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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to identify the recreational reading status of students 

at the Tarbiat Modares University. 

Methodology: This is a descriptive-analytical survey. The statistical population consists of 

a group of and doctoral students of Tarbiat Modares University in 2019-2020 acadeimc year. 

The sample size was 203 people. The research questionnaire was based on Müller׳s 

questionnaire. To assess the validity of the questionnaire, experts׳ opinions were used. The 

questionnaire was randomly distributed among them. The reliability of the questionnaire was 

calculated using Cronbach's alpha coefficient. It was 0.834%.  
Findings: Most of the repondents refer to 13.38% of the recreational resources of virtual 

networks, and the university has not been able to stimulate interest in recreational reading 

among students. Among the libraries, their priority is 49.74% of the central library of Tarbiat 

Modares University, compared to the public library and other libraries. For information from 

recreational sources, 29.17% of them prefer email. However, most students (65.33%), liked 

printed format to enjoy recreational reading. 
Conclusion: We concluded that the interest in recreational reading is approximately 37.4%  

on average. Due to the limited time to do class activities, they spend three to four hours a 

week on recreational reading, and 32.2% studied their favorite subjects. 

Value: The study provides original information on the current state of recreational reading of 

students at the Tarbiat Modares University, which could lead to significant results if used in 

future library planning. 
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Extended Abstract 

Introduction 
According to literature, leisure reading, also known as recreational reading, pleasure 

reading, free voluntary reading, and independent reading, is independent, self-selected 

reading of a continuous text for a wide range of personal and social purposes. It can take 

place in and out of school, at any time. Readers select from a wide range of extended texts, 

including but not exclusive to narrative fiction, nonfiction, picture books, e-books, 

magazines, social media, blogs, websites, newspapers, comic books, and graphic novels. 

Leisure reading is generally intrinsically or socially motivated and a pleasurable activity 

for the reader. 

 

Purpose 
The purpose of this study is to identify the recreational reading status of students of Tarbiat 

Modares University. We are going to investigate the recreational reading status of graduate 

students of Tarbiat Modares University and answering questions about recreational 

subjects of students' interest, the status of students' access to recreational reading resources, 

the preferred forms and formats of recreational resources. 

 

Methodology 
The method of this research is a descriptive-analytical survey. The statistical population 

consists of a group of postgraduate students of Tarbiat Modares University of 1398-99. 

The sample was 203 students. The sample size was determined using Cochran's formula . 

The research questionnaire was based on Müller’s questionnaire. A virtual questionnaire 

was used to collect data. To assess the validity of the questionnaire, experts׳ opinions were 

used. The questionnaire was randomly distributed among them. The reliability of the 

questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient. It was 0.834%. Data 

analysis was performed using version 22 of the SPSS software. 

 

Findings   
The percentage of interest and motivation in recreational reading is shown in Figure 1.  

Figure 1: Percentage of interest and motivation in recreational reading 

 

As shown in Figure 1, the level of interest and motivation for recreational reading among 

students is on average 37.4%. Not having recreational reading (42.45%) is not having 

enough time due to academic activities. 
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We also asked the following question: what is the priority of access to recreational 

resources? The results are shown in Figure 2. 

 

Figure 2: User priorities by access to recreational resources 

As shown, the majority of respondents (32.35%) stated that they download their 

recreational resources for free, and 25.74% buy them from bookstores. Respondents were 

also asked what websites and programs they use when downloading for free for 

recreational reading. 45.2% of users obtain their leisure books from Google for easy access 

and variety of topics and a large amount of new information, and then (21.2%) from 

popular applications, and foreign sites download for free.  

Most of the respondents refer to 13.38% of the recreational resources of virtual 

networks, and the university has not been able to stimulate interest in the recreational study 

among students. Among the libraries, their priority is 49.74% of the central library of 

Tarbiat Modares University, compared to the public library and other libraries.  

The users were asked about preferred formats and forms are recreational resources, and the 

results are shown in Figure 3. 

 

 

Figure 3: Prefered formats and forms of recreational resources 
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As it is seen, the print resources are dominated format for recreational reading among 

Tarbiat Modares University students. 29.17% of users preferred email for this purpose. 

However, most students (65.33%), liked printed format to enjoy recreational reading. 

 

Conclusion 

We concluded that the interest in recreational reading is approximately 37.4%  on average. 

Due to the limited time to do class activities, they spend three to four hours a week on 

recreational reading, and 32.2% studied their favorite subjects. The results of this study 

also showed that free and easy access to some books and other resources in Google had 

attracted the attention of students, and they provide a significant percentage (32.35%) of 

leisure resources in this way. 

In general, this study shows that the library of Tarbiat Modares University can be 

effective in expanding and promoting the recreational reading of the students of this 

university. Also, considering the positive effects of recreational reading on students' 

academic achievement and personality development, it is appropriate for the University 

Central Library to put this important issue on its agenda and tasks.  

The most important practical suggestion for university libraries, especially Tarbiat 

Modares Library, is to develop students׳ recreational reading. It is also necessary for 

Academic libraries to expand their collection based on users' priorities. 

 

Value 

The study provides original information on the current state of recreational reading of 

students at the Tarbiat Modares University, which could lead to significant results if used 

in future library planning. 

 

References 
Hadianfard, A., Gheibi, N. (2019). A survey on Study Status of Students in Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences. Educational Development of 

Judishapur, 9(4), 262-268. 

Hoseini, N., Pourasadi, M. (2011). Knowledge Sharing and Information Literacy: 

Reviewing IRI Police University Cadets Studying Status. Police Management 

Studies Quarterly, 6(1), 77-94. 

Jansen, A. (2019). Increasing Leisure Reading among University Students Using 

Ereaders with Audio. College & Research Libraries. 80(3).  

Javaheri, F., Mohammadi, A. (2018). A Reflection on the Situation of Students’ Study, 

with Special Emphasis on the Role of Family and University: A Case Study of 

Three State Universities. Strategy of the Culture, 11(41), 75-104. doi: 

10.22034/jsfc.2018.67058 

Latini, N., Bråten, I., Anmarkrud, Ø., & Salmerón, L. (2019). Investigating effects of 

reading medium and reading purpose on behavioral engagement and textual 

integration in a multiple text context. Contemporary Educational Psychology, 59, 

101797.  

Magdalena, T. C. (2007). The Recreational Reading Habits of Adolescent Readers: A 

Case Study of The Faculty of Humanities at The University of Pretoria. 

Mahboobian, S. (2016). Investigating the use of non-curricular resources of the 

Central Library of Sharif University of Technology and identifying the factors 

affecting their use from the perspective of undergraduate students’ members of 

the Central Library of Sharif University of Technology, Master Thesis, Islamic 

Azad University, Tehran Central Branch. 

Mueller, K. L.; Hanson, M.; Martinez, M.; Meyer, L. (2016). Recreational Reading in 

an Academic Library.Sam Houston State University. United States. The Journal 

of Academic Librarianship, 43(1), 72-87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

 Knowledge-Research Studies 

(JKRS) 

Vol 1 

Issue 1 

Winter 2022 

https://edj.ajums.ac.ir/article_82077.html?lang=en
https://edj.ajums.ac.ir/article_82077.html?lang=en
https://edj.ajums.ac.ir/article_82077.html?lang=en
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=151115
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=151115
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=151115
https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16991
https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16991
http://www.jsfc.ir/article_67058.html?lang=en
http://www.jsfc.ir/article_67058.html?lang=en
http://www.jsfc.ir/article_67058.html?lang=en
http://www.jsfc.ir/article_67058.html?lang=en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X18305381
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X18305381
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X18305381
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X18305381
https://repository.up.ac.za/handle/2263/30417
https://repository.up.ac.za/handle/2263/30417
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00991333
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00991333


 
 

 

Qureshi, Z. (2005). A Survey of students of the Faculty of Educational Sciences and 

Psychology of Ferdowsi University of Mashhad about reading for Learning Reading for 

Pleasure, reading for decision making and two principles of rational thinking and the 

least effort. Library and Information Science, Winter Issue: 28, (7) 4. 

Scorcu, A. E.; Zanola, L. V. R. (2010). Does Academic Achievement Kill Recreational 

Reading. Department of Economics, University of Bologna, Strada Maggiore 45, 

Bologna, Italy. May-July.  

Skenderi, L.; Ejupi, S. (2017). The Reading Habits of University Student in Macedonia. 

Faculty of Philology, University of Tetovo, Republic of Macedonia. December.   

Thanuskodi, S. (2011). Reading Habits among Library and Information Science Students 

of Annamalai University: A Survey. International Journal of Educational 

Sciences. 3(2), 79-83. 

Timothy, D.A., Obiekezie, E., & Okune, S.T. (2009). Transfer of Learning in the Impact 

of Recreational Reading on SS 3 Students’ Performance in Reading 

Comprehension. Labor: Human Capital eJournal. 

