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 يدهچك
هاي عمومي شهرستان كرمان در توسـعة سـه اليـة پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش كتابخانه هدف:

 فرهنگ مطالعة كاربران انجام شد.
و ابزار گردآوري داده روش: بـود. جامعـة آمـاري سـاخته هـا، پرسشـنامة محقـق روش پژوهش پيمايشي

و بيشتر كتابخانه15شامل كلية اعضاي معتبر داراي سن  و باالتر شهرسـتان كرمـان تـا4اي عمومي درجةهسال
هـا از آزمـون تـي يـك نمونـه، نفر تعيين شد. براي آزمـون فرضـيه 373بود. حجم نمونه 1392پايان شهريورماه

و تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد.اندازه  هاي تكراري، تي دو نمونه مستقل
و جلـوه هاي عمومي شهرسـتان كرمـا نقش كتابخانه ها: يافته هـا بـاالتر از حـدن در توسـعة اليـة باورهـا
و در ها در توسعة فرهنگ مطالعـة توسعة الية قواعد در حد متوسط بود. به طور كلي، نقش اين كتابخانه متوسط

) هـاي عمـومي درصد) بود. بين ميانگين نمرات حاصل از نقـش كتابخانـه80كاربران خود كمتر از حد مطلوب
ت و جلوهشهرستان كرمان در داري وجود نداشت، اما بين ميانگين نمـرات نقـش ها تفاوت معنيوسعة الية باورها

و جلوهاين كتابخانه دار وجـود داشـت. همچنـين بـين هـا تفـاوت معنـي ها در توسعة الية قواعد با دو الية باورها
جميانگين نمرات حاصل از نقش كتابخانه و نسيت، گروههاي عمومي شهرستان كرمان بر اساس متغير هاي سني
 داري مشاهده نگرديد. مدارك تحصيلي كاربران تفاوت معني

بهاصالت/ارزش: هـاي عمـومي در توسـعة فرهنـگ ندرت پژوهشي در زمينـة نقـش كتابخانـه تا كنون
و هنجارهـا در نظـر گرفتـه مطالعه انجام شده است. در اين پژوهش براي فرهنگ مطالعة سه الية باورها، قواعـد

 هاي عمومي در توسعه هر يك از اين سه اليه بررسي گرديد.استو نقش كتابخانه شده
.هاي عمومي، فرهنگ مطالعه، شهرستان كرمان، كاربرانكتابخانه ها: كليدواژه
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 مقدمه

و كتابخواني يكي از شاخص و مطالعه و بالندگي هـر كشـور ابـزار اصـلي افـزايش هاي رشد

ا و دانش تك تك و دانـش افـراد جامعـه فراد جامعه اسـت. سطح آگاهي افـزايش سـطح آگـاهي

و تجلي توانايي و رفتار آنان و استعدادهاي نهفته در راستاي هموار سـاختن موجب بهبود نگرش ها

و توسعة فرهنگي است كه به دنبال خود توسـعة اقتصـادي،و تسريع فرايند پيشرفت جامعه مي شود؛

مو اجتماعي جامعهسياسي  جانبة يك كشور، داشتن مردمـي آگـاه، زند. الزمة توسعة همهيرا رقم

و درست است. در جوامع پيشرفته سال و انديشة صحيح و داراي فكر و بادرايت هاست كـه باشعور

و رمز پيشرفت محسوب مي و دانش عمومي، از عوامل  شود. توجه به ارتقاي سطح آگاهي

و علـي با توجه به جايگاه ويژة مطالعه در رشـد فـردي هـاي رغـم تـالشو توسـعة اجتمـاعي

گسترده در زمينـة ارتقـاي وضـعيت آن، دركشـور مـا هنـوز فرهنـگ مطالعـه از وضـعيت چنـدان 

و رضايت و ايـن مسـأله مطلوب و بخشي برخوردار نيست اي اسـت كـه ذهـن بسـياري از محققـان

ازتهانديشـي واداشـو آنان را به چاره كرده مسئوالن فرهنگي كشور را مشغول  اسـت. شـايد يكـي

و اجمـالي بـه فرهنـگ مطالعـه اسـت كـه از  داليل اصـلي ايـن عـدم موفقيـت كامـل، نگـاه سـاده

(نگـرش ترين منظر شامل ساده و عناصـري و رفتارهـا) اسـت كـه كلية عوامـل هـا، باورهـا، قواعـد

م  و وضـعيت كـالن مطالعـه در جامعـه را و عادت به مطالعه بـوده شـخص مرتبط با موضوع مطالعه

سازد. ارضاي نياز، انگيزش، عالقه، حس كنجكاوي، كسب مهـارت در انجـام امـور، دسـتيابي مي

و پر كردن اوقات فراغت و موقعيت بهتر، باشـند كـه رابطـة از مهمترين اين عناصـر مـي به جايگاه

و روش زندگي اسـت كـه افـراد يـك جامعـه،فرهنگ هاي فرهنگي دارند. تنگاتنگي با مؤلفه راه

و شـريك هسـتند. در واقـع، فرهنـگ راه با هم آن را فرا گرفتههمه  و در پيـروي از آن سـهيم اند

و كـنش افـراد يـك جامعـه اسـت  عناصـر سـازندة1ري لوبـك.مشترك زندگي، انديشـه، رفتـار

و دروني تقسيم ايـن)1383(2نظراني نظيـر شـاين صاحب بندي كرد. فرهنگ را در دو الية بيروني

دديدگاه را  اول را اجـزاي قابـل لمـس اليـة شـاين انـد.و فرهنگ را شامل سه اليه دانسته ادهبسط

(پوستة فرهنگ)،  و براي هاي حمايت دوم را ارزشالية فرهنگ سـوم فرهنـگ الية شدة فرهنگ

.بيني را مشخص كرده است پندارهاي اساسي يا جهان

1. Rey Lubeck             2. Shein 
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و ابعاد مختلف داراي ماهدليل وجود اليه فرهنگ مطالعه به از آنجـايي يتي پيچيده اسـت. ها

و عادت به آن يك هنجار فرهنگـي كه  كتاب يكي از عناصر فرهنگ، مطالعه يك رفتار فرهنگي

گونـه كـهو همـان شـوند اغلـب هنجارهـاي فرهنگـي در اصـطالح فرهنـگ خوانـده مـيو است

ه نيـز كـه اند، حـوزة مطالعـ نظراني مانند شاين براي فرهنگ سه الية مذكور را متصور شده صاحب

و باورها ) ارزش1تواند داراي سه اليه: يكي از مظاهر فرهنگ است، مي و قواعـد،2ها ) هنجارهـا

