاب یار« برای معرفی بهرتین کتاب های ماه
12-4/39-

حسین خنیفر 
فاطمه طاهری |  ابوالقاسم سیار

مؤلفه های مدل ترویج فرهنگ 

مطالعه در دانش آموزان 

از دیدگاه خبرگان اساتید 

دانشگاهی و دانشجویان

جدول  2
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همانطور که در جدول 2 مشاهده مي شود، 5 شاخص  با رتبه باالتر، از لحاظ اولويت 
از نظر خبرگان »اساتيد دانشگاهي« عبارتند از: »ميزان تأثير رسانه ها در ترويج کتابخواني و 

آموزش معلامن نسبت به مهارت های کتابخوانی و 

ترویج  فرهنگ مطالعه
13144/394/18

اختصاص بودجه در ردیف ویژه تجهیز و 

به روزکردن   کتابخانه های آموزشگاهی
14-4/32-

ایجاد واحدهای فراتر از وضع موجود نسبت به 

ترویج فرهنگ کتابخوانی توسط آموزش و پرورش
15-4/32-

افزایش کتابخانه های عمومی و مناسب سنین 

مختلف به نسبت استاندارد جمعیتی شهر و روستا
16124/284/22

انجام پژوهش های توصیفی از عالیق دانش آموزان 

نسبت به نوع کتاب های درخواستی
17134/284/22

تشکیل گروه های مطالعه و پژوهش در مدارس با 

هدف ترویج فرهنگ مطالعه
1814/105

ایجاد ارتباط منطقی بین منرات و محتوای دروس 

و ساعات کالسی و کتابخانه در مدارس
19-4/10-

باال بردن میزان آشنایی کودکان و نوجوانان با 

فرهنگ مطالعه صحیح و کتابخوانی
-2-4/5

آشنایی مؤلفین در بهره گیری از مهارت های جذب 

مخاطب برای مطالعه و ترویج کتابخوانی
-4--

ایجاد عالیق فرهنگی و نهادینه

 در نسل کودک و نوجوان
-6-4/40

آموزش والدین نسبت به مشارکت با فرزندان در 

مطالعه و ترویج کتابخوانی
-8-4/27

استفاده از رسانه ها از افراد با تجربه و متخصص 

برای ترویج مطالعه و فرهنگ کتابخوانی
-9-4/22

4/22-10-آموزش مهارت های مطالعه در مدارس

میزان تأثیر رسانه ها در ترویج کتابخوانی و 

فرهنگ
-15-4/13

سیاستگذاری در تهیه کتاب های کوچک و رایگان 

و در دسرتس
-17-4/13

اختصاص ضاممئی سالیانه به کتاب های درسی برای 

معرفی منابع مناسب هر پایه و سن
184/04

شاخص
ارزش میزانی از دیدگاهرتبه از دیدگاه

دانشجویاناساتیددانشجویاناساتید

راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ 
مطالعه در بین دانش آموزان

ادامه جدول 2
مؤلفه های مدل ترویج فرهنگ 

مطالعه در دانش آموزان 

از دیدگاه خبرگان اساتید 

دانشگاهی و دانشجویان
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فرهنگ«، »ملزوم و مشروط کردن ادامه کار معلمان به گذراندن دوره هاي تخصصي مطالعه 
و فراهم کردن زمينه آموزش آن به معلمان«، »تأثير برنامه هاي کودک و نوجوان در معرفي 
کتاب هاي رده سني«، »وجود برنامه هاي مهارت آموزي مطالعه صحيح  و کتابخواني در 
مدارس«، و »مثبت نشان دادن تأثير مطالعه بر ساير يادگيري ها در برنامه آموزشي«؛ و از منظر 
خبرگان »دانشجويان«: »تشکيل گروه هاي مطالعه و پژوهش در مدارس به طور مستمر با هدف 
ترويج فرهنگ مطالعه و کتابخواني«، »باال بردن ميزان آشنايي کودکان و نوجوانان با فرهنگ 
مطالعه صحيح و کتابخواني«، »يارانه دولت در خريد، ترويج، توزيع، و بسترسازي فرهنگ 
مطالعه بين دانش آموزان«، »آشنايي مؤلفين در بهره گيري از مهارت هاي جذب مخاطب براي 
مطالعه و ترويج کتابخواني«، و »کاهش نرخ کتاب هاي خوب و مفيد در جامعه انتشاراتي 

خصوصاً با مخاطب دانش آموزي و سن«.
یافته های مرتبط با سؤال اصلی 3: راهکارهای اجرایی ترویج فرهنگ مطالعه براساس مدل پیشنهادی 

به چه شیوه ای عملی می شوند؟ 

شاخص
ارزش میزانی از دیدگاهرتبه از دیدگاه

دانشجویاناساتیددانشجویاناساتید

ملزوم و مرشوط کردن ادامه کار معلامن به 

گذراندن  دوره های تخصصی مطالعه
134/824/22

تأثیر برنامه های کودک و نوجوان در

 معرفی کتاب های رده سنی
274/784/13

کاهش نرخ کتاب های مفید در جامعه انتشاراتی 

خصوصاً با مخاطب دانش آموزی
314/644/40

فرهنگ سازی مطالعه در دوره های سنی پایین

 در جامعه مدارس
444/504/22

ایجاد عالیق فرهنگی در نسل کودک و نوجوان و 

تأثیر آن  بر فرهنگ مطالعه
524/504/40

به روزکردن کتاب ها به صورت سالیانه

 در کتابخانه های مدارس
684/464

آموزش معلامن نسبت به مهارت های کتابخوانی و 

ترویج فرهنگ مطالعه
764/394/18

افزایش کتابخانه های عمومی و مناسب سنین 

مختلف به نسبت استاندارد جمعیتی
854/284/22

حسین خنیفر 
فاطمه طاهری |  ابوالقاسم سیار

راهکارهای اجرایی ترویج فرهنگ 

مطالعه براساس مدل پیشنهادی

جدول  3
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یافته های مرتبط با سؤال فرعی 1: وضعیت فعلی فرهنگ مطالعه در جامعه چگونه است؟

همانطور که در جدول 4 مشاهده مي شود از مقايسه دو ديدگاه خبرگان »اساتيد دانشگاه« 
و »دانشجويان« مي توان چنين اظهارنظر کرد که وضعيت فعلي فرهنگ مطالعه در جامعه اگر 
در دو طيف مطلوب و نامطلوب مورد بررسي قرار گيرد، از ديدگاه نمونه موردنظر به ترتيب 
خبرگان »اساتيد دانشگاه« و »دانشجويان« 75/53 درصد و 90/92 درصد نامطلوب است و 

تنها 24/47 درصد و 9/08 درصد وضعيت را مطلوب دانستند.

سؤال فرعی 2: راهکارهای ارتقاء کیفیت فرهنگ مطالعه دانش آموزان از ُبعد سازمانی و کالن چیست؟ 

از مجموع 7 مؤلفه  ارتقاء کيفيت فرهنگ مطالعه دانش آموزان از بُعد سازماني و کالن، در يک 
طيف 5 شاخصه ازديدگاه استادان و دانشجويان به همراه رتبه و ارزش ميزاني آنها در جدول 

5 ارائه شده است:

شاخص
درصد از ديدگاهتعداد از ديدگاه

دانشجوياناساتيددانشجوياناساتيد

11939/2840/9بسيارکم

10835/7136/36کم

4314/2813/63متوسط

217/144/54زياد

113/54/54بسيارزياد

2822100100جمع

شاخص

ارزش میزانی از دیدگاهرتبه از دیدگاه

دانشجویاناساتید دانشجویان اساتید

 اختصاص بودجه در ردیف ویژه تجهیز و به روزکردن

کتابخانه های آموزشگاهی
1-4/32-

 ترویج مطالعه و توجه وزارت آموزش و پرورش به

فرهنگ کتابخوانی
2-4/32-

 افزایش کتابخانه های عمومی و مناسب سنین مختلف

به نسبت استاندارد جمعیتی
314/284/22

 انجام پژوهش توصیفی از عالیق دانش آموزان نسبت

به نوع کتاب های در خواستی
424/284/22

 سیاستگذاری در تهیه کتاب های کوچک، رایگان و در

دسرتس
-3-4/13

راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ 
مطالعه در بین دانش آموزان

راهکارهای ارتقاء کیفیت فرهنگ مطالعه 

دانش آموزان از ُبعد سازمانی و کالن

جدول  5

وضعيت فعلی فرهنگ مطالعه در جامعه

جدول  4
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یافته های مرتبط با سؤال فرعی 3. راهکارهای عمده اجتامعی- فرهنگی ارتقاء کیفیت فرهنگ 

مطالعه دانش آموزان چیست؟

همانطور که در جدول 6 مشاهده مي شود از مجموع 7 مؤلفه راهکارهاي عمده  
اجتماعي- فرهنگي ارتقاء کيفيت فرهنگ مطالعه دانش آموزان در يک طيف 5 شاخصه از 
ديدگاه 28 استاد دانشگاه و 22 دانشجو براي ارائه ارزشيابي وضعيت مطلوب ارتقاء فرهنگ 
مطالعه از منظر اجتماعي- فرهنگي در بين جامعه دانش آموزان، شاخص هاي ذيل به عنوان 

کاربردي ترين شاخص ها ارائه مي شود:

یافته های مرتبط با سؤال فرعی 4: راهکارهای برنامه ای - کاربردی غنی سازی فرهنگ مطالعه دانش 

آموزان چیست؟ 

شاخص

ارزش ميزانی از ديدگاهرتبه از ديدگاه

دانشجوياناساتيددانشجوياناساتيد

 ايجاد عاليق فرهنگی و نهادينه در نسل

کودک و نوجوان
114/504/40

 انتشار مجله برای مدارس تحت عنوان

 »کتاب یار« و معرفی

بهرتین کتاب های ماه

2-4/39-

 آموزش والدين نسبت به مشارکت با

 فرزندان در مطالعه و

ترويج کتاب خوانی

-2-4/27

شاخص
ارزش میزانی از دیدگاهرتبه از دیدگاه

دانشجویاناساتیددانشجویاناساتید

 مثبت نشان دادن تأثیر مطالعه بر سایر

یادگیری ها در برنامه آموزشی
14/64-

 فرهنگ سازی مطالعه در دوره های سنی

پایین در جامعه مدارس
214/504/22

4/22-2-آموزش مهارت های مطالعه در مدارس

 غنی سازی برنامه های آموزشی و

فرهنگی با معرفی

کتاب های مناسب هر سن

-3-4/18

حسین خنیفر 
فاطمه طاهری |  ابوالقاسم سیار

راهکارهای عمده اجتماعی- فرهنگی ارتقاء 

کیفیت فرهنگ مطالعه

جدول  6

راهکارهای برنامه ای -  کاربردی غنی سازی 

فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان 

جدول  7
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همانطور که در جدول 7 مشاهده مي شود، با مقايسه ديدگاه هاي دو گروه خبره »اساتيد 
دانشگاه« و »دانشجويان« و باتوجه به ارزش ميزاني گويه هاي پژوهش، چهار شاخص کاربردي 
ترويج فرهنگ مطالعه عبارتند از: »مثبت نشان دادن تأثير مطالعه بر ساير يادگيري ها در برنامه 
آموزشي«، »فرهنگ سازي مطالعه در دوره هاي سني پايين در جامعه مدارس«، »غني سازي 
برنامه هاي آموزشي و فرهنگي با معرفي کتاب هاي خوب ومناسب هر سن در مدارس«، و 

»آموزش مهارت هاي مطالعه در مدارس«.

یافته های مرتبط با سؤال فرعی 5: راهکارهای نوآورانه و به روز برای تقویت مهارت های مطالعه 

در دانش آموزان چیست؟

شاخص
ارزش میزانی از دیدگاهرتبه از دیدگاه

دانشجویاناساتیددانشجویاناساتید

134/464به روزکردن کتاب ها به صورت سالیانه در کتابخانه های مدارس

تولید برنامه تلویزیون برای پخش هفتگی معرفی 

خانواده های کتابخوان
264/423/90

انتشار مجله کم حجم برای متام مدارس تحت عنوان »کتاب یار« 

و معرفی بهرتین کتاب های ماه
314/394/18

راه اندازی»پست کتاب امانی« رایگان برای اعضای دانش آموز 

رسارس کشور در استان ها
424/284/04

راه اندازی کتابخانه های خانگی و ایجاد سازمانی برای توزیع 

کتاب های مناسب سنین مختلف
5-4/17-

اجرای طرح وفور کتاب و بسرتسازی فرهنگی حداقل 350 جلد 

کتاب در هر کالس 
644/174

راه اندازی مسابقات استانی، کشوری و ملی در مقوله های 

کتاب نویسی، کتابخوانی، شعر، داستان، تحقیق دانش آموزی و 

پوشش رسانه ای

754/143/95

طراحی روزنامه های دیواری)1*1( مرت به منظور معرفی ده 

کتاب هفته در مدارس
873/923/90

ایجاد یک شبکه تلویزیونی مخصوص و 12 ساعته برای معرفی 

کتاب های مختلف 
-8-3/77

چاپ روزنامه های دو مرت طول با عرض نیم مرت و خالصه یک 

داستان یا کتاب در آن
-9-3/72

راهکارهای اجرایی ارتقاء  فرهنگ 
مطالعه در بین دانش آموزان

 راهکارهای نوآورانه برای تقویت مهارت های 

مطالعه در دانش آموزان

جدول  8
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در  ساليانه  به صورت  کتاب ها  به روزکردن  همچون  مواردي   ،8 جدول  به  باتوجه 
کتابخانه هاي مدارس، توليد برنامه تلويزيون براي پخش هفتگي معرفي خانواده هاي کتابخوان، 
انتشار مجله کم حجم با تيراژ باال براي تمام مدارس تحت عنوان »کتاب يار« براي معرفي 
بهترين کتاب هاي ماه، راه اندازي»پست کتاب اماني«  رايگان براي اعضاي دانش آموز سراسر 
کشور در استان ها، راه اندازي کتابخانه هاي خانگي و ايجاد سازماني براي توزيع کتاب هاي 
مناسب سنين مختلف در قبال پرداختن ماهيانه خانواده هاي متقاضي، از ديدگاه خبرگان اساتيد 
داراي باالترين رتبه؛ و از منظر دانشجويان، مواردي همچون انتشار مجله کم حجم با تيراژ 
باال براي تمام مدارس تحت عنوان »کتاب يار« براي معرفي بهترين کتاب هاي ماه، راه اندازي 
»پست کتاب اماني« رايگان براي اعضاي دانش آموز سراسر کشور در استان ها، به روزکردن 
کتاب ها به صورت ساليانه در کتابخانه هاي مدارس، اجراي طرح وفور کتاب و بسترسازي 
فرهنگي حداقل 350 جلد کتاب در هر کالس، نظارت آموزش معلم و راه اندازي31 مسابقه 
استاني سپس 5 منطقه کشوري و سپس ملي در مقوله هاي )کتاب نويسي، کتابخواني، شعر، 
داستان،تحقيق دانش آموزي، و پوشش رسانه اي( به ترتيب 5 راهکار نوآورانه براي تقويت 

مهارت هاي مطالعه در دانش آموزان قلمداد شده اند.

یافته های مرتبط با سؤال فرعی6: چگونه می توان از ُبعد رسانه ای در ترویج مطالعه در بین 

دانش آموزان اقدام کرد؟

شاخص هاي مؤلفه  راهکارهاي ترويج  مطالعه از بُعد رسانه ای در جدول 9 ارائه شده است:

از مجموع مدل پيشنهادي مؤلفه  راهکارهاي ترويج  مطالعه دربين دانش آموزان از بُعد 
رسانه اي، توسط شاخص هاي ذيل به عنوان روش هاي رسانه اي به ترتيب از ديدگاه خبرگان 

شاخص
ارزش میزانی از دیدگاهرتبه از دیدگاه

دانشجویاناساتیددانشجویاناساتید

135/964/13میزان تأثیر رسانه ها در ترویج کتابخوانی و فرهنگ

224/784/13تأثیر برنامه های کودک ونوجوان در معرفی کتاب های رده سنی

استفاده رسانه ها از افراد باتجربه و متخصص

 برای ترویج فرهنگ کتابخوانی
-1-4/22

حسین خنیفر 
فاطمه طاهری |  ابوالقاسم سیار

ميزان نقش رسانه در ترويج 

مطالعه در بين دانش آموزان

جدول  9
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»اساتيد دانشگاه« و »دانشجويان« ارائه مي شود: »ميزان تأثير رسانه ها در ترويج کتابخواني و 
فرهنگ«، »تأثير برنامه هاي کودک و نوجوان در معرفي کتاب هاي رده سني با بهره گيري از 
اساتيد مجرب وآموزش مهارت هاي مطالعه و مخاطب شناسي«، و »استفاده رسانه ها از افراد 

باتجربه و متخصص براي ترويج مطالعه و فرهنگ کتابخواني«.