Yari, Sh.; Ajaghi, R. (2017). Recognize the factors affecting enjoyable reading. Human 

Information Interaction, 3(4), 56-70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

 Knowledge-Research Studies 

(JKRS) 

Vol 1 

Issue 1 

Winter 2022 

http://lis.aqr-libjournal.ir/article_47263.html
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_47263.html
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_47263.html
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_47263.html
https://stephanschulmeister.wifo-pens.at/fileadmin/homepage_falk/files/ewace15_scorcu_zanola_vici.pdf
https://stephanschulmeister.wifo-pens.at/fileadmin/homepage_falk/files/ewace15_scorcu_zanola_vici.pdf
https://stephanschulmeister.wifo-pens.at/fileadmin/homepage_falk/files/ewace15_scorcu_zanola_vici.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328492200_THE_READING_HABITS_OF_UNIVERSITY_STUDENTS_IN_MACEDONIA
https://www.researchgate.net/publication/328492200_THE_READING_HABITS_OF_UNIVERSITY_STUDENTS_IN_MACEDONIA
https://www.researchgate.net/journal/0975-1122_International_Journal_of_Educational_Sciences
https://www.researchgate.net/journal/0975-1122_International_Journal_of_Educational_Sciences
https://www.semanticscholar.org/paper/Transfer-of-Learning-in-the-Impact-of-Recreational-Timothy-Obiekezie/c74269e6421973a4eb0f617b6596e6a28d0d6347
https://www.semanticscholar.org/paper/Transfer-of-Learning-in-the-Impact-of-Recreational-Timothy-Obiekezie/c74269e6421973a4eb0f617b6596e6a28d0d6347
https://www.semanticscholar.org/paper/Transfer-of-Learning-in-the-Impact-of-Recreational-Timothy-Obiekezie/c74269e6421973a4eb0f617b6596e6a28d0d6347
https://hii.khu.ac.ir/article-1-2627-en.html
https://hii.khu.ac.ir/article-1-2627-en.html


 

 

 



 

 . نشریهمدرسدانشجویان دانشگاه تربیت    تفننی  خواندن  (.1400مقدم، گلنسا؛ ملکی، رضا )حدادی، منصوره؛ گلینی
    :jkrs.2021.47374.1004 DOI/10.22034                                                   .۵۵- ۷4(:  1)  1،  پژوهی مطالعات دانش

URL: https://jkrs.tabrizu.ac.ir/article_14077.html 
  

 است.  استفادهقابلکریتیوکامانز  CC BY NCدسترسی باز و با الیسنس   صورت به این مقاله   
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1400دی   5تاریخ پذیرش:           1400مرداد  16 تاریخ دریافت:  
 

 

 چکیده 
ندن تفننی دانشجویان دانشگاه تربیت    حاضر،   پژوهش هدف  :  هدف   . است مدرس  شناسایی وضعیت خوا

دانشجویان    پژوهش را  انجام شده است. جامعه آماری تحلیلی  -توصیفی   با رویکردپیمایشی    با روش   حاضرپژوهش    :شناسی روش

حجم نمونه با فرمول کوکران    دهند. تشکیل می   99-1398 تحصیلی در سال    مدرسدانشگاه تربیت  کارشناسی ارشد و دکتری  

استفاده سازی شده  با تعدیالت زیاد و بومی   (2016همکاران )تحقیق مولر و    پرسشنامهها از  داده. برای گردآوری  نفر تعیین شد  203

میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب  استفاده شد.    کارشناساناز نظرات متخصصان و    ،پرسشنامه یی روا  سنجش  یبرا  شد.

 محاسبه شد.  درصد  0.834 آلفای کرونباخ

و دانشگاه خیلی    هستندهای مجازی  شبکه  ننی تفخواندن  منابع    برای مطالعه  (درصد  13.38دانشجویان )   ةبیشترین مراجع  ها:یافته

کتابخانه مرکزی    هاآنها اولویت اول  در بین دانشجویان شود. از بین کتابخانه  ننی تف  خواندن عالقه بهافزایش  کم توانسته باعث  

مدر تربیت  )دانشگاه  است. درصد(    49.74س  اطالعبرای    بوده  منابع    کسب  ایمیل  29.17،ننی تفخواندن  از  ترجیح   درصد  را 

 .  کردندقالب چاپی را انتخاب   ننی تف خواندن از منابعبردن درصد برای لذت  65.33دانشجویان، یعنی تعداد بیشترین  دهند و می 

درصد  است  و به دلیل محدود بودن زمان آنان برای انجام   4.37در حد متوسط    انیدانشجو  انیم  درننی  تف  خواندنبه    عالقه  :نتایج

 . کنندمی ننی تف خواندنسه تا چهار ساعت وقت صرف  کالسی، در هفتهفعالیت 

را    تربیت مدرس  دانشگاه  در میان دانشجویان  ی تفنن موجود خواندن  تیاز وضع  لیاطالعات اص  این مطالعه،  اصالت و ارزش:

 شود.  ی توجهقابل جینتا  به منجر تواندی م ردیگ قرار مورداستفاده ندهیآ ی هایزی ربرنامه درچنانچه که  آوردی فراهم م

 
 ایران مدرس، تربیت دانشگاه   مرکزی  کتابخانه  تکمیلی، تحصیالت دانشجویان تفننی،  نواند خ: هاکلیدواژه
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 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

   56 صفحه  

     1، شماره 1دوره   

 1400 زمستان  

 1پیاپی   

  مقدمه. 1

دارند اما هر دو مفهوم در علم اطالعات و    باهمهایی  دو مفهومی هستند که تفاوت   2و مطالعه   1خواندن

  متحده االتیا  در  خواندن  ونیسی ، کم(480:  1999)  3ک ی به گفته گال اند.  قرار گرفته  موردتوجه شناسی  دانش 

،  حال  ن ی ا  با   «.ی در مدرسه بلکه در طول زندگ  تنهانه،  است  تی موفق  یخواندن سنگ بنا»  که   است  معتقد

 ی زندگ  یاجتماع   یجوانان با تقاضا  خواندنمهارت  »،  کندیم  خاطرنشان(  2002)  4که آلورمن  طورهمان

  ، 2009و همکاران،    5ی موتی ت )  « ستی ن  توقفاز    یانشانه  چی ه   کهکند  یم  رییتغ  سرعتبه  در عصر اطالعات

 (. 4 ص

: است  منتشر کرده نوشته  8کتابخانه هسبرگ   7سایت ( در راهنمای خواندن که در وب2021)  6الی هلن ک

، خواندن داوطلبانه  11لذت   قصدبه، خواندن  10که گاهی معادل خواندن در اوقات فراغت   9خواندن تفننی »

مستقل   12آزاد مطالعه  می  13و  به کار  انتخاب نیز  است  از  عبارت   برای  پیوسته  متن   یک  از  شخصی  رود 

  داخل  در  یهرزمان   در  تواندمی  و  گیردمی  دربر  را  اجتماعی  و  شخصی  اهداف  از  وسیعی  طیف  که  خواندن

  نه  اما(  ازجمله  مختلف،  متون  از  ایگسترده  طیف   میان  از  خوانندگان.  شود  انجام  مدرسه   از  خارج  و

  مجالت،  الکترونیکی،  هایکتاب  تصویری،  هایکتاب   داستانی،غیر  روایی،  هایداستان   )اًمنحصر

گرافیکی دست    هایرمان   و  فکاهی،   هایکتاب  ها،روزنامه  ها، سایتوب  ها،وبالگ  اجتماعی،  هایرسانه

  بخش لذت  فعالیتی  خواننده  برای  و  دارد  اجتماعی   یا  درونی  انگیزه  عموماً  خواندن تفننی،.  زنندمی  انتخاب  به

   .« است

دیدگاه تف 1993)  14کراشن   از  است  ،داوطلبانه  ینن( خواندن  انتخاب    بامستقل    یخواندناز    عبارت 

 15نان ی گال  در  شدهنقل)  است  اطالعات با لذت  یا  ، یخواندن  یهانه یاز گز  یا گسترده  ف ی ط شامل    و    ی شخص

 ازنظر .  است  موفق   یزندگ  یبرا  کارآمد  و  یضرور  ی عمل  ،خواندن(  1984)16س یترل  دیدگاهاز   (.  2000)

  اگر  که  شود یدر نظر گرفته م   یسرگرم  کی  عنوانبهاطالعات    یآورجمع  هدف  از  ش یبخواندن    وی

  ونی کلکس  یآورجمع  مانند  ورزد  مبادرت  آن  به  یگاه گه  ای  زند  باز  سر  آن  از  تواندیم   باشد،  لیما  شخص

به خواندن   ادیعدم عالقه ز  از  ن یاگر معلمان و والدکه    داردیماظهار  داده و    هشدار  (1984)  س یترل  .تمبر

نابود  هابچه   ورزند  غفلت  به  ما را  اکثر محققان خواندنکشندیم   یو فرهنگ    کیرا    ی تفنن خواندن    ، . 

 اگر   شواهد  طبق  .کنندیم   یتلق   کارآمد  خواندن  تیتقو  یبرا  الاقل  و  متعدد  لیدال  یضرورت مطلق برا

کرد  دا ی پ  مشکل  شدن  باسواد   ماه   چند  از   پس  نخوانند  یتفنن  طوربه  باسوادان   تازه پالمر خواهند   .17 

 لیاز دال  ی فهرست   کند که اشاره می  انجام گرفت  18و راجرز   یتوسط گر  که   یقی تحق  ج ی( به نتا1995:10)

 
1. Read   

2  . Study 

3. Galic 

4. Alorman 

5. Timothy 

6. Helen Cawley 

7. Website 

8. Hesburgh Libraries: 

https://libguides.library.nd.edu/leisure-reading 
9. Recreational Reading 

10. leisure Reading   

11. Pleasure Reading 

12. Free Voluntary Reading 

13. Independent Reading 

14. Crashen 

15. Galinan 

16. Trelease 
17. Palmer 
18. Gray & Rogers  
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  یواقع  یازهای بر ن  یعادت خواندن مبتن » رسد که  ی، به نظر مهاآن  قاتی طبق تحق  .برداشت  در   راخواندن  

 یا  ورسومآداب  عنوان به  :خوانندیم  خودشان  اری اخت   به   لیذ  لی، به دالمردم  که  افتندیدر  هاآنانسان است.  

  یا   و  آگاهی   برای  ، یکش وقت  یا   زمان  کردن  پر  برای  صرفاً  ولیت، و احساس مسئ   یفه وظ  روی از    ، عادت

  ی ها برآورده کردن خواسته  برایو بالفصل،     یآن  یارزش شخص   یا  یترضا  یبرا  جاری،  وقایع  دانستن 

 یبرا  ای،حرفه  شغلی  عالیق  گسترش  و  تداوم  برای  بیشتر،  شغلی  عالیق  برایروزانه،    یزندگ   یعمل

جمله    و از  یتحوالت فرد  یبرا  ی،مدن  یاجتماع   یازهای ن  رفع  یبرا  ی،اجتماع  ی فرد  یازهاین  ه کردنبرآورد

  یازهایبرآوردن ن   یبرا  روشنفکرانه،  و  عقالنی   مالً کا  مطالبات   کردن  برآورده  ی،گسترش سوابق فرهنگ 

هرچند عبارت    ی،سرگرم  یبرا  صرفاًتا    خوانندمی   بیشتری  بسیار  یلدال  بهواضح است که مردم  «.  یمعنو

  یبرا  کاًلو کارآمد ادامه خواهد داشت اما    یخواندن فراتر از خواندن عمل  یفتوص  یبرا  یخواندن تفنن 

 (. 27-25 ص 2001 ،1یت مگدانال توباشد )است  ناکافی نهعاالفخواندن  یزه انگ ،اری ع تماماهداف  یفتوص

  تفننی  خواندن  به   دست   متفاوت،   اجتماعی  و  فردی   دالیل  به   بنا   افراد  شد   مطرح  تاکنون   که   گونههمان

 خواندن   به  اقدام  ها، دانشگاه  در  درسی  مطالعه   بر  عالوه  که   هستند  هایی گروه  ازجمله   دانشجویان.  زنندمی

  اختیارشان   در  را  منابعی   زمینه   این  در  بتوانند  دانشگاهی  هایکتابخانه   که  رودمی  انتظار  و  کنندمی  تفننی

  به   افراد  شدنلیتبد  و  خواندن  تداوم  و  استمرار  بر  یمهم  ری تأث   یتفنن  خواندن  گفت  توانمی.  دهند  قرار

  مواجه  جهان   کل  در  خواندن  ن یی پا  سرانه  با  که  انیدانشجو  جامعه  در  مسئله  ن یا.  دارد  العمرمادام  خوانندگان

بررس  یاندهیفزا  تیاهم  است به  است  درصدد  حاضر  پژوهش  لذا    ی تفنن   خواندن  تی وضع  یدارد. 

صورت    یا مطالعه  نی چن کنونتا دهدینشان م  هیاول  ی های. بررس بپردازدمدرس    تیدانشگاه ترب  انیدانشجو

  تی ترب  دانشگاه  مسئوالن   یسو   از  بهتر  ی گذاراستی س   به  کمک  یبرا  حاضر  پژوهش   انجامنگرفته و لذا  

  جامعه   از   قشر  ن یا  مطالعه  سرانه  بردن  باال  و  انیدانشجو  یتفننخواندن    مسئله  از  یبانیپشت   ةنی زم  در  مدرس

داشتن   ضروری بدون  الزم  است.  وضع  آگاهی  تفننی  موجود    تی درباره  امکان   ان یدانشجوخواندن 

  ار ی بس  یامر  ی دانشگاه  یها مناسب کتابخانه  ی سازمجموعه در جهت    ح ی صح  یزیرو برنامه  ی گذاراستی س

تربیت   دانشگاه  دانشجویان که بود مسئله این  تبیین  مطالعه این  . بنابراین هدفخواهد بود ناممکن دشوار و 

  مندعالقه  تفننی  خواندن  به  چقدر  شوندمی  محسوب  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان   از  همگی  مدرس که

  بیشتر فرمتی چه چیست،  هاآن انتخابی اولویت کنند،می انتخاب تفننی خواندن برای را  منابعی چه هستند،

 . است بوده هاآن نیاز پاسخگوی اندازه  چه  تا دانشگاه کتابخانه و هاستآن موردنظر

 

 پژوهش  نهیشیپ .2

مشخص به بررسی انگیزه    طوربهها و مطالعاتی هستند که  داخل ایران، پژوهش   های پژوهش در بررسی   

خواندن، عوامل مؤثر بر انگیزه خواندن، نگرش در خواندن، میزان مطالعه آزاد و غیردرسی، نقش دانشگاه  

 شوند:در ادامه بیان می   که  در افزایش میزان مطالعه و بررسی الگوی ایجاد عالقه و انگیزه مطالعه پرداختند.

 
1. Magdanella Tweet 
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دانشجو  یبررس»  عنوان  با(  1383)  یشیقر  پژوهش  ترب  انینظر  علوم  روانشناس   یتی دانشکده  دانشگاه    یو 

دو   و  یر ی گمیتصم  قصدبهلذت، خواندن    قصدبهخواندن   ،یری ادگی  قصدبهخواندن   دربارهمشهد    یفردوس

خواندن    رب  انی( دانشجو1  از آزمون  شامل:  آمدهدستبهنتایج     «کوشش   ن ی و کمتر  ی شیاصل معقول اند

دارند؛    ی ری گمیتصم  قصدبه  خواندن  از   شتری ب  یری ادگ ی  قصدبه دانشجو2تأکید  رشته  انی(    ی هامؤنث 

(  3دارند؛    دی لذت تأک  قصدبهها برخواندن  مذکر همین رشته   انیاز دانشجو  شتری ب  یتی تربو علوم  یروانشناس

ترب  انیدانشجو علوم  رشته  روانشناس  ی ت ی مؤنث  دانشجو  شتری ب  ی و  رشته م  انیاز  همین  خواندن  ذکر  بر  ها 

  تفاوت   مورد  ن یدر ا  یرشته کتابدار ذکرممؤنث و    انیدانشجو  ن ی ب  یدارند، ول  دی تأک ی  ری گ می تصم   قصدبه

 .ندارد وجود یمعنادار

مطالعه و  در  علوم 1390)  یاسدپورای که توسط حسینی  دانشجویان دانشگاه  مطالعه  ( در خصوص 

؛  عالقه زیاد و یا بسیار زیاد به مطالعه دارند  دانشجویان   %80انتظامی انجام شد این نتیجه به دست آمد که  

درسی و    %47  ،مطالعه  به لحاظ نوع  کنند.مطالعه می   روزشبانهآنان کمتر از یک ساعت در طول    %56اما  

صرف  خواندن    %23مجله و روزنامه و  صرف خواندن زمان مطالعه غیردرسی %43غیردرسی است.  52%

کتاب و از نوع علمی و داستانی مطالعه    9میانگین در طول یک سال    طوربه. پاسخگویان  شودمیکتاب  

کالس.  کنندمی بودن  )فشرده  آموزشی  )%84های  نظامی  تمرینات  سخت92%(،  و   گیری(،  فرماندهان 

 عوامل مهم کاهش مطالعه دانشجویان است.   از (%61مسئوالن )

مطالعه عادت  باهدفکه    دیگری  در  تکمیلی بررسی  تحصیالت  دانشجویان  مطالعه  و  های خواندن 

دانشجویان کتب  انجام شد مشخص شد که  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی  

اند. مقدار زمان خواندن یک ساعت در  درسی را اولویت اول خود برای انواع مواد خواندنی انتخاب کرده

ساعت است؛ پاسخگویان اولین مجرا برای دستیابی به مواد خواندنی را اینترنت    7-8و در هفته    روزشبانه

از خواندن در اولویت   هاآندهند در هنگام شب و در خانه بخوانند؛ هدف  اند که ترجیح میانتخاب کرده

لعه به ترتیب  های مطاعادتنة  یزم  در   مطالعهاول کسب اطالعات است. عمده مشکالت دانشجویان مورد  

)  ةنی زم  در میانگین  با  امتحانات  )365/1برگزاری  انگیزه   ،)394 /1( تمرکز  زمان 411/1(،  سازماندهی   ،)

، است(  1/ 6برداری )(، و گوش کردن و یادداشت523/1(، مطالعه یک فصل )459/1(، یادآوری )1/ 447)

به طورکلی می دانشجویان در حد  توان گفت عادتبنابراین  مطالعه  میهای  نظر  به  است.  رسد  متوسط 

 (. 1393)محمدی،  انددانشجویان راه و روش صحیح خواندن و مطالعه را نیاموخته

 کردیبا رو  « بخش لذت  خواندن  بر  اثرگذار  عوامل  شناخت»  عنوان  با(  1395)  اجاقی  و  یاری  پژوهش 

پژوهش، تحل  یفی ک   یشناخت روش از مصاحبه عم  ها. دادهمحتواست  لی انجام شده و روش  استفاده    ق یبا 

است.    یگردآور   شهر   یعموم  یهاکتابخانه   یاعضا  و  کتابداران  از  نفر  33  کنندگانمشارکتشده 

  و  درونی  خصوصیات  به   بستگی   اگرچه  بخش لذت  خواندن  حصول  دهدمی  نشان  نتایج.  بودند  کرمانشاه

  خواندن  ایجاد   پیوستار   در  لذا.  اثرگذارند  نیز  چندی   بیرونی  عوامل   میان  این   در  اما  دارد   افـراد  شخصیتی 

  سمت   در  آن  نظایر  و   هاکتابخانه   آموزشی،  نظام  خانواده،   نظیر  عواملی   و  سمت  یک   در  فرد  بخش، لذت

 . است خواندن لذت   کنندهفراهم  هاآن همه مشترك تالش و هماهنگی  که دارند قرار دیگر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

              59صفحه              

تفننی  خواندن 

دانشجویان دانشگاه  

 تربیت مدرس 

 

 

بررسی میزان استفاده از منابع غیردرسی کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی  »ای که با عنوان  در مطالعه 

از دیدگاه دانشجویان کارشناسی عضو کتابخانه    هاآنبر میزان استفاده از    مؤثرشریف و شناسایی عوامل  

از دیدگاه دانشجویان اساتید دانشگاه،  انجام شد نتایج زیر به دست آمد:    « مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

اند و نیز  دانشجویان داشته   یردرس ی غو ایجاد انگیزه در مطالعه    ب ی در ترغ بدار و کتابخانه نقش کمی  کتا

بیشترتمایل به مطالعه منابع درسی داشتند.  هادرسموزشی و آهای خود دانشجویان با توجه به حجم برنامه

مییافته  نشان  نیز  بسیارکمها  میزان  منابع    ی دهد  از  دانشجویان  میاز  استفاده  )محبوبیان،    کنندغیردرسی 

1395 .) 

  ی بهشت  دی شه سه دانشگاه تهران، خوارزمی و   دانشجویان وضعیت مطالعه که درباره  دیگری  در مطالعه 

روزانه    طور بهمیانگین میزان مطالعه نمونه تحقیق    انجام شد نشان داد که  با تأکید بر نقش خانواده و دانشگاه

نیم آن به مطالعه درسی و یک ساعت به مطالعه غیردرسی اختصاص    سه ساعت ونیم است که دو ساعت و

ها  های مختلف تفاوت چندانی ندارد و به طور تقریبی در تمامی رشتهدارد. میزان مطالعه دانشجویان رشته

دازند. خانواده قبل از ورود  پردرصد دانشجویان کمتر از یک ساعت در روز به مطالعه می  50نزدیک به  

های  به دانشگاه نقش مؤثرتری در شکل دادن به مطالعه جوانان دارد. اما پس از ورود به دانشگاه، فرصت

رسد  تری دارد. به نظر میکنندهاجتماعی موجود در دانشگاه و معنای منسوب به مطالعه کردن نقش تعیین 

ناسبات اقتصادی دانشگاه اثر گذاشته، کارکردهای اصلی  تحوالت چند سال اخیر که بر فضای فرهنگی و م

)جواهری و    آن را تضعیف کرده و در نهایت به تنزل کمیت وکیفیت مطالعه دانشجویان منتهی شده است 

 (. 1397محمدی، 

  اهواز   شاپوریجنددانشگاه علوم پزشکی    دانشجویانوضعیت مطالعه  سی  برر  باهدفکه    تحقیقیدر  

  41  اما  دارند.  زیاد  بسیار  یا  و  زیاد  عالقه  مطالعه   به  کنندگان،شرکت  از  درصد  66  که  داد  نشان  انجام شد

  کتب   مطالعه  هاآن  از  درصد  55  کنند.می  مطالعه  روزشبانه  طول  در  ساعت  یک  از  کمتر  هاآن  درصد

  که   داد  نشان  مطالعه   این  نتایج   کردند.  عنوان   را  دو  هر   درصد  23  و  غیردرسی  کتب   درصد  20  درسی، 

  استفاده  با   توانمی  است.  پایین   دانشجویان  بین  در  مطالعه   برای  انگیزه  وجود  همچنین   و  مطالعه  میزان  میانگین 

  غیبی،   و   فرد  )هادیان   ساخت   فراهم  دانشجویان  مطالعه   برای   مناسبی  بستر  هدفمند،  ریزیبرنامه  یک  از

1397 .) 

های خواندن )تأکید بیشتر بر خواندن رمان )تخیلی(  خارج ایران عمدتاً به بررسی انگیزه  های پژوهش 

داستانی( حتی برای آموزش زبان دوم، رابطه میزان زمان صرف شده برای خواندن  نسبت به دیگر منابع غیر

غیر  قصدبه مطالعه  به  گرایش  عدم  دالیل  تحصیلی،  موفقیت  و  شناختی  عوامل جمعیت  با  درسی،  لذت 

ثیر عوامل اجتماعی بر أرسی رابطه مهارت خواندن با انگیزه خواندن و تهای خواندن، برعادات و اولویت

 شوند. که در ادامه ارائه می مطالعه آزاد و تجهیزات خواندن، پرداخته بودند

و درك مطلب در خواندن   یری ادگی انتقال  »( با عنوان  2009)  1آبیکهزی   آکونه،  تیموتی،  پژوهش  در

 ی صورت گرفت.ری ادگیانتقال    یبا توجه به تئور  « ان یآن بر دانشجو  ری و تأث  2ی راس.اس.ت  یقی با موس   ننیتف

 
1. Timothy, Akone, Abikhezi 2. SS3 
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موس  آموزان دانش   خواندن  از   مطلب  درك   در  ننیتف  خواندن  ری تأث  افتنی  باهدف  مطالعه  ن یا   ی ق یبا 

آموز  دانش  1000 شامل  نمونه . شد انجام 2006در سال  1ه یجرین الت یا وری ر کراس  التیدر ای راس.اس.ت

 یآورجمع  یانتخاب شدند. مدارس متوسطه برا  یو خصوص  یاز دوازده نمونه دولت  ی تصادف  طور بهبود که  

همچن داده و  پرسشنامه  از  آنالداده.  شد  استفاده  مطلب  درك  آزمون  ن یها  از  استفاده  با    انس یوار  زی ها 

خوانندگان با   نی در عملکرد در ب   یداری تفاوت معن   لی وتحل هیتجزشدند.    لی وتحلهیتجز  آنووا  طرفهکی

 از خود نشان داد.   ن یی ، متوسط و پافرکانس باال

  را   ننیتف   خواندن  یلی تحص   شرفتی پ  ایآ»با عنوان    یپژوهش  ی( ط2010)  2زانوال   ،یسیو  و،یاسکار س     

ماه   فاصلهدر  پرداختند. این مطالعه    ای بولون  دانشگاه  انیدانشجو  ن یب  در  ن یآنال  ینظرسنج به     « برد از بین می

تام و ،  2010  هی ژوئ  ی  شد  دانشجو  %40/16  یعن ی  پاسخ  61627شامل    انجام  که دانشگاه    ن یا  انیاز    بود 

  ممکن   یدانشگاه   عملکرد  ایآمشارکت داشتند. سؤال این بود که    ینظرسنج   داوطلبانه در این   صورتبه

  ممکن   لی تحص   که  یحال   درشود؟ بر اساس نتایج    ننیتفخواندن    یبرا  زمان  کاهش   باعث  ینوعبه  است

بر نگرش خواندن تأث  یهادر طول سال  مدتیطوالن  در  است  و   زمان  درهرحالاما    بگذارد  ری دانشگاه، 