و جلوه3و  و ارزش ) تظاهرات تـرين اليـة فرهنـگ هـا كـه عميـق ها باشـد. منظـور از اليـة باورهـا

و نگرش آ مطالعه است، همان پندارها و عناصـر مـرتبط بـه ن اسـت. هاي اساسـي پيرامـون مطالعـه

 هـا وجـود ارزش هاسـت. الزمة شناخت كامل فرهنگ مطالعه آگاهي از نحوة عملكرد اين نگرش

هـاو باورهاي فرهنگ مطالعه در يك جامعه به مثابة روحي براي دميدن به كالبد است. اين ارزش

و نسـلو باورهاي فرهنگ مطالعه است كه در طول ساليان متمادي پايدار مـي  هـاي مختلـف ماننـد

مي كنند. اصوالً با آنها زندگي مي شود، معنـاي آن ايـن اسـت كـه مـورد زماني كه ارزشي نهادينه

و ضـامن اجرايـي آن نيـز خـود جامعـه اسـت. بنـابر ايـن  چنانچـه،پذيرش جامعه قرار گرفته است

و قواعـد متناسـبي نيـز بـراي ارزش و باورهاي مطالعه مورد پذيرش اكثر افراد جامعه قرار گيـرد ها

و به شكلپ و تدوين شود، در هاي مختلف در فضـاهاي مختلـف ايـن ارزش شتيباني آنها وضع هـا

و عملكرد افراد مشاهده شود، آنگاه است كه مي از رفتار توان گفت فرهنگ مطالعـة يـك كشـور

و راهكارهـاي تشـويقي غناي كافي برخوردار است. و قواعد همان ابزارهـا منظور از الية هنجارها

و هنجارهــاي مطالعــه، جامعــه بــراي ســوق دادن جامعــه بــهو تنبيهــي ســوي مطالعــه اســت. قواعــد

و آنهـا سازوكاري هستند كه افراد معتقدند از طريق آنهـا بـه سـوي مطالعـه سـوق داده مـي  شـوند

مي. آنچه ارزشكنندگان در جامعه را دارند نقش حامي مطالعه و باورها را پايدار و باعـث ها كنـد

ميهاگسترش ارزش به در ميان جامعه صـورت عرفـي يـا حقـوقي توسـط شود، قواعدي است كه

،اي هـا، اسـتانداردهاي كتابخانـه هـا، بخشـنامه نامـه نظيـر آيـين شـود. جامعه يا حاكميت وضـع مـي 

تسـهيالتي كـه بـراي در مجمـوعو هاي كتـاب برگزاري مسابقات كتابخواني، برگزاري نمايشگاه

و كتاب در حوزة  مياهل مطالعه فرهنـگ مطالعـه، بايسـتي بيشترشود. براي شناخت مطالعه منظور

هـا آن دسـته منظـور از اليـة جلـوه بـرد. تـرين اليـة فرهنـگ يعنـي باورهـاي اساسـي پـي به عميق

به هايي هستند كه ظاهراً بر محيط حاكم پديده و و مستقيم با مطالعه ارتبـاط دارنـد اند طور ملموس
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ميو شامل مواردي است كه ديد و شنيده و يا قابل احسـاس مـينشوه ايـن اليـه در واقـع باشـند.د

و ارزش و قواعد مطالعه و باورها است. هـر چقـدر دو اليـ بازتابي از دو الية هنجارها ازةها ديگـر

و عينيـت بيشـتري خواهـد داشـت. جايگاه باالتري در جامعه برخوردار باشند، الية جلوه  هـا نمـود

مياين بخش آشكارترين بخ (سـاالري،ش فرهنگ مطالعه است كه در جامعه ديده ). 1391شـود

و ميزان مطالعة افراد به و جلوه در اينجا، مراجعه به كتابخانه هـاي فرهنـگ مطالعـه عنوان تظاهرات

ــه، برنامــه  و قواعــد مطالع ــا ــة هنجاره ــه شــده اســت. در الي و راهكارهــايي كــه در نظــر گرفت ــا ه

تر كتابخانه بههاي عمومي براي مي ويج مطالعه و در اليـة ارزش كار و باورهـاي مطالعـه، گيرند هـا

ع و و ديدگاه كاربران به مطالعه مـورد توجـه قـرار ناصر مرتبط با آن مانند كتابخانهارزش، نگرش

و كامل فرهنگ مطالعه توجه بـه اليـه  هـاي مختلـف آن گرفته است. به منظور انجام ارزيابي دقيق

 ضروري است. 

به براي گام و حركت سوي تحوالت مثبت فرهنگـي، اقتصـادي گذاشتن در جهت پيشرفت

و بهره و كتـابخواني بـهو صنعتي عنـوان مندي از رفاه بيشتر در زنـدگي، بايسـتي فرهنـگ مطالعـه

 يكي از عناصر كليدي در جامعه ترويج پيدا كند.

و ترويج كتابخواني، عوامل متعددي و عالقه به مطالعه مؤثرنـد. در ايـن ميـان در ايجاد عادت

و خلق جامعههاي عمومي نقش عمده كتابخانه اي بـا افـرادي مطلـع ايفـا اي در تقويت ملتي پيشرفته

 كنند. مي

و تقويـت عـادت مطالعـه طبق بيانية ايفال يكي از اهداف اصلي كتابخانه هاي عمومي، ايجـاد

) و امكـان دسترسـي فـراهم هـاي عمـومي بـا كتابخانه).1،1994يونسكوايفال/در افراد است آوري

و نيز بـا ارائـه خـدمات متنـوع  و جنس) (از هر قشر، سن آسان به منابع مختلف براي اعضاي خود

 اند. به آنها در پي تحقق اين هدف برآمده

و تـرويج هاي عمومي در شـكل در زمينة نقش كتابخانه دهـي عـادت مطالعـه، توسـعة سـواد

گر فرهنگ مطالعه پژوهش  فته است.هايي صورت

) ــر ســاختار 1378حــاجي ميررحيمــي ــؤثر ب ــه بررســي عوامــل م نابهنجــار ) در پژوهشــي ب

و كتابخواني پرداخت. اين پژوهش به روش پيمايشي انجـام شـد. وي ايجـاد سـازمان  هـاي مشـوق

 
1. IFLA/UNESCO 
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و كتـابخواني متولي گسترش كتابخواني در جامعه را از جمله رهيافت هاي ترويج فرهنگ مطالعـه

ب (معرفــي نمــود. ــي ــة آزاد 1379حران و مطالع ــابخواني ــزان كت ــر مي ــؤثر ب ــل م ــه بررســي عوام ) ب

دورة متوسطه در استان فارس پرداخت. وي در اين پـژوهش كـه بـه روش پيمايشـي آموزان دانش

و تحليل شد هاي جمع پرسشنامه انجام شد، با تجزيه هاي عمـومي را ه، عضويت در كتابخانهآوري

و آمـوزان شناسـايي نمـودر بر افـزايش ميـزان مطالعـة دانـش عنوان يكي از عوامل مؤث به . صـبايي

( بزرگ آمـوزان دورة متوسـطه گلپايگـان بـه هـاي بـرانگيختن دانـش بـه بررسـي راه)1382پيمـان

ــاب  ــة كت ــاي غير مطالع ــا ه ــد. آنه ــه روش پيمايشــي انجــام ش ــژوهش ب ــن پ ــد. اي درســي پرداختن

آمـوزان مـؤثر در ايجـاد انگيـزة مطالعـه در دانـش هاي عمومي را يكي از عوامل فرهنگي كتابخانه

(دانستند.  و گلچوبي كننـده وجود كتابخانه در محل تحصـيل را از عوامـل ترغيـب)1385عصاره

) به1391به مطالعه معرفي كردند. محبوب گويي بـه ايـن مسـأله بـود كـه دنبال پاسخ ) در پيمايشي

و مطالعـه را بـه خـود اختصـاص مـي هاي عمومي كشور چـه سـهمي در سـرانة نهاد كتابخانه دهـد

ميچگونه با شاخص هـاي گذارد؟ وي به اين نتيجـه رسـيد كـه كتابخانـه هاي كتابخانه بر آن تأثير

و بـراي افـزايش سـرانة مطالعـة مـردم از طريـق عمومي مي تواننـد بـر مطالعـة آزاد تـأثير بگذارنـد

هـاي عمـومي بـاال رود كـه خـود نيازمنـدنههاي عمومي بايد ميزان امانت منابع در كتابخاكتابخانه

و مجموعـه  ( توجه به دو شـاخص ميـزان مراجعـه بـه كتابخانـه ) بـا 1391گسـتري اسـت. سـاالري

و مطالعة متون، عوامـل عمـده مـؤثر بـر فرهنـگ مطالعـه را شناسـايي استفاده از روش كتابخانه اي

و از طريق توزيع سه پرسشنامه بين صاحب مت كرد غيرهـاي مطـرح شـده، فاصـله بـين نظران اهميت

و اولويت مؤلفه و مورد انتظار عوامل مؤثر و فرعـي مـؤثر بـر فرهنـگ وضعيت موجود هاي اصلي

و باورها . ارزش1مطالعه را تعيين نمود. وي براي فرهنگ مطالعه سه اليه:  و هنجارهـا2ها . قواعـد

ا . جلوه3و  و كتابخانه را يكي از عوامـل و تأثيرگـذار بـر ايـن سـه اليـه ها را در نظر گرفت صـلي

 شناسايي نمود.

ــومن و ن ــو ــين كالن و الكســمي 2001(1همچن و مصــاحبه ــاهده ــق مش ــا)2007(2) از طري ب

و مصـاحبه پژوهشي از نوع شبه و از طريـق مشـاهده كـه خـدمات جنبـي ماننـد دريافتنـد آزمايشي

و نمايشگاه و قصـه خالصـه هـاي هاي كتاب، برنامهبرگزاري مسابقات كتابخواني و گـويي خـواني

 
1. Celano and Neuman              2. Laksmi 
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و فاضـل هـاي فرهنـگ مطالعـه شـده ارائه خدمات امانت موجب توسعة الية جلوه اسـت. شـعباني

هـاي عمـومي را در توسـعة فرهنـگ مطالعـه ) با پژوهشي پيمايشي خدمات جنبي كتابخانـه 1381(

و يانوتا هـاي عمـومي مجموعـة مناسـب كتابخانـه اظهـار داشـتند كـه) 2005(1مؤثر دانستند. دنت

و ترويج كتـابخواني مـؤثر واقـع شـود مي و آن را يكـي از عوامـل تواند در ترغيب افراد به مطالعه

و نيـك ( تأثيرگذار بر فرهنگ مطالعه معرفي كردنـد. حميـدي ) بـا پژوهشـي پيمايشـي 1389نـژاد

و ايجاد انگيزة مطالعه مـؤثر دانسـت نقش كتابداران كتابخانه  . همچنـين،ندهاي عمومي را در تشويق

(معرف و ايرجي (بـه لحـاظ ظـاهر ) با پژوهشي پيمايشي وضعيت كتابخانه1388زاده هاي عمـومي

و اخالق خوب كتابداران آنها را از عوامـل ترغيـب  كننـده بـه مطالعـه شناسـايي كردنـد.و محتوا)

و فولورونسو و سازماندهي نامناسب آنهـا ) منابع ناكافي كتابخانه2010(2فبونمي و همچنـين در ها

 آموزان دانستند. دسترس نبودن كتابداران را از داليل فرهنگ مطالعة فقير دانش

تــوان ايــن گونــه اســتنتاج كــرد كــه بســياري از پژوهشــگران، هــاي فــوق مــي بنــابر پــژوهش

و مـؤثر بـر توسـعة فرهنـگ مطالعـه معرفـي هاي عمومي را يكي از سـازمان كتابخانه هـاي مشـوق

ها به كتابخانة عمومي به عنوان يك واحد فرهنگي از جامعه توجـه شـده پژوهشاند. در اين كرده

اي از عناصـر مختلـف ها بـه عنـوان مجموعـه است. اما برخي ديگر از پژوهشگران به اين كتابخانه

(مجموعه، كتابداران توجه نموده و نقش هركدام از اين عناصر را و مانند آن) هـم بـه صـورت اند

و هم در قال انـد. در همـين راسـتا، جامعـه مـؤثر دانسـتهةبي متعامل در توسعة فرهنـگ مطالعـ مجزا

و اجـزاي ايـن كتابخانـهي بررسي جامع نقش كتابخانهها يكي از شيوه و عناصر در هاي عمومي هـا

و شـناخت نظـا نيازمنـد بـه توسعة فرهنگ مطالعـه  و اليـهمكـارگيري و هـا منـد عناصـر ي فرهنـگ

ي مختلف در فرهنگ مطالعه است.ها بررسي نقش اين اليه

و كتـابخواني در ايـران نهاد كتابخانه هاي عمومي يكي از پيشگامان تـرويج فرهنـگ مطالعـه

هـاي هـاي نهـاد كتابخانـه هجـري شمسـي، يكـي از ويژگـي 1404انداز ايـران . در سند چشماست

و توسـعه جذاب، هدايت«گونه بيان شده است: عمومي اين فرهنـگةدهنـد كنندة اوقـات فراغـت

ب و كتابخواني با هدف جذب فراگير مخاطب و جوانـانه مطالعه (نهـاد» ويژه كودكـان، نوجوانـان

اكتابخانه ).1391ها، مور كتابخانههاي عمومي كشور، اداره كل

1. Dent and Yannotta              2. Fabunmi and Folorunso 
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و فعاليـت ريزيكنون برنامه تا و متنـوعي از سـوي ايـن نهـاد بـا هـدف تـرويج ها هـاي زيـاد

و اماكن عمومي صورت گرفته است. با وجود ايـن تـالشنهفرهنگ مطالعه در كتابخا هـا هنـوز ها

ــئوال ــكل از مس ــا مش ــه آي ــن ك و اي ــتند ــدان راضــي نيس ــه چن ــراد جامع ــة اف ن از وضــعيت مطالع

و عملكرد كتابخانه ريزي برنامه و ها، خدمات هاي عمومي است يا از جاي ديگـر، نيازمنـد بررسـي

 باشد. تحقيق مي

در7عمومي شهرستان كرمان با زيـر پوشـش قـرار دادن هاي اداره كتابخانه كتابخانـة نهـادي

و  كتابخانة نهادي در حومة شهرستان رتبة اول را از نظر تعداد كتابخانة عمـومي در اسـتان11مركز

انـد هاي عمومي اين شهرستان تا چه ميزان توانستهكرمان داراست. اما هنوز مشخص نيست كتابخانه

ك و ها در توسـعة كـدام تابخواني را در بين مراجعان خود ترويج دهد؟ اين كتابخانهفرهنگ مطالعه

مييك از اليه كار گرفته شـده توسـط راهكارهاي به كنند؟هاي فرهنگ مطالعه نقش مؤثرتري ايفا

 ها تا چه حد توانسته فرهنگ مطالعه را در بين كاربران توسعه دهد؟اين كتابخانه

كجايي از آن ايـن تابخانة عمومي بهترين مرجـع بـراي سـنجش ميـزان موفقيـت كه كاربران

 باشند، در اين پژوهش سعي بـر آن اسـت تـا بـر تكيـه بـر روش نهاد در ترويج فرهنگ مطالعه مي

سههاي عمومي شهرستان كرمان در توسعة اليهعلمي، نقش كتابخانه گانة فرهنـگ مطالعـه از هاي

ا بررسي شود.ديدگاه كاربران آنه

 پژوهشهدف

هاي عمومي شهرسـتان كرمـان در توسـعة هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي نقش كتابخانه

و بـه منظـور رسـيدن بـه هـدف اصـلي پـژوهش،  فرهنگ مطالعة كـاربران اسـت. در همـين راسـتا

 اهداف فرعي زير مورد بررسي قرار گرفت:

هـاي هاي عمومي شهرستان كرمـان در توسـعة هـر يـك از اليـه بررسي نقش كتابخانه•

؛هاي عمومي شهرستان كرمانگانة فرهنگ مطالعة كاربران كتابخانهسه

و سطح سواد در توسـعة فرهنـگ مطالعـة كـاربران• تعيين نقش متغيرهاي جنسيت، سن

.شهرستان كرمان هاي عمومي كتابخانه

 هاي پژوهش پرسش

 هاي زير است: گويي به پرسش پژوهش حاضر در صدد پاسخ
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تا.1 حد از ديدگاه كاربران هاي عمـومي شهرسـتان كرمـان در بهبـود باورهـاي كتابخانه چه

و تبيين ارزش و عناصر مرتبط به آن  اند؟مؤثر واقع شده هاي مطالعهآنان نسبت به مطالعه

و از ديدگاه كاربران تا چه ميزان كتابخانه.2 هاي عمومي شهرستان كرمان در اجراي قواعـد

 اند؟قع شدهراهكارهاي توسعة فرهنگ مطالعه مؤثر وا

هاي عمومي شهرستان كرمان تا چه حـد موجـب بهبـود اليـة كتابخانه از ديدگاه كاربران،.3

 اند؟هاي فرهنگ مطالعه در ميان كاربران خود شدهجلوه

 هاي پژوهش فرضيه

 هاي پژوهش حاضر به شرح زير است: فرضيه

ين كـاربران نـگ مطالعـه در بـ هاي عمومي شهرستان كرمان در توسـعة فره نقش كتابخانه.1

 تر از حد مطلوب است.خود كم

هـاي هاي عمـومي شهرسـتان كرمـان در اليـه بين ميانگين نمرات حاصل از نقش كتابخانه.2

 ار وجود دارد.د معنيمختلف فرهنگ مطالعه تفاوت 

هـاي عمـومي شهرسـتان كرمـان در توسـعة بين ميانگين نمرات حاصـل از نقـش كتابخانـه.3

ج و مـدرك تحصـيلي كـاربران تفـاوت، گروهنسيتفرهنگ مطالعه براساس متغير سـني

 ار وجود دارد.د معني

 روش پژوهش

و به روش پيمايشـي انجـام شـده اسـت. جامعـة آمـاري شـامل اين پژوهش از نوع كاربردي

و بيشتر15كلية اعضاي معتبر داراي سن  عمومي شهرستان كرمـان بـا درجـة هايكتابخانهدر سال

4) مر، استاند4،3و باالتر و نفـر 13594كـه در مجمـوع بـود 1392كزي) تا پايان شـهريورماه ارد

( بودند. حجم نمونه بر و مورگـان و نمونـة كرجسـي )1382ديـاني، اسـاس جـدول انـدازة جامعـه

(سـرمد، گيـري چنـد مرحلـه مـورد نظـر از روش نمونـهةنفر تعيين شد. بـراي تعيـين نمونـ 373 اي

و حجازي،  ش1384بازرگان و ساعات مختلـف بـه هـر يـك گونهبه؛د) استفاده اي كه در روزها

ــه ــين از كتابخان ــه، ب ــه نســبت كــل اعضــاي آن كتابخان ــا توجــه ب و پرسشــنامه ب ــه شــد ــا مراجع ه

و50اي شـامل محقق ساختهةها، پرسشنامكنندگان توزيع شد. براي گردآوري داده مراجعه سـؤال
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و ها، فرضيهبر مبناي هدف تـ پرسـش هـا دوين گرديـد. روايـي پرسشـنامه بـه روش هـاي پـژوهش

و دانـش  و متخصصـان حـوزة علـم اطالعـات و با استفاده از نظر كارشناسان شناسـي تحليل محتوا

و تأييد قرار گرفت. براي تعيين پايايي پرسشنامه نيز ضريب آلفاي كرونبـاخ محاسـبه  مورد بررسي

ا91/0گرديد كه همبستگي برابر با  و تحليـل بود كه بيانگر پايـايي بـزار مزبـور بـود. بـراي تجزيـه

و استنباطي استفاده شـد. بـراي ارائـه آمـار هاي گردآوري شده از روشداده هاي آماري توصيفي

و براي آمار استنباطي از آزمون تـي يـك نمونـه،  و ميانه توصيفي از معيار آماري ميانگين، درصد

و تحليل وارياندازه و تي دو نمونة مستقل يكهاي تكراري  طرفه استفاده شد. انس

هـاي عمـومي شهرسـتان كرمـان در توسـعة در اين پـژوهش، بـراي سـنجش نقـش كتابخانـه

اي از يـك گانة طيـف ليكـرت نمـره هاي پنجكه براي هر يك از ارزشفرهنگ مطالعه، پس از آن

جد هاي هـر اليـه بـه تا پنج در نظر گرفته شد، ميانگين نمرات حاصل از پاسخ به گويه اگانـه طـور

و ميانگين به و در عـدد دست آمده از گويـه محاسبه شد  100هـاي هـر اليـه بـر عـدد پـنج تقسـيم

(نقطة ميانـه) بـه60ضرب گرديد تا نمرات به واحدي استاندارد تبديل شوند. نمرة عنـوان درصد

و نمرة  به80حد متوسط ايـن روش تعيـين ارزش گرديـد. عنـوان حـد مطلـوب محسـوب درصد

د هـاي هـاي مختلـف در حـوزه درصد به عنوان مطلوب) در پـژوهش80ر نظر گرفتن نقطة(يعني

و بوثما،  (تويت و بـه همـان اسـتناد در اينجـا مـالك قـرار كاربه) 2009ديگر گرفتـه شـده اسـت

و-براي اطالع از نرمال بودن توزيع جامعه از آزمون كولمگرفگرفت.  اسـميرنوف اسـتفاده شـد

ا نرمال بود.متغيرهةتوزيع در هم

ها يافته
زن8/53 دهنـدگان پاسخاز ميان و درصـد را دادنـد. درصـد را مـردان تشـكيل مـي2/46هـا

و25-35درصد در گروه سني9/32سال،15-25درصد در گروه سني1/64 در3سـال درصـد

 درصـد فـوق5/46درصد آنان ابتدايي تـا ديـپلم،9/33سال بودند. تحصيالت35-45گروه سني 

و و باالتر بود.6/19ديپلم تا ليسانس  درصد فوق ليسانس

هـاي عمـومي شهرسـتان به منظور سنجش نقش كتابخانهو هاي اساسي پرسشبراي پاسخ به

سهكرمان در توسعة هر يك از اليه و جلـوه هاي (اليـة باورهـا، قواعـد هـا) از گانة فرهنگ مطالعه

ا ميانگين نمرات گويه (جدولهاز اين اليههاي مربوط به هر يك )1استفاده شد.
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سه هاي عمومي شهرستان كرمان در اليه . ميانگين نقش كتابخانه1جدول  گانة فرهنگ مطالعه هاي

و ارزش هاي فرهنگ مطالعه اليه و هنجارهاها الية باورها و تظاهرات الية جلوهالية قواعد ها

27/382/225/3 ميانگين

 4/654/5665 درصد

هـاي عمـومي در جهـت دادن باورهـاي كـاربران كتابخانـه شـود ان گونه كه مالحظه مـي هم

و بهبود الية جلوه و تظاهرات فرهنگ مطالعه نسبت به مطالعه 4/65(27/3بـا ميـانگين به ترتيب ها

و  ند.درصد) باالتر از حد متوسط مؤثر بود65(25/3درصد)

عمنتايج نشان داد كه كتابخانه همچنين در4/56(82/2ومي با ميـانگين هاي درصـد) تقريبـاً

و هنجارهاي فرهنگ مطالعه نقش داشتند .حد متوسط، در توسعة الية قواعد

هاي عمومي شهرستان كرمان در توسعة فرهنگ مطالعة كـاربران براي بررسي نقش كتابخانه

تا به مشـخص شـود صورت يك مجموعة متشكل از سه اليه از آزمون تي يك نمونه استفاده شد

و ها توانستهكه آيا اين كتابخانه اند نقـش خـود را در توسـعة فرهنـگ مطالعـه، در سـطح مطلـوب

(جدول  )2قابل قبولي ايفا كنند.

 هاي عمومي در توسعة فرهنگ مطالعه داري تفاوت بين ميانگين نمرات نقش كتابخانه . آزمون معني2جدول

و حد مطلوب

= ٪80حد مطلوب

Tديدرجة آزاP-value تفاوت ميانگين 
٪99حدود اطمينان

 حد باال حد پايين

21 -300 0005/064/17-82/19-46/15-

(جدول هـاي ) بـين ميـانگين نمـرات حاصـل از نقـش كتابخانـه2با توجه به نتايج آزمون تي

و حـد مطلـوب  از داري كمتـر در سـطح معنـي عمومي شهرستان كرمان در توسعة فرهنگ مطالعه

(حد پايين= تفاوت معني01/0 و ميانگين از حد مطلوب كمتر است و حـد-19/0دار وجود دارد
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هــاي عمــومي تــوان گفــت نقــش كتابخانــه درصــد مــي99). از ايــن رو، بــا اطمينــان-46/15بـاال=

و نيز در هـر كـدام  شهرستان كرمان در توسعة فرهنگ مطالعه در بين كاربران خود در هر سه اليه

ال (جدول ها به طور مجزا بر اساس ميانگينيهاز  باشد. ) در حد مطلوب نمي1ها

و اينكه آيا كتابخانه2براي بررسي فرضية هاي عمومي مورد مطالعه بـه يـك ميـزان پژوهش

سه در توسعة اليه هـاي از آزمـون انـدازه؟كننـد يـا خيـر گانة فرهنـگ مطالعـه نقـش ايفـا مـي هاي

 استفاده شد.1تكراري

 هاي مختلفهاي عمومي در اليهداري تفاوت بين ميانگين نمرات نقش كتابخانه . آزمون معني3 جدول

آزمون تكميلي بنفروني P-value آماره
2

المداي ويلكز
3000/0

 باورها قواعد

هاجلوه

0002/0

1/0

 قواعد باورها

هاوهجل

0002/0

0001/0

 ها باورهاجلوه

 قواعد

1/0

0001/0

مي همان اساس آمـارة المبـداي ويكلـز، دسـت كـمبر،شودطور كه در جدول باال مشاهده

ارد معنـي تفـاوت01/0از كمتـر اريد معنـي بين ميانگين نمرات دو الية فرهنگ مطالعه در سـطح 

. وجود دارد

هـا وجـود دارد، از آزمـون تكميلـي براي روشن شدن اين موضوع كه تفاوت بين كدام اليه

نفروني استفاده شد.ب 

آن است كه بين ميـانگين نمـرات حاصـل،شودآنچه كه از بررسي جدول فوق مشخص مي

و اليـة جلـوه از نقش كتابخانه ارد معنـي هـا تفـاوت هاي عمومي شهرستان كرمـان در اليـة باورهـا

هـاي عمـومي شهرسـتان كرمـان در اما بين ميانگين نمرات حاصل از نقـش كتابخانـه؛وجود ندارد

و  و الية قواعد و الية قواعد تفاوت الية جلوه همچنينالية باورها  ار وجود دارد.د معنيها

1. Repeated Measures             2. Bonferroni              3. Wilks’ Lambda 
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ار ميان ميانگين نمـرات حاصـل از نقـشد معنيبه منظور بررسي وجود يا عدم وجود تفاوت

برنهكتابخا و هاي عمومي شهرستان كرمان اساس متغير جنسـيت از آزمـون تـي دو نمونـة مسـتقل

و مـدرك تحصـيلي كـاربران از آزمـون تحليـل واريـانس يـك  طرفـه براساس متغيـر گـروه سـني

 آمده است.4ها در جدول استفاده شد. نتايج آزمون

هاي عمومي در توسعة فرهنگ مطالعه براساسنهداري تفاوت بين ميانگين نمرات نقش كتابخا . آزمون معني4جدول

و تحصيالت  جنسيت، سن

01/0داري نتيجة آزمون در سطح معني P-value متغير

مي تفاوت معني42/0 جنسيت (فرضيه رد  شود).دار وجود ندارد

مي تفاوت معني13/0 گروه سني (فرضيه رد  شود).دار وجود ندارد

مي تفاوت معني30/0 مدرك تحصيلي (فرضيه رد  شود).دار وجود ندارد

مي همان هـاي عمـومي شود بين ميانگين نمـرات حاصـل از نقـش كتابخانـه طور كه مالحظه

ازد معنـي اساس سه متغيـر فـوق در سـطح شهرستان كرمان در توسعة فرهنگ مطالعه بر اري بـيش

تـوان گفـت از ديـدگاه مـي درصـد99بـا اطمينـان،رو از اين. ار وجود نداردد معنيتفاوت01/0

و  و مردان و بـا مـدارك در گـروه دهنـدگان پاسـخ از ديـدگاه همچنـين زنان هـاي سـني متفـاوت

هاي عمومي شهرسـتان كرمـان در توسـعة فرهنـگ مطالعـه آنـان تحصيلي مختلف، نقش كتابخانه

 يكسان است.

مي به و تحصـي با خصوصيات دهندگان پاسخرسد نظر بـهالتمتفـاوت از نظـر جـنس، سـن

و وجـود كتابـداران بـراي يك ميزان از عناصر كتابخانه هاي عمـومي از قبيـل خـدمات، مجموعـه

 اند. توسعة فرهنگ مطالعه خود بهره برده

 گيري نتيجه

كـه وظيفـة اصـلي آن ارائـه خـدمات ستان كرمان از شـكل سـنتي هاي عمومي شهر كتابخانه

و توان امانت بود، تا حد زيادي فاصله گرفته اند تا حدودي به يكي از نهادهاي تأثيرگـذار بـر ستهاند

و بـزرگ  ( فرهنگ مطالعه جامعه تبديل شوند. نتايج پـژوهش صـبايي ) نشـان داد كـه 1382پيمـان

بهكتابخانه در هاي عمومي و ايجـاد انگيـزة مطالعـه عنوان يكي از عناصر فرهنگي، در بـرانگيختن
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حاين كتابخانه.آموزان نقش دارند دانش و نگـرش كـاربران خـود را تـي سـعي كـرده ها انـد بـاور

و در واقع سعي نموده اند نقش خود را در توسعة فرهنـگ مطالعـه از نسبت به مطالعه بهبود بخشند

و مجموعـة كتابخانـه  اي هـاي عمـومي نقـش عمـده زيربنا آغـاز نماينـد. در ايـن زمينـه كتابـداران

بهداشته مي اند. و بـاز شـدن مخـزنهرسد برگزاري متوالي دور نظر هاي آموزشي براي كتابـداران

هــاي عمــومي موجــب حصــول ايــن نتــايج شــده اســت. در ايــن زمينــه، برخــورد خــوب كتابخانــه

بـراي منابع كتابخانـه در ايجـاد انگيـزه بخش، مطالعة كتابداران در تبديل كتابخانه به محيطي لذت

در اسـتفاده از خـدمات كتابخانـه، كسب علم، برخورد متواضع كتابداران در ايجاد حـس برابـري 

و جلسـات گـروه بيشـتر تنوع مجموعه در ايجاد انگيـزه بـه مطالعـه  هـاي مطالعـاتي بـراي ين تـأثير

و كـانون آموختن مطالعة انتقادي، شبكة كتابخوانان حرفه  مطالعـه هـاي ادبـي در ايجـاد انگيـزة اي

 اند.ي داشتهكمترتأثير

و اجـراي كـم هـا بـا در مرحلة بعد، اين كتابخانـه و راهكارهـاي توسـعةو ارائـه بـيش قواعـد

را،در افزايش سرانة مطالعه در كشور، در حد توانتا اند فرهنگ مطالعه، تالش نموده سـهم خـود

من«حداقل در سطح متوسط ايفا كنند. اجراي موفق طرح سفارش  و مسـابقات كتـابخواني» كتاب

هـاي اند. شايد دليل موفقيت كتابخانـه عد شناخته شدهعنوان مؤثرترين عوامل در توسعة الية قوا به

و سـاير» كتاب مـن«عمومي در تبليغ طرح سفارش  و مسـابقات كتـابخواني، پوسـترها، بروشـورها

شـود ها ارسـال مـي هاي عمومي براي كتابخانهاقالم تبليغاتي است كه هر ماه از سوي نهاد كتابخانه

بهبه به اين ترتيبو  م طور مكرر و غيرمسـتقيم تبليـغ مـي صورت گردنـد. همچنـين محـيط ستقيم

و دسترس و مناسب، كتابداران بهآرام ترتيـب از تأثيرگـذارترين عوامـل پذير بودن منابع كتابخانه

 اند.ها شناخته شدهبر توسعة الية جلوه

هـا در توسـعة فرهنـگ مطالعـة هاي ديگر اين پژوهش نشان داد كه نقش ايـن كتابخانـه يافته

و كارب هـاي جنبـي از قبيـل برنامـه كمتـر از حـد مطلـوب بـود. ران با اهداف آرماني فاصـله داشـته

و شـبكة كتابخوانـان حرفـه هاي مطالعاتي، كانونجلسات گروه ين تـأثير را در كمتـر اي هاي ادبي

و مطلوب است كه كتابخانه،اند. لذاترويج فرهنگ مطالعه داشته هاي عمومي كه با صـرف هزينـه

انـد، ايـن هـدف را بـه سـطح اد، ترويج فرهنگ مطالعه را در رأس اهداف خود قـرار داده وقت زي

 قابل قبولي برسانند.
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هـاي عمـومي شهرسـتان كرمـان در توسـعة ها حاكي از آن است كـه كتابخانـه يافته همچنين

و الية جلوه مي الية باورها هـا انـه كننـد. امـا ايـن كتابخ هاي فرهنگ مطالعه به يك ميزان نقش ايفا

ايـن دارنـد. مـذكورةتـري نسـبت بـه دو اليـ رنـگ در توسعة الية قواعد فرهنگ مطالعه نقش كم

هـاي عمـومي در گونـه توجيـه كـرد كـه در اليـة قواعـد، نقـش كتابخانـه تـوان ايـن تفاوت را مي

و ارائه خدمات جنبي سـنجيده مـي اطالع و اجراي راهكارهاي ترويج مطالعه شـود. در ايـن رساني

ميزمين و كتابداران نقش عمده را ايفا و جلـوهه تبليغات محيطي هـا كنند. اما در توسعة الية باورها

و حتـي عالوه بر اين موارد، موارد ديگري از قبيل مجموعه، دسترس پذيري آن، محـيط كتابخانـه

و خدمات جنبي نيز مؤثرند. در واقع و خـدمات بـه خـوبي ارائـه،همين قواعد  اگر ايـن راهكارهـا

و جلوه تـوان نتيجـه گرفـت شوند. مـيمي هاي فرهنگ مطالعهشوند خود باعث توسعة الية باورها

و هنجارهـاي فرهنـگ مطالعـه هاي عمومي كه كتابخانه شهرسـتان كرمـان در توسـعة اليـة قواعـد

ا هـ اي كه ايـن كتابخانـه به گونه،نامتعادل ايفا شده است؛ اما اين نقش به صورت تقريباًنقش دارند

و راهكارها موفق و اجراي برخي قواعد ن بـا شـناخت اند. بهتر است مسـئوال تر عمل كردهدر تبليغ

و قوت روش همنقاط ضعف وةهاي اجرايي تدابيري اتخاذ نمايند تا اين قواعـد بـه طـور يكسـان

و اجرا شوند.  مؤثر تبليغ

مي كتابخانه و هاي عمومي و اجـراي مناسـب قواعـد راهكارهـاي فرهنـگ توانند با گسترش

و بـا بهبـود نگـرش باعـث بهبـود  و نگرش افراد را نسبت بـه مطالعـه بهبـود بخشـند مطالعه، باورها

و توسعة الية جلوه ( عملكرد و نومن ) مؤيد خـوبي بـراي ايـن 2001ها شوند. نتايج پژوهش كالنو

هـايهخـدمات جنبـي كتابخانـ موضوع است. آنهـا در پـژوهش خـود بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه 

و قصـه هاي خالصهمانند برنامه1عمومي ايالت پنسيلوانيا خـواني در كودكـان ايجـاد انگيـزه گويي

نهبراي مطالعه مي و و پرستاران آنان را نيز به كتابخانـه مـي؛تنها كودكان كند كشـاند. بلكه والدين

ميهاي خالصهكودكاني كه در برنامه هـاي مهـارت كنند نسبت بـه بقيـه كودكـان، گويي شركت

ميخواندن را بهتر كسب مي و بيشتر به كتابخانه مراجعه هـاي آنـان، كنند. بنابراين طبق يافتـه كنند

و ايـن خـدمات در هاي عمـومي ايـن ايالـت بـه خـوبي اجـرا مـي خدمات جنبي در كتابخانه شـود

و جلوه  هاي فرهنگ مطالعه نيز نقش دارند.توسعة الية باورها

1. Pennsylvania 
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گونه نتيجه گرفت كه بيشتر مشـكل در زمينـة عـدم موفقيـت كامـل اينهمچنين شايد بتوان

ميكتابخانه و هنجارها بر گردد. در ايـن اليـة هاي عمومي در ترويج فرهنگ مطالعه به الية قواعد

و راهكارها بر مي و يـا بـه شـيوة اجـراي آنهـا. بـراي فرهنگ مطالعه، مشكل يا به نوع قواعد گردد

به رفع اين مشكل بهتر است و راهكارهـاي طـور مثـال مـي تمهيداتي صورت پذيرد. تـوان قواعـد

و يا شيوة اجراي راهكارهاي فعلي را تغيير داد. در واقـع، ارائـه  جديدي را به مرحلة اجرا گذاشت

و كميت بيشتر در كتابخانه هاي عمومي موجب ايجاد انگيـزة مطالعـه خدمات جنبي با كيفيت بهتر

و افزايش ميزا و مراجعة آنها به كتابخانهدر افراد عبـارت ديگـر، توسـعة شـود. بـه هـا مـين مطالعه

و جلـوه الية قواعد فرهنگ مطالعه در كتابخانـه  هـاي هـاي عمـومي منجـر بـه توسـعة اليـة باورهـا

هـاي عمـومي بـه خـدمات جنبـي نيـز بـه شود. بنابراين الزم اسـت در كتابخانـه فرهنگ مطالعه مي

 نه بها داده شود.اندازة خدمات اصلي كتابخا

جايي كه كتابخانة عمومي نهادي است كه خدمات خود را براساس تسـاوي دسترسـي از آن

و نـژاد فـراهم مـي  كنـد، نتـايج براي همگان بدون توجه به جنسيت، سن، تحصيالت، مليت، زبـان

هـاي عمـومي شهرسـتان كرمـان اصـل تسـاوي را بـه خـوبي رعايـت سازد كه كتابخانـه روشن مي

و تحصـيالت را مالكـي بـراي ارائـه خـدمات متفـاوت در كتابخانـهاكرده و جنسيت، سن هـاي ند

هـاي سـازد كـه كـاربران مختلـف كتابخانـه ايـن نتـايج روشـن مـي همچنيناند. عمومي قرار نداده

و خدمات اين كتابخانـه  هـا در تـرويج فرهنـگ عمومي شهرستان كرمان به يك اندازه از امكانات

ب  اند. ردهمطالعه خود بهره

مي يافته همهاي اين پژوهش و گسـترش نقـش تواند چارچوب مقدماتي مناسبي براي افزايي

 بتواننـد عمـومي هـاي تابخانـهك آنكـه بـراي هاي عمومي در توسعة فرهنگ مطالعه باشد. كتابخانه

 هـاي سـازمانو نهادهـا توسطيدبا دهند انجام خوبي به وسعة فرهنگ مطالعهت در را خود رسالت