یافته های مرتبط با سؤال فرعی7: نقش مسئولین ومدیران اجرایی در ترویج مطالعه در بین 

دانش آموزان چیست؟

شاخص

ارزش میزانی از دیدگاهرتبه از دیدگاه

دانشجویاناساتیددانشجویاناساتید

یارانه دولت در خرید و ترویج و توزیع و بسرتسازی 

فرهنگ مطالعه
114/534/5

استفاده از رسانه ها از افراد باتجربه و متخصص برای 

ترویج فرهنگ کتابخوانی
254/354/09

آشنایی مؤلفین در بهره گیری از مهارت های جذب 

مخاطب برای ترویج کتابخوانی
324/324/45

توجه وزارت آموزش و پرورش به ایجاد واحدهای 

فراتر از وضع موجود نسبت به ترویج مطالعه و 

فرهنگ کتابخوانی

444/324/22

آموزش والدین نسبت به مشارکت با فرزندان در 

مطالعه و ترویج کتابخوانی
534/214/27

برگزاری هامیش روز مطالعه و کتاب در موضوعات 

مختلف و دعوت از متخصصین
674/033/68

به کارگیری معلامن بازنشسته عالقه مند برای تشکیل 

کتابخانه های محلی در منزل خود و اختصاص ساعتی 

به رسویس دهی  دانش آموزان

763/783/68

راهکارهای اجرایی ارتقاء  فرهنگ 
مطالعه در بین دانش آموزان

نقش مسئولین و مدیران اجرایی

 در ترویج مطالعه

جدول  10
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باتوجه به جدول 10 و ارزش گويه ها از لحاظ آماري، 5 شاخص داراي اولويت باالتر 
به عنوان روش هاي اجرايي از ديدگاه خبرگان »اساتيد دانشگاه« عبارتند از: »استفاده از يارانه 
دولت در خريد، ترويج و توزيع کتاب و بسترسازي فرهنگ مطالعه بين دانش آموزان«، 
»استفاده از رسانه ها از افراد باتجربه و متخصص براي ترويج مطالعه و فرهنگ کتابخواني«، 
»آشنايي مؤلفين در بهره گيري از مهارت هاي جذب مخاطب براي مطالعه و ترويج کتابخواني«، 
»توجه وزارت آموزش و پرورش به ايجاد واحدهاي فراتر از وضع موجود نسبت به ترويج 
مطالعه و فرهنگ کتابخواني«، و »آموزش والدين نسبت به مشارکت با فرزندان در مطالعه و 

ترويج کتابخواني«.
همچنين باتوجه به ارزش گويه از لحاظ آماري، 5 شاخص ذيل به عنوان روش هاي 
اجرايي  داراي رتبه و ارزش ميزاني باالتر از ديدگاه خبرگان »دانشجويان« ارائه مي شود: »يارانه 
دولت در خريد  و ترويج و توزيع و بسترسازي فرهنگ مطالعه بين دانش آموزان«، »آشنايي 
مؤلفين در بهره گيري از مهارت هاي جذب مخاطب براي مطالعه و ترويج کتابخواني«، »آموزش 
والدين نسبت به مشارکت با فرزندان در مطالعه و ترويج کتابخواني«، »توجه وزارت آموزش و 
پرورش به ايجاد واحدهاي فراتر از وضع موجود نسبت به ترويج مطالعه و فرهنگ کتابخواني«، 
و »به کارگيري معلمان بازنشسته عالقه مند براي تشکيل کتابخانه هاي محلي در منزل خود و 

اختصاص ساعتي به سرويس دهي دانش آموزان«.

نتيجه گريی
انسان براي پيشرفت در عرصه هاي زندگي، احتياج به شناخت نسبتاً کاملي از خود و جامعه 
دارد و بايد با گذشته و آينده ارتباط برقرار کند.  کتاب و مطالعه، عاملي براي شناخت و رشد 
ديني، فرهنگي، اخالقي، و اجتماعي انسان است. با کتاِب خوب است که انسان رشد مي کند 
و براي حرکت آماده مي شود. لذا ترويج فرهنگ مطالعه مي تواند به عنوان گامي اساسي در 

رشد انسان ها و توسعه کشورها به شمار آيد.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که از ديدگاه اساتيد دانشگاه، مديران امور اطالع رساني، و 
کتاب شناسان کودک و نوجوان و نيز دانشجويان، به منظور ارتقاء فرهنگ مطالعه و کتابخواني 
بايستي راهکارهاي مختلف اجرايي، برنامه اي- کاربردي، اجتماعي-  فرهنگي و نوآورانه و نيز 
تأکيد بر نقش رسانه ها، مسئولين و مديران اجرايي بيش از پيش مورد توجه واقع شود و در 
اولويت برنامه هاي آموزشي و پرورشي دانش آموزان قرار گيرد. ازجمله راهکارهاي اجرايي و 
کاربردي مي توان به غني سازي برنامه هاي آموزشي و فرهنگي با معرفي کتاب هاي خوب و 
مناسب هر سن در مدارس و افزايش کتابخانه هاي عمومي و مناسب سنين مختلف اشاره کرد 

حسین خنیفر 
فاطمه طاهری |  ابوالقاسم سیار
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که به ترتيب با پژوهش فصيحي )1372( و راستين )1351( همخواني دارد. همچنين نقش 
مسئولين و مديران اجرايي در تخصيص يارانه به خريد، ترويج، توزيع، و بسترسازي فرهنگ 
مطالعه )هم راستا با پژوهش باب الحوائجي، 1366( و رفع مشکالت اقتصادي و مالي آن 
)هم راستا با پژوهش فتاحي، 1370 و فصيحي، 1372( ازجمله عوامل مهم در ترويج فرهنگ 
مطالعه و کتابخواني است. راهکارهاي نوآورانه نيز ازجمله مواردي است که درپژوهش هاي 
پيشين به آن پرداخته نشده بود و اين تحقيق آنها را مّدنظر قرار داده و درواقع، گامي رو به 

جلو در جهت تحقق فرهنگ مطالعه و کتابخواني برداشته است.
لذا باتوجه به نتايج حاصل از تحليل داده هاي اين پژوهش، راهکارهاي ذيل به عنوان 

مهم ترين راهکارهاي ارتقاء فرهنگ مطالعه و کتابخواني ارائه مي شوند:
- مثبت نشان دادن تأثير مطالعه بر ساير يادگيري ها در برنامه آموزشي فرهنگ سازي 

مطالعه در دوره هاي سني پايين در جامعه مدارس به عنوان راهکار اجرايي- کاربردي؛ 
- ملزوم کردن ادامه کار معلمان به گذراندن دوره هاي تخصصي مطالعه و فراهم کردن 

زمينه آموزش آن به معلمان؛
- کاهش نرخ کتاب هاي خوب و مفيد در جامعه انتشاراتي خصوصاً با مخاطب دانش آموزي؛

- اختصاص بودجه در رديف ويژه تجهيز و به روزکردن کتابخانه هاي آموزشگاهي؛ 
- افزايش کتابخانه هاي عمومي و مناسب سنين مختلف به نسبت استاندارد جمعيتي 

شهر و روستا؛
-  ايجاد عاليق فرهنگي و نهادينه در نسل کودک و نوجوان و تأثير آن بر فرهنگ مطالعه 

و کتابخواني؛ 
- مثبت نشان دادن تأثير مطالعه بر ساير يادگيري ها در برنامه آموزشي فرهنگ سازي 

مطالعه در دوره هاي سني پايين در جامعه مدارس؛
- به روزکردن کتاب ها به صورت ساليانه در کتابخانه هاي مدارس؛

- انتشار مجله کم حجم با تيراژ باال براي تمام مدارس تحت عنوان »کتاب يار« براي 
معرفي بهترين کتاب هاي ماه؛

- افزايش فعاليت رسانه ها در ترويج کتابخواني؛ 
- استفاده رسانه ها از افراد باتجربه و متخصص براي ترويج مطالعه و فرهنگ کتابخواني؛

و....
- همچنين پيشنهاد مي شود محققان در پژوهش هاي آتي، به جاي تکيه ِصرف بر 
روش هاي کّمي، از طريق روش هاي تحقيق کيفي به مصاحبه با دانش آموزان و بررسي علل 
عدم تمايل آنها به مطالعه بپردازند و بخشي از عوامل مؤثر بر فرهنگ مطالعه را از منظر و 
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ديدگاه دانش  آموزان کشف و استخراج کنند تا بدين ترتيب، به جامعيت استخراج روش هاي 
مؤثر بر اين پديده مهم فرهنگي نائل آيند.
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