  ننیتف   مطالعه  یبرا  ماندهیباق  زمان  امتحانات،  خوب   نمرات  و  خواندن  درس  یبرا  شدهداده  اختصاص  تالش

 دهد.  یم کاهش را

عادات خواندن در بین دانشجویان دانشگاه آنناماالی »  به بررسیپژوهشی    ( در2011)  3تانسکودی      

نادو  هندوستان4تامیل  تحصیلی    ،  سال  است«  2010  -  2009در  می.  پرداخته  نشان  پژوهش    دهد این 

ندارند.   ،کند از نقشی که خواندن در پیشرفت زندگی فرد ایفا می   قبلیامروزه احساس    ،دانشجویان کالج

کتاب رمان  ندرتبهدانشجویان    سومکیحدود   طنز،  اینترنتیهای  منابع  و  مجالت  مذهبی  ،  منابع   ،

  %   77.48وقت بیشتری را برای خواندن کتاب  شناسیدانش  و اطالعات علم رشتهخواندند. دانشجویان می

های  ، کتاب، انتشارات اینترنتیعلمیهای  داستان  ،هرگز  رشته  این از دانشجویان    %  20گذرانند. حدود  می

اغلب در خواندن و مطالعه  ،  هاآندر کل پاسخ دادند که کار جویان خوانند. دانش، شعر و رمان را نمی طنز

مند به خواندن مطالب عالقه  %  79.53  شناسیدانش   و  اطالعات  علم. اکثر دانشجویان  تأثیرگذار است  هاآن

 مکرر هستند.  طور به خوددرسی  

به روش   « یکتابخانه دانشگاه  کیدر   ننیتفخواندن »با عنوان  یپژوهش ی( ط2014) 5همکاران و مولر

و    دی اسات  ان،یدانشجو  در میان  ینظرسنج   کی  6وستون یهسام یالتیا  دانشگاه  در  سیاهه وارسیپرسشنامه و  

. بودند   دانشجو   نفر  17603  و  کارکنان   نفر  1285  ،دانشکده  977  شامل   انی پاسخگوترتیب دادند.    کارمندان

  ،است  شده   ارسال  لی میا  آدرس  19.910  به  ،2014  لیآور  دوم  خیتار  در  ینظرسنج   ن یاپرسشنامه  

از منابع    ی جامعه دانشگاه  ننی تف   استفاده  ت ی درك بهتر وضع  پژوهش این    هدف.  شد  افتیدر  پاسخ1073

ا  بود. کتابخانه   منابع چاپ  ینظرسنج   نیدر  باز بود مشخص شد که  نه هفته  به مدت  به سا  یکه   ر ینسبت 

 
1. In the state of Cross River, Nigeria 

2. Scorcu, Zanola & Vici 

3. Thanuskodi 

4. Annamalai Tamil Nadu 

5.Mueller 

6. Sam Houston 
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  ننی تف  مطالعه  یبرا  را کتابخانه  منابع  کنندگانشرکت   از  یتوجهقابل  تعداد.  داشتند  یباالتر  تیها اولوقالب

آینم  یکاف   و   مناسب موضوع   ناندانستند.  کتاب   یبرا  ی متنوع  یهاخواستار  . بودند  ننی تف   ی هاخواندن 

 .  بودند ننیتف یها کتاب گسترش و کتابخانه  مجموعه از تیحما  یمتقاضهمچنین 

  انجام « ه ی قدوندانشگاه در کشور م  انیواندن دانشجوخ»( با عنوان  2017)  1ی اجوپ  ،یاسکندرپژوهش   

اشد از  تصو  نی. هدف  ارائه  دانشجو  یکل   یریمطالعه  عادات خواندن  نظر    ن ی ا  ان یاز  از  است.  دانشگاه 

تتووی م  شرکت  آن  در   انیکه دانشجو  یی هادانشگاه  رایز  بودمحدود    ییای جغراف    ،2کنند شامل: دانشگاه 

. بودند  6ه یکالج اسکوپ  ییکایو دانشگاه آمر  5ی جنوب شرق  ی، دانشگاه اروپا4وسیو متد  3رل ی دانشگاه س

  مربوط به   سؤال شده است که چهار    لیسؤال تشک   زدهی پرسشنامه است که از س   ها، ابزار گردآوری داده 

پرسیده خواندن    ۀمختصر درباربه طور  سؤاالت    سایر  و،  استی دانشجو  لی سن، جنس، دانشگاه و سال تحص 

 یری گنفر است و به دنبال نمونه  149اند  شرکت کرده  ینظرسنج  ن یکه در ا  انی. تعداد کل دانشجوشدند

  78هایمقدون  ت،ی کنندگان از هر دو قومشد. شرکت  عیتوز  هاآن  برای  ن یآنال   صورتبهپرسشنامه    ،یتصادف 

آلبان پاسخبودند  9ها ییای و  م.  نشان  دانشجویها    یشخص   تیرضا  و  دانش   کسب  یبرا  شتری ب  انیدهد که 

برنامه  یاجتماع   یهارسانه  وخواندند،  یم بر عادت خواندن    یلیدال  عنوانبهرا    دانشگاهشلوغ    یهاو  که 

   بیا کردند.گذارد، یتأثیر م هاآن

گزارش  (  2019)  10جانسن      ارائه  عنوان  به  با  خواندن  »پژوهشی  بین  در  افزایش  در  فراغت  اوقات 

گزارشی از مطالعه اوقات فراغت دانشجویان    ،ن الکترونیکی با صداددانشجویان دانشگاه با استفاده از خوان

مشارکتی    یک مطالعه  بر اساساست. در این تحقیق    « پرداخته11های کیندل دانشگاه با استفاده از دستگاه

گزارش  با تکمیل    ان دانشجویدانشگاه استفاده شده است.    ان دانشجوی  نفره از  21  گروهیک  قبل از خواندن  

این  در    از یک برنامه خواندن در طول ترم، در مطالعه شرکت کردند.قبل و بعد    در های خود  نظرسنجی 

از پیش بارگذاری شده بود، به    12های کیندل فایرهای صوتی و الکترونیکی در دستگاهکتاب که  برنامه  

دهد که  نشان می   نتایج  لی وتحلهیتجزدهند.    و گوش  بخوانند  زمانهمداد که  دانشجویان این امکان را می

هایی را   در آینده کتاب الًبودند، و خاطرنشان کردند که احتما  تفننی  منابعمند به  دانشجویان بیشتر عالقه

 .بخوانند یا گوش دهند باشندکه خارج از مطالب کالس 

 
1. Skenderi & Ejupi 
2. Tetovo 
3. Cyril 
4. Methodius 
5. South East European University  
6. Skopje 
7. Macedonia 
8. Macedonia 

9. Albanians 
10. Jansen 

 

11.  Kindle  :   که   افزارسخت  یک است  الکترونیکی 

و   آمازون.کام توسط خواندنساخته  برای  و  شده  کتاب   منتشر 
رود. این وسیله  های دیجیتال به کار می و دیگر رسانه الکترونیکی
نسخه  کیندل  در  کیندل،  کیندل  2های  کیندل ،  ایکس،  دی 

تاچ، کیندل  فایر کیبورد،  و کیندل  می   … ،  اولین  تولید  و  شود 
 .منتشر شد 2۰۰۷نوامبر   1۹نسخه آن در 

12  .Kindle Fire :  رایانه ولینا ساخت   لوح  )تبلت( 

عامل آمازون شرکت سیستم  و   اندروید با  منتشرشده  و  ساخته 
های دیجیتال و وب  برای خواندن کتاب الکترونیکی و دیگر رسانه 

 .رودگردی به کار می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86.%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%84_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
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ثیرات محیط مطالعه و هدف أبررسی ت»  ( طی پژوهشی با عنوان2019)  1بروتنا و همکاران   ا،ی نی الت      

  که زمانی  را مورد تحقیق قرار دادند  مسئلهاین  ،« یا ادغام متنی  ل رفتاری و یکپارچگی متنی مطالعه بر تعام

کنندگان مقطع کارشناسی با متون چاپ یکسان در مقابل متون دیجیتالی جهت آمادگی برای  که مطالعه

متنی    تکامل  و  رفتاری  تعامل  اندازه،  چه  ، بهباشندبرابر اوقات فراغت و تفریح مشغول می  یک امتحان در

پژوهش   داشته  تفاوت  تواندمی  هاآن این  در  شاخص   باشد.  بر  مطالعه  محیط  متقابل  تعامل  اثرات  های 

 شد.   تأییدرفتاری، زمان مطالعه و طول مدت با هدف مطالعه  

 خواندن انواع مختلف   ازجمله  یمختلف   موارد  ران،یخارج از ا  زی و ن  رانیداخل ا  یهاپژوهش  یدر بررس

  سطح  در  حاضر  پژوهش   مشابه  یپژوهش  اما  اندشده  یبررس  مورداستفاده  منابعلذت و    قصدبه  خواندن  ،یتفنن

و    است   برخوردار  یورآنو  از   حاضر  پژوهش   نظر  نیا  از   لذا  و   است  نگرفته  صورت  ییدانشجو  جامعه 

 اگرکه  آوردیدانشگاه را فراهم م  کیدر   ی موجود خواندن تفنن   تی از وضع  لیاطالعات اص  های آن یافته

 شود. یتوجه قابل جینتا به منجر تواندیم  ردی گ قرار استفاده  ورد م ندهیآ یهایزیربرنامه در

 

 شناسی پژوهش روش .3

پژوهش  آماری  را   جامعه  مدرس   حاضر  تربیت  دانشگاه  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  دانشجویان 

می  که  تشکیل  تحصیلی  دهد  سال  تعداد  99-98در  بودند  15876  به  تحصیل  فرمول مشغول  اساس  بر   .

  ی انهیچندگز  سؤال  34  با  کهها پرسشنامه بود  ابزار گردآوری داده  نفر تعیین شد.  203کوکران حجم نمونه  

( صورت گرفته و پرسشنامه آنان  2014این مطالعه بر اساس مطالعه مولر و همکاران ) .   بود  شده  ی طراح

مبنای کار بوده اما به دلیل تفاوت فرهنگی بین ایران و ایاالت متحده امریکا، اصالحات زیادی در آن 

  ارسال شد   کارشناسانمتخصصان و    برای تعدادی از  پرسشنامه  یی،روا  سنجش   یبراصورت گرفته است.  

  از   پرسشنامه  ییایپا  سنجش   یبرا  .نهایی آماده شد  پرسشنامه  پس از اعمال اصالحات پیشنهادی آنان،  و

. از  است  پرسشنامه  قبول قابل  ییایپا  و حاکی از   0.834برابر با    مقدار آن  کرونباخ استفاده شد که   یآلفا

  بیشتر   تعداد  توزیع  علتبه پرسشنامه پاسخ دادند.    نفر  203  شدهعیتوز  یکیپرسشنامه الکترون  450مجموع  

  203  تیدرنهابود و    نامعتبر  هایپرسشنامه  یافتدر  یا  و  پژوهش   نمونه  پاسخگویی  عدم  بینیپیش   پرسشنامه،

 و   از جداول فراوانی و درصد  و  آمار توصیفیها از  داده  لی وتحل هیتجز. برای  شد  یافتپرسشنامه معتبر در

   استفاده شد.میانگین 

 

 ها افتهی .4

 عادلم نفر 118اند پژوهش انتخاب شده نمونه عنوانبهنفری که  203های توصیفی از با توجه به یافته

  122مقطع تحصیلی  ازنظرباشند. درصد( مرد می 41.9نفر معادل ) 85درصد( از کل نمونه زن و  58.1)

   باشند.درصد( دکتری می 39.9نفر ) 81درصد( کارشناسی ارشد و  60.1نفر)

 
1. Latina & Bratena 
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 پژوهش ت سؤاالپاسخ به . 1.4

 چگونه است؟   یتفنن  منابع  خواندن  مدرس به  تیدانشگاه ترب  انیدانشجو  ی مندعالقه  وضعیت:  پرسش اول

می  پژوهش مشخص  غیرواقعی که    یا   واقعی...  بخوانند  هاییکتاب   چه   دارند  دوست   مراجعان  کنداین 

به همین  انجام فعالیت درسی بوده و    به محدود    ها آناند که زمان  اکثریت افراد نمونه آماری اذعان داشته

تفننی مطالعه    طور   به  هفته  در  تفننی  خواندن  برای  آنان  افتهیاختصاص  زمان.  دادندمیانجام    ترکم   دلیل 

های اجتماعی  به انواع منابع تفننی، مراجعه به شبکه   هاآن  بیشترین مراجعه  بود.  ساعت  چهار  تا  سه  متوسط

ها و سایر منابع را  تفننی معرفی و به نمایش گذاشتن کتاب  روزانه بوده است. برای گسترش مطالعه  طوربه

خیلی    دانشگاه تربیت مدرس  اند این است کهدهندگان اعالم داشته. نکته دیگری که پاسخپیشنهاد دادند

به مطالعه  بیشترین  دهد  . بررسی نشان میتفننی در بین دانشجویان بشود  کم توانسته باعث ترغیب عالقه 

اکثر افراد نمونه آماری   بوده است. بیشتر در موضوع واقعی  وبه آثار نویسندگان معاصر ایرانی    هاآن  عالقه

و در    استموضوعات واقعی    که از  دندبر از خواندن موضوع شرح زندگی شخصی و زندگینامه لذت می

  برند.های اجتماعی لذت میموضوع داستانموضوع غیرواقعی اکثر افراد نمونه آماری از خواندن 

عالقه    ( میزان1وجود دارد )نمودار  عالقه و انگیزه به مطالعه تفننی    میزانچه  که    سؤالدر پاسخ به این      

 ( درصد  45/42)و    قرارگرفته درصد(    4/37در حد متوسط با )  اندر بین دانشجوی  تفننی  خواندنو انگیزه به  

اند.  های درسی اعالم کردهپاسخگویان علت نداشتن خواندن تفننی را نداشتن زمان کافی به علت فعالیت

 (2نمودار  )  ؟« چیستدهید علت آن  چنانچه شما مطالعه تفننی انجام نمی»دهندگان پرسیده شد که از پاسخ

دانشجویانی که تازه وارد دانشگاه    .کننداوقات خودشان را از طریق سایر موارد پر میاظهار داشتند،    هاآن

تواند  ندارند. کاهش خواندن برای لذت می  خواندن تفننی زمانی را برای  اصاًل  های اول  شوند در سالمی

از   درگیری  نامثبتناشی  دیگر  ورودی  و  دانشجویان  دانشجویجدید  های  حال  باشد.  در  که  انی 

، دانشجویان از  اندهفته معمولی نداشته  ، زمانی برای لذت بردن از مطالعه در یک التحصیلی هستندفارغ

های درسی و میل بیشتر دانشجویان به معاشرت، تماشای  ها و دورهبرند اما وجود دشواری خواندن لذت می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

   64 صفحه  

     1، شماره 1دوره   

 1400 زمستان  

 1پیاپی   

و نبود مجموعه محبوبی برای خواندن و نبود مشوق و   وکارکسبآوردن    به دست، تالش برای  ونیزیتلو

   .دادتفننی را برای دانشجویان در حد متوسط قرار  خواندنمیزان  ،شوقی برای لذت از خواندن

 تفننی   خواندنعالقه و انگیزه به : فراوانی 1 نمودار

 

 
 تفننی  خواندن عدم  درصد فراوانیِ : 2نمودار 

 

 ؟« دیدهتفننی اختصاص می  خواندنمتوسط چه مقدار زمان در هفته به    طور به»که    سؤالدر پاسخ به این  

به مدت سه تا چهار  درصد  2/32)دهد که دانشجویان در طول یک هفته  مینشان    هایافته (  3)نمودار   )

 68/12کمتر از یک ساعت با ) گویان  ترین درصد مطالعه نیز در بین پاسخی داشته و کمتفنن مطالعهساعت  

را نشان    خواندناز    یمطلوب   نسبتاً  سطح،  شدهن ییتع های زمانی  درصد( ذکر شده است. که با توجه به بازه

 داد. می
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 تفننی در هفته  خواندن زمان : درصد فراوانی3ِنمودار 

  

برند یا  واقعی لذت میدهندگان خواسته شد مشخص کنند که از خواندن موضوع  همچنین از پاسخ   

از خواندن موضوع شرح  (  درصد  89/9)، اکثر افراد نمونه آماری  هددمی  ن شان  4نمودار  واقعی.  موضوع غیر

،  یخود توانمندسازبرند. چهار موضوع پرطرفدار دیگر به ترتیب  می  زندگی شخصی و زندگینامه لذت

  ، برندلذت می  از آن  باشند. موضوعات واقعی کهسرگرمی و طنز، رویدادهای جاری و سیاست و تاریخ می

-از خواندن موضوع داستان(  درصد  31/9)شود، اکثر افراد نمونه آماری  مشاهده می  5همچنین در نمودار  

های کالسیک، داستان  برند. چهار موضوع پرطرفدار دیگر به ترتیب شعر، داستان ای اجتماعی لذت میه

 .داستان ادبی بودندو  عاشقانه

 

 
 تفننی از موضوعات واقعی  خواندن: درصد فراوانیِ 4نمودار 
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 تفننی از موضوعات غیرواقعی  خواندن: درصد فراوانیِ 5نمودار 

 

، ...  ت ی ساوبچون، کتاب،    ننیتف خواندن منابع    زمانمدتخواسته شد    دهندگانپاسخاز    کهیهنگام

در خود   ساالن زمان  را  ماهانه،  هفته،  روزانه،  کننده  های  )مشخص  مجازی  شبکه،  (6نمودارکنند  های 

درصد( بیشترین بازدید    31/10روزانه )  صورت به  تی ساوبدرصد( بعد از آن    38/13روزانه )  صورت به

د  اساالنه اکثریت افر  صورت بهمجله    برای مطالعه  .اندرا نسبت  به کتاب و مجله و فیلم و منابع صوتی داشته

کتاب  و  (  67/4)نمونه   )  صورتبهبرای  )  99/5روزانه  هفتگی  و  روزنامه  درصد  85/5درصد(  برای   )

فیلم    (11/7)هرگز برای  منابع صوتی    صورتبهو  برای  و  ابزار    صورتبههفتگی  یا  کتابخانه  به  هفتگی 

می مراجعه  منابع  این  از  و   کنند.استفاده  کرده  پیشرفت  الکترونیکی  ابزار  چون  حاضر  عصر  در 

 دست  نی را که قوان   یکی بیشتر افراد منابع الکترون  رون یازا  ،باالیی نسبت به منابع سنتی داردپذیری  دسترس

   .دهندیم قرار موردمطالعه...( تلگرام واتساپ،  تر،ییتومانند  ) دارند هم یکمتر ری پاگ و

 
 

 
 تفننی در طول سال   خواندن  زمان: درصد فراوانیِ 6مودار  ن     
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توانسته  که مشخص کنند    پرسیده شد  دهندگانپاسخاز   تا چه حد  مدرس  تربیت  دانشگاه  کتابخانه 

، اکثریت افراد (7نمودارشود )مشاهده میکه    طورهمان  تفننی بشود  خواندنبه    هاآنعالقه  و  باعث ترغیب  

اند که کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس خیلی کم توانسته باعث ترغیب  درصد(، بیان داشته  76/37نمونه )

 .تفننی بشود خواندنبه   هاآنعالقه 

 

 
 تفننی   خواندن ایجاد عالقه، کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس به : درصد فراوانیِ 7نمودار 

 

 چگونه است؟ یتفننبه منابع  رسیدست اولویت:  پرسش دوم 

که چگونگی دسترسی    شد  خواسته  دهندگانپاسخشود، از  مشاهده می ،  8  نمودار  پرسش درهای این  یافته 

داشتند منابع تفننی خود    اظهار(  درصد  35/32)  دهندگانپاسخ  به منابع تفننی را مشخص کنند، اکثریت

-خرید می  منابع تفننی خود را  ها یفروشکتاباز    (درصد  74/25)کنند. پس از آن  رایگان دانلود میرا  

-تفننی، از چه وب  خواندنهنگام دانلود رایگان برای  که    شددهندگان پرسیده  همچنین از پاسخ  نند.ک

 درصد(   2/45)شود،  مشاهده می  9  در نمودارهای آن  که یافته   کنند،استفاده می  هاییها و برنامهسایت

ترسی راحت و تنوع موضوعی و حجم زیاد اطالعات  دس  به خاطر  های تفننی خود را از گوگلکتاب 

های خارجی دانلود  رایج، و از سایت  هایاز اپلیکیشن   (درصد  2/21)پس از آن    کنند ومی  تهیه  ،جدید

 . دهندمی انجام  تفننی خواندن برایرایگان 

 منابع  نیز  برخی   و  کردندمی   تهیه  مدرس  تربیت  دانشگاه  کتابخانه  از  را   منابع تفننی   دانشجویان  برخی

 . کردندمی ن یتأم مجازی هایشبکه   و ایمیل  طریق از را جدید تفننی
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 چگونگی دسترسی به منابع تفننی : درصد فراوانیِ 8نمودار 

 

 
 شوند استفاده می  مطالعه تفننیبرای   که هاییها و برنامه: درصد فراوانیِ وب سایت9نمودار 

 

این       به  به امانت میآیا    که  سؤالدر پاسخ   منابع تفننی   48/52ند، )گیراز کتابخانه کتاب و سایر 

 ( درصد  52/47( و )10نمودار    )نگاه کنید به گیرند  از کتابخانه کتاب و سایر منابع تفننی به امانت می(  درصد

 کنند. نیز این کار را نمی

9.34 10.25

32.35

25.74

18.45

3.87

0

5

10

15

20

25

30

35

از فردی قرض 
می گیرم

از کتابخانه امانت
می گیرم

رایگان دانلود می 
کنم

از کتابفروشی 
خریداری می کنم

آنالین خریداری 
می کنم

سایر

14.7

5.2 4.7

45.2

21.2

6.5

2.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

سایت های 
خارجی

کتابخانه ملی بانک اطالعات 
رنشریات کشو

گوگل اپلیکیشن های
رایج

پرتال جامع 
علوم انسانی

سایر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

              69صفحه              

تفننی  خواندن 

دانشجویان دانشگاه  

 تربیت مدرس 

 

 

 
 منابع تفننی  امانت : درصد فراوانی10ِنمودار 

 

ای کتاب و سایر از چه کتابخانه»که  دهدیمرا نشان  سؤالهای حاصل از پاسخ به این یافته  11نمودار      

 ؟«دنگیرمنابع تفننی به امانت می

کتاب و سایر منابع تفننی    ،تربیت مدرس  دانشگاهافراد از کتابخانه    (درصد  74/49دهد )ها نشان مییافته 

کتاب و سایر منابع تفننی خود را   ،کتابخانه عمومیاز افراد از  (درصد 33/ 86) .گیرندبه امانت میخود را 

عمومی یا    از عوامل امانت منابع تفننی از کتابخانهحاکی    13و    12ر  های نمودایافته  .گیرندبه امانت می

اکثریت دانشجویان منابع تفننی خود را چه از کتابخانه    که  یطوربهکتابخانه دانشگاه تربیت مدرس است  

بودن امانت کتاب از    گانیرا  هرچند  کردند،می  نی تأم  عمومی و چه از کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس

 . داشت یادیز   تی اهم دهندگانپاسخ یها و سهولت امانت گرفتن  براکتابخانه

 

 
 نوع کتابخانه: درصد فراوانیِ 11نمودار 
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 عوامل امانت منابع تفننی از کتابخانه عمومی : درصد فراوانیِ 12نمودار 

 

 
 عوامل امانت منابع تفننی از کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس : درصد فراوانیِ 13نمودار 

 

پرسش که   این  به  پاسخ  و  »در  از کتاب  دارید چگونه  تفننی جدید در کتابخانه  دوست  منابع  سایر 

و از    لیمیا  قیردهندگان از طپاسخدرصد(    17/29)  شد  مشخص  ؟« دانشگاه تربیت مدرس مطلع شوید

از    بعدازآنصفحه وب کتابخانه و    قیاز طر  ب ی و به ترت  امکی پدرصد( و    38/23)  یمجاز  ی هاشبکه  قیطر

  یپژوهش  یراهنما  قیاز طر  و  یغات یتبل  یهاعالئم/ برگه  وو وبالگ کتابخانه    دیجد  یهابخش کتاب   قیطر

نمودار  کنید به    )نگاه  اندشدهمطلع    مدرس  تی ترب  دانشگاه  کتابخانه  در  دیجد  یتفنن   منابع  ریاز کتاب و سا

  رون یازا  ودانشجویان بوده    موردتوجه ایمیل به دلیل رایگان بودن و دسترسی سریع و تسهیالت دیگر  .  (14

   .است گرفتهقرار  اولاولویت 
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 منابع تفننی جدید در کتابخانه دانشگاه تربیت چگونه مطلع شدن از : درصد فراوانیِ 14نمودار 

 

  موردتوجه   پیشنهاد کتابداران یا دوستان خود را  در انتخاب منابع تفننی  کهدهندگان پرسیده شد  از پاسخ     

است  15نمودار    در  ها یافته  دهند؟قرار می از آن  تربیت    پیشنهاد کتابداران  که  حاکی  کتابخانه دانشگاه 

منابع تفننیو دوستان  مدرس   انتخاب  پیشنهاد    طوربه  هاآندانشجویان نیست و    موردتوجه  برای  متوسط 

مرکزی   پیشنهاد کتابداران کتابخانه به    یتوجه کم  دهند.قرار می   موردتوجهرا  یا دوستان خود  کتابداران  

از طرف   هاآنحس اعتماد    یاو    باشد  ثر در بین دانشجویان و کتابدارانؤعدم ارتباط مبه دلیل    دانشگاه شاید

  باشد.مین نشده أکتابداران ت

 

 
 با پیشنهاد کتابداران و پیشنهاد دوستان  : درصد فراوانیِ انتخاب منابع تفننی15نمودار 
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   72 صفحه  

     1، شماره 1دوره   

 1400 زمستان  

 1پیاپی   

 ؟گیرد قرار می یاندانشجو مورداستفادهدر چه فرمت و شکلی   تفننی  منابع : سومسؤال 

کتابخانه مرکزی دانشگاه  برای امانت منابع چاپی به کتابخانه عمومی و    دهندگانپاسخ  ها،یافته  اساس  بر

مدرس   کردندتربیت  تفننی    دهندگانپاسخاکثریت    .مراجعه  منابع  دارند  را    موردعالقهدوست  خود 

 کتاب چاپی در کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس ببیند.   صورتبه

 
 قالب و نوع منابع تفننی : درصد فراوانیِ 16نمودار 

 

 دهندگاندهند، اکثریت پاسخپرسیده شد چه قالبی را برای منابع تفننی خود ترجیح می  هاآناز    کهیهنگام

  پاسخ   ن ی و کمتربرای امانت منابع تفننی خود منابع چاپی را انتخاب کردند  درصد(    33/65)  ،16نمودار  در  

های نمودار حاکی از آن است که  قالب ترجیحی خود را منابع تصویری اعالم کردند. یافته   (درصد  53/5)

ی  مطالعههای دیگر نیز برای  اکثریت افراد قالب ترجیحی خود را منابع چاپی اعالم کردند ولی از قالب

 . کنند، ولیکن بیشترین قالب ترجیحی چاپی اعالم شدتفننی خود استفاده می

 عادلم  نفر  118اند  پژوهش انتخاب شده  نمونه  عنوان بهنفری که   203های توصیفی از  با توجه به یافته 

 122مقطع تحصیلی    ازنظرباشند.  درصد( مرد می  41.9نفر معادل )  85درصد( از کل نمونه زن و    58.1)

 باشند. درصد( دکتری می 39.9نفر ) 81درصد( کارشناسی ارشد و  60.1نفر)

  

 گیری و نتیجه بحث  .5

و  هاآننظرات  کردنجمعبا  مدرس  تیترب دانشگاه انیدانشجو یتفنن خواندن  ت ی وضعدر این مطالعه 

آنالین مطالعه   صورتبهمنابع را  هاآندهد که ها بررسی شده است. نتایج نشان میداده ل ی وتحلهیتجز

-گیرند، یا از یکی از دوستان خود قرض مییا اینکه از کتابخانه امانت می یفروشکتابکنند، یا از  می

دانشگاه تربیت مدرس تبلیغی در مورد منابع تفننی خود نداشته است و بیشتر دانشجویان   گیرند. کتابخانه

ی  درس و یدانشگاهکتابخانه تهیه مطالب  ت یمأموری هستند. چون در این کتابخانه به دنبال منابع درس

- .شونداست. اگر کتابخانه تالش کند منابع تفننی خود را افزایش دهد، دانشجویان بیشتری جذب می

بینند همراه با بسیاری از ها فراتر از کتاب میخود را در بسیاری از رسانه ننیآماری مطالعه تف  امعهج

دهندگان پاسخ حالن ی بااها و مجالت، ، وبالگ های اجتماعی، رسانهدیگر مانند صفحات وبهای قالب
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              73صفحه              

تفننی  خواندن 

دانشجویان دانشگاه  

 تربیت مدرس 

 

 

های  قالب  باوجودتغییر کند. ولی  هاآن، ممکن است قالب در نظرسنجی نشان دادند که بسته به شرایط

ار داشتند که  دهندگان اظه، اکثر پاسخدهندترجیح میننی جدید و متنوع قالب چاپی را برای خواندن تف 

های متنوع نیز هایی با قالب خواستار کتاب وضوحبهدهند. مراجعین های چاپی را بیشتر ترجیح میکتاب 

 .هستند

منابع درسی و حمایت از آموزش و پژوهش در    نی تأم های دانشگاهی  هرچند نقش اصلی کتابخانه    

 درصد(   76/37)توانند خواندن تفننی را نادیده بگیرند. از دید اکثریت دانشجویان  دانشگاه است اما نمی

-ها میدانشگاه   ، کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس نتوانسته باعث ترغیب خواندن تفننی شود. در این مطالعه

توسعه    ها در نتقادی در بین دانشجویان افزایش پیدا کند و آمادگی دانشگاه وانند تالش کنند تا تفکر ات

التحصیلی،  پس از فارغ  ها از کتابخانهدادن به مطالب خواندنی، رفتار خواندنی، و احتمال استفاده مداوم  

ود  ای وجافزایش پیدا کند. موانع زیادی برای مطالعه سر راه خوانندگان حتی خوانندگان پرکار و حرفه

نه؛ حمایت از خواندن در دانشگاه    هاآنآید که آیا  دارد و این سؤال پیش می یا  بر آن غلبه کنند  باید 

پذیر باشد که با استفاده از اقدامات منفعل یا فعال و متناسب با نیاز مجموعه  تواند یک فرآیند انعطافمی

ایجاد خدمات جدید ترکیبی برای دنبال کردن ، و با  انیدانشجو  یهاتی اولو  یبررس ،  و تالش کتابداران

، و همکاری نزدیک با کتابداران شکل بگیرد. نتایج پژوهش حاضر نشان ننیخواندن تف  های ارتقابرنامه

منابع خواندن تفننی را داشتند و این   ن ی تأمدهد که دانشجویان از کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس انتظار می

 ( مطابقت دارد که مبنای پژوهش نیز بوده است.2014همکاران )  مولر و یهاافتهییافته با 

الکترونیکی ناشران را قادر می       هایی را که در یک کتاب چاپی  سازد محتوا و قابلیتفناوری کتاب 

نیستامکان و  پذیر  ویدئو  به  دسترسی  برای  کاربر  توانایی  شامل  موارد  این  کنند.  فراهم  برای خواننده 

وجو  وجوی تایپی کلمات کلیدی در یک نشریه یا جستها، جستصوت، افزایش اندازه تصاویر و فونت

ای به صفحه دیگر از طریق ها به یک صفحه، پرش از صفحهدر فرهنگ لغت، افزودن نظرات و یادداشت

های خارجی باشد. با این روش خوانندگان قادرند  در محتوا و دنبال کردن پیوندهای وب سایت  لینک 

امکان ذخیره هزاران کتاب فراهم خواهد شد. البته خرید   درواقعسازی کرده و  های خود را فشردهکتاب

 نشان   زی ن  پژوهش  ن یا جینتا.  کتاب الکترونیکی با عنوان کتاب و نام نویسنده نیز بسیار راحت و آسان است

  است  شده  انیدانشجو  توجه   باعث   گوگل  در  منابع  ریسا  و  ها کتاب  یبرخ  به   آسان  و   گانیرا  یدسترس   داد

 . کنندیم  هی ته   قیطر ن یا از  را یتفنن منابع از (درصد 35/32) یامالحظهقابل درصد آنان و

تواند در گسترش و ارتقای دهد کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس میپژوهش نشان می   این   درمجموع

بر  تفننی  مثبت خواندن  تأثیرات  به  توجه  با  باشد. همچنین  مؤثر  دانشگاه  این  دانشجویان  تفننی  خواندن 

پیشرفت تحصیلی دانشجویان و رشد شخصیتی آنان مناسب است کتابخانه مرکزی دانشگاه، این مهم را  

 در دستور کار و وظایف خود قرار دهد.  
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   74 صفحه  

     1، شماره 1دوره   

 1400 زمستان  

 1پیاپی   

 مآخذ منابع و. 6
(. تأملی در وضعیت مطالعه دانشجویان با تأکید بر نقش خانواده و  139۷جواهری، فاطمه و محمدی، امیر )

   .104-۷۵(، 41)11،راهبرد فرهنگدانشگاه؛ مطالعه موردی سه دانشگاه دولتی. 

پوراس ؛و  ناهید  )حسینى،  محمد  مطالعه  1390دى،  وضعیت  بر  مرورى  با  سواداطالعاتى:  و  دانش  تسهیم   .)

 .94ـ ۷۷(، 1)6،  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامىدانشجویان دانشگاه علوم انتظامى. 

( زهره  فردوسی مشهد  1383قریشی،  دانشگاه  روانشناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده  دانشجویان  نظر  بررسی   .)

گیری و دو اصل معقول خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذت، خواندن به قصد تصمیمدرباره  

 .   68-43(.4)۷کتابداری و اطالع رسانی، اندیشی و کمترین کوشش.  
بررسی میزان استفاده از منابع غیردرسی کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف (.  139۵، سهیال )محبوبیان

و شناسایی عوامل موثر بر میزان استفاده از آنها از دیدگاه دانشجویان کارشناسی عضو کتابخانه مرکزی 
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ، دانشگاه    رشناسی ارشد. ، پایان نامه کادانشگاه صنعتی شریف

 آزاد اسالمی واحد تهران مرکز،تهران،ایران. 

(. بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی 139۷، علی محمد ؛و غیبی، نگار )فردهادیان

،  مجله توسعه آموزش جندی شاپور فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیشاپور اهواز، 

9(4 ،)261-268 . 

  ،اطالعات  تعامل انسان و بخش.  خواندن لذت  شناخت عوامل اثرگذار بر  (.139۵یاری، شیوا ؛و اجاقی، رضوان )
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