 غنـي اگـر عمـومي هـاي بخانه. كتاشود گذاشته اختيارشاندريكاف بودجهو شوند حمايتترباال

 از زيـادي تعـداد باشـند، داشـته را متنـوع خـدمات ارائه براييكاف تجهيزاتو امكاناتو باشند

 مراجعـه عمـومي هايبخانهكتا به بيشتري افراد هرچهد. شونميهاتابخانهك اين جذب جامعه افراد

. كمـك كننـد توسـعة فرهنـگ مطالعـه بـه تـريهحيطة گسـترد در تواننديمهاابخانهكت اين نند،ك

و قـوت هاي عمومين كتابخانهتواند موجب آگاهي مسئوالنتايج اين پژوهش مي از نقاط ضـعف
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و در نتيجهها در انجام اين وظيفة اين كتابخانه و ايجـاد بسـتر مناسـب برنامه مهم در ريـزي بهتـر تـر

 اين زمينه شود.

 پيشنهادها

شـود كتابداران در توسعة الية باورهاي فرهنگ مطالعه، پيشـنهاد مـيةبا توجه به نقش ويژ.1

هاي آموزشـي بـراي كتابـداران بـه نقـش خـود در هاي عمومي با برگزاري دورهكتابخانه

؛ترويج فرهنگ مطالعه بيفزايند

مي.2 و جلو شودپيشنهاد هـاي مختلـف، كتابـداران از راه هـاهدر جهت توسعة الية تظاهرات

كتـاب«هاي عمومي از قبيل طـرح سـفارش رساني در زمينة خدمات جنبي كتابخانهاطالع

ــابخواني، كــانون»مــن و نمايشــگاه، مســابقات كت و ادبــي را هــاي مطالعــاتي ــاب هــاي كت

 گسترش دهند.

كم.3 هـاي يـل گـروه هـاي عمـومي از قب برخـي از خـدمات جنبـي كتابخانـه با توجه به تأثير

و كانون د كتابـداران بـا گـرد هاي ادبي در ترويج فرهنـگ مطالعـه، پيشـنهاد مـي مطالعاتي

و در و نظرخواهي از كاربران، در نحـوة اجـراي ايـن خـدمات تجديـدنظر كننـد مشورت

و راهكارهـاي خــود را بـه كتابخانــه صـورت موفقيـت، روش  هـاي عمــومي ديگـر نيــز هــا

 پيشنهاد كنند.

و هاي عمومي مانند جلسـات كـانون هاي جنبي كتابخانهود فعاليتشمي توصيه.4 هـاي ادبـي

به گروه وهاي در مجامع عمومي از قبيـل مـدارس، دانشـگا صورت دوره هاي مطالعاتي هـا

و هم از شـيوة جوامع فرهنگي برگزار گردد كـار آنهـا اطـالع تا افراد جامعه هم از وجود

با همچنينو يابند؛  آنها به كتابخانه جذب شوند. از طريق آشنايي

 منابع
) و مطالعة آزاد دانش ). بررسي عوامل مؤثر بر ميزان كتاب1379بحراني، محمود آموزان متوسطه در خواني

و رواشناسي دانشگاه چمران اهوازاستان فارس.  .102-85)،4و3(3، مجلة علوم تربيتي

(و جوكار، عبدالرسول مي1380كرمي، باباجان و كتابخواني فرزندان شاهد شيرازي در ). بررسي زان مطالعه

و ارائه راهكارهاي مناسب در تقويت آن.  و دانشگاههاي دولتي شيراز ، دانشورمدارس متوسطه شاهد

9)36،(35-44.
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) ، كتابداريمجله خواني. ). عوامل شناختي مؤثر بر ساختار نابهنجار كتاب1378حاجي ميررحيمي، سيد داود

.46-22)،33و32(

(نيكو حميدي، محسن و تربيتي كتابداران در روند مطالعاتي ). بررسي نقش حرفه1389نژاد، شيما اي

. 190- 169)،9(3، پژوهش اجتماعيهاي عمومي استان لرستان. گيران از كتابخانه بهره

(دياني، محمد  اي.نة رايانه. تهران: انتشارات كتابخاهاي پژوهش در علوم اجتماعيگلوگاه). 1382حسين

) و سرانة مطالعه. 1391محبوب، سيامك و كتابخانهتحقيقات اطالع). كتابخانة عمومي ، هاي عموميرساني

18 )1،(117 -133.

) و ارائه مدلي ). 1391ساالري، محمود و تبيين عوامل عمده مؤثر بر فرهنگ مطالعه در ايران واكاوي
دنامة . پايانمناسب براي توسعه آن ، مشهد.انشگاه فردوسيدكتري،

(و سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس  . تهران: آگاه.هاي تحقيق در علوم رفتاريروش). 1384حجازي، الهه

)  ). فرهنگ سازماني. ترجمة محمد ابراهيم محجوب. تهران: فرا.1383شاين، ادگار

(و شعباني، احمد و شناسايي عوامل آموزان دورة متو). مطالعات غيردرسي دانش1381فاضل، مرتضي سطه

.56-47)،2(13، فصلنامة كتابآموزان در شهرستان شهرضا. مؤثر بر آن از نظر دانش

(بزرگو صبايي، محمدتقي آموزان دورة هاي برانگيختن دانش). بررسي راه1382پيمان، محمدحسين

.77-73)،3(4، فصلنامة آموزههاي غيردرسي. متوسطه گلپايگان به مطالعة كتاب

(و، فريدهعصاره و بازدارندة مطالعة آزاد 1385گلچوبي، تقي و معرفي عوامل ترغيب كننده ). شناسايي

و روانشناسيآموزان دورة متوسطه استان مازندران. دانش .126-103)،4(3، مجلة علوم تربيتي

) و بازدارندة مطالعة غيردرسي از 1389مرادمند، علي ديدگاه دانشجويان ). بررسي تطبيقي عوامل مشوق

و پسر دورة كارشناسي در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان.  و تحقيقات اطالعدختر رساني
.114-95)،2(16، هاي عمومي كتابخانه

(و زاده، عبدالحميدمعرف و بازدارندة مطالعه در ميان ). بررسي عوامل ترغيب1389ايرجي، شهرزاد كننده

و كتابخانهتحقيقات اطالعشهرستان ماهشهر. هاي عمومي مراجعان كتابخانه 16، هاي عموميرساني

)1،(143-170.

(هاي عمومي كشور، اداره كل امور كتابخانهنهاد كتابخانه هاي ادارة مجموعه دستورالعمل). 1391ها
 . تهران: موسسة انتشارات كتاب نشر.هاي عمومي كتابخانه
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