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 چکیده
جامعه و پایین بودن سرانه خواندن در کشوری چون ایران، پژوهشگران، اندیشمندان و : نظر به اهمیت خواندن برای فرد و مقدمه

اند تا بتوانند با ارائه ای در تالشهاست که هر یک به شیوههای عمومی کشور سالمسئوالن حوزه خواندن از جمله مجموعه کتابخانه

سمت خواندن جذب کنند. در این میان، بارها  یغات مناسب، افراد را بهها و تبلنمودن زیرساخت ها، بسترسازی و فراهمراهکارها، برنامه

از مفید بودن خواندن و مزایای آن بحث شده است. در اهمیت خواندن و وجود مزایا و منافع فراوان آن برای فرد و جامعه تردیدی 

یجی در زندگی افراد اهل مطالعه داشته است. به وجود ندارد، اما آنچه مهم است این است که در نهایت خواندن، عمالً چه آثار و نتا

رو، پژوهش حاضر درصدد است دستاوردها و اثرات  دیگر سخن، دستاوردها و اثرات عملی خواندن در زندگی افراد چیست؟ از این

 شناسایی نماید. عمومی شهر کرمانشاههای  عملی خواندن را در بین اعضای کتابخانه

 استفاده ها باداده. محتوای کیفی است پژوهش، تحلیل روش انجام شده و کیفی شناختیروش ویکردر پژوهش حاضر با شناسی: روش

 1395سال  تابستانهای عمومی شهر کرمانشاه در  از اعضای کتابخانه نفر 31کنندگان مشارکت .است شده گردآوری عمیق مصاحبه از

تحلیل محتوا  روش از هایافته تحلیل و تجزیه گیری به روش هدفمند انجام گرفت و تا اشباع اطالعات ادامه یافت. برای بودند. نمونه

 آوری اطالعات انجام گرفت.زمان با جمع ها هم استفاده شد. تحلیل داده

اند  موضوع اصلی عبارت 14گردید.  موضوع فرعی 21موضوع و  یرز 27موضوع اصلی،  14ها منجر به استخراج  تحلیل دادهها:  یافته

 سازی؛ کسب توان و باز روز بودن؛ تفریح سودمند؛ دستیابی به آرامش و نشاط؛ خودسازی و شخصیت از: پیشرفت علمی؛ توسعه ذهن؛ به

خالقیت و مشارکت ذهنی. هر کدام  توانی اجتماعی؛ کسب تجربه؛ درمان مشکالت؛ بهبود کیفیت زندگی؛ کسب اعتبار؛ الگوبرداری؛

 از موضوعات اصلی نیز دارای زیر موضوعات و موضوعات فرعی هستند.

شود که در هر مرحله از زندگی باعث  نتایج پژوهش حاکی از آن است که با خواندن، دستاوردهایی عاید فرد می گیری: نتیجه

شود. این تغییرات هر چند فردی است اما  صورت مشهود و یا نامشهود می هدستیابی وی به موفقیت و ایجاد تغییرات مثبت عینی و ذهنی ب
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تواند در صورت غیرمستقیم در پیشرفت و بهبود جامعه نیز تأثیرگذار است. بنابراین اهمیت دادن و شناسایی چنین دستاوردهایی، می به

 باشد. راهگشا ای اهل خواندن جهت رسیدن به جامعه

 های عمومی، اعضا، شهر کرمانشاه. کتابخانه دستاوردها، اثرات عملی،خواندن، ها: کلیدواژه
 

 مقدمه

 فقد   خوانددن . اسدت  شدده  پذیرفته دربردارنده معنا، و فعال ارتباطی، تعاملی، فرایند یک عنوان به خواندن

را  ارتباطاتآنچه  یا پیام یک انتقال برای است که چیزی هر تفسیر درباره توانایی بلکه نیست، مختص متون چاپی

 معتقد اسدت ( Busayo, 2005. بوسایو )(Hettinger, 2001 & Knapp) است شده گرفته نظر سازد، در ممکن می

افراد از طریدق  . داده استکه نویسنده انتقال چیزی است  آن شناختخواندن تالش برای جذب اندیشه نویسنده و 

 و مطالدب  فهمیددن  یدا  اطالعدات  کسدب  را خواندن نیز( 1371) 1دورن ون و آدلریابند.  خواندن به دانش دست می

گویدد: خوانددن درک پیدام و     مدی این زمینه ( نیز در 1394اند. یاری ) دانسته انسان بیشتر فهم و ادراک را، آن نتیجه

صورت مکتدوب یدا کالمدی     دهنده اطالعات به ای )علمی، ادبی، فرهنگی، هنری( است که در محمل انتقال اندیشه

قصدد لدذت(،    تی/تصویری( و برگرفته از متن مکتوب وجود دارد. خواندن بایدد هدفمندد )حتدی بده    )صوتی یا صو

 اثرگذار و با تأمل و تفکر همراه باشد.

هدای        تدرین ویژگدی   ، یکدی از قددیمی  (Loan, 2012) های تمدن بشریترین عادتیکی از قدیمی خواندن

عنصدری حیداتی    ( وSatija, 2002کدری و عداطفی انسدان )   پیشرفت و توسعه بشر و عامل جدی اثرگذار بر رشد ف

(. پیشرفت و توسعه فدردی در  Bundy, 2008برای افراد و منبع تغذیه فکر و پرسش در جوامع دموکراتیک است )

و   سایه خواندن به توسعه جامعه خواهد انجامید و به این ترتیدب کشدور بده فرزانگدی و سدعادتمندی، بلنددمرتبگی      

نائل خواهد شد. بنابراین میل به خواندن هم از لحاظ فردی و هم از نظر اجتماعی نتدایجی خوشدایند   یافتگی  توسعه

 به همراه دارد.

به اهمیت خواندن برای فرد و جامعه و پایین بودن سرانه خواندن در ایران، پژوهشگران، اندیشمندان و  نظر

ترین نهاد فرهنگی جامعه  عنوان مهم که به –شور های عمومی کمسئوالن حوزه خواندن از جمله مجموعه کتابخانه

هاست کده  سال –دانند پذیر ساختن اطالعات می وظیفه و هدف اصلی خود را گسترش فرهنگ خواندن و دسترس

هدا و  نمدودن زیرسداخت   ها، بسترسدازی و فدراهم  اند تا بتوانند با ارائه راهکارها، برنامهای در تالشهر یک به شیوه

سمت خواندن جذب کنند. در این میان، بارها از مفید بودن خواندن و مزایای آن بحث  ، افراد را بهتبلیغات مناسب

شده است. در اهمیت خواندن و وجود مزایا و منافع فراوان آن برای فرد و جامعه تردیدی وجود ندارد، امدا آنچده   

گی افراد اهدل مطالعده داشدته اسدت. بده      مهم است این است که در نهایت خواندن، عمالً چه آثار و نتایجی در زند

                                                 
1. Adler & Van Doren 
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رو، پژوهش حاضر درصدد اسدت   دیگر سخن، دستاوردها و اثرات عملی خواندن در زندگی افراد چیست؟ از این

فدر  کده   با این پدیش  –های عمومی شهر کرمانشاه  دستاوردها و اثرات عملی خواندن را در بین اعضای کتابخانه

شناسدایی نمایدد. شدناخت دسدتاوردها و اثدرات       –انددستاوردهایی نائل شده و به این افراد اهل خواندن مداوم بوده

ها و نهادهای درگیر با مسئله خواندن باشد. همچنین بیان  های سازمان ریزی تواند راهگشای برنامه عملی خواندن می

گدذار در جدذب مدردم بده     آثار و نتایج عملی خواندن افزون بر ارائه نظریات در حوزه خواندن، عاملی مهم و تأثیر

تواند عامل و انگیزه مهمی در استمرار و تداوم خوانددن  این قلمرو خواهد بود. شناسایی دستاوردهای خواندن، می

ترین عوامل مؤثر بر کنش خواندن در بین افراد است، افدراد بدا دیددن نتدایج      شود و از آنجا که انگیزه یکی از مهم

 شوند. سمت خواندن جذب می شکل مؤثرتری  به دیگران بهعملی و دستاوردهای خواندن خود و 

 

 پیشینه پژوهش

خواندن توجه بسیار زیدادی شدده اسدت. حجدم بداالی مندابع انتشدار یافتده در ایدن حدوزه،            بحث بهدر دنیا 

ای خدا  بده    های مختلفی انجام شده که هر یک از جنبده  ترین گواه بر این ادعاست. در این حوزه پژوهش محکم

اند. در راستای موضوع پژوهش حاضر، منابع مختلفی یافت شد که هر یک آثار و نتایج  خواندن توجه نموده مسئله

 شود. اند که در ادامه به معرفی برخی از این آثار پرداخته میای خا  بررسی نمودهخواندن را بر جنبه

آمدوزان پایده پدنجم    داندش های غیردرسی بر اعتماد بده نفدو و پیشدرفت تحصدیلی     اثربخشی مطالعه کتاب

برای بررسی اعتماد به نفو از پرسشنامه ( به روش تجربی انجام شد. 1389توس  پالهنگ ) ابتدایی شهرستان المرد

آمدوزان  داندش . آزمدون محقدق سداخته اسدتفاده شدد      برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از اسمیت و استاندارد کوپر

نتدایج  . آزمدون گرفتده شدد   هفته از هر دو گروه پو 8 پایان در داختند.به مطالعه کتب غیردرسی پر هفته 8 مدت به

 بود. پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش  به نفو و دست آمده نشانگر تأثیر مثبت مطالعه کتب غیردرسی بر اعتماد هب

هدای   سال عضو کتابخانه16-11مثبت نوجوانان دختر دارای  هبر خودپنددار درمانی کتابثیر أتدر پژوهشی 

 کنترل گروه با آزمون پو-آزمونتجربدی و در قالدب یدک طرح پیشنیمده همطالعبا روش آباد عمدومی شدهر خرم

 هبدر افدزایش خدود پنددار درمانی ند کتابنشان داد ها( انجام شد. یافته1393گر و مرادی )توس  تاجداران، پیوسته

 . استبوده  مؤثرمثبدت نوجوانان دختر 

 بر غیردرسی منابع مطالعه ثیرأت به نسبت تهران شهر 14 منطقه ابتدایی دوره آموزاندانش نظرات بررسیدر 

 مندابع  نتدایج نشدان داد مطالعده    پیمایشدی،  پدژوهش  ( بدا اسدتفاده از روش  1394پدور ) دهقان توس  تحصیلی انگیزه

 بوده است. مؤثر تحصیلی انگیزه بر زیادی میزان به غیردرسی
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آزمایشی، با  شبه به روش ربخشی مطالعه روزانه شعر بر افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویانبا هدف تعیین اث

( انجام شدد. نتدایج حداکی از    1394، پژوهشی توس  حسینی و بابایی )با گروه گواه آزمون پو -آزمون طرح پیش

 تأثیر مطالعه روزانه شعر بر افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان بود.

 مطالعده  نقدش  بررسدی  مشدهد و  فردوسدی  دانشگاه روانشناسی رشته دانشجویان نظرات از آگاهی منظور به

 این پیمایشی پرداخت. نتایج روش ( به پژوهشی با استفاده از1395قاسمیان )آنها، ظریف تحصیلی موفقیت بر آزاد

داشدته   آنهدا  صدیلی تح موفقیدت  بدر  مثبتدی  نقش آزاد مطالعه که معتقد بودند دانشجویان اکثریت داد نشان پژوهش

 . باشد مؤثر آنها تحصیلی موفقیت و علمی شدر در توانسته است آزاد مطالعه از ناشی اثرات کلی طور به و است

 دوکی ساری به روش پیمایشی توس  ساالری و عابدینی شهر زنان زندگی کیفیت بر مطالعه وضعیت تأثیر

 الزم اندریی  نظیر) فیزیکی بعد چهار در زنان زندگی کیفیت بر مطالعه ها، میزان ( بررسی شد. بر اساس یافته1395)

 عواطف رفع زندگی، شدن معنادار زندگی، از بردن لذت خود، از رضایت حو ایجاد نظیر) روانی ؛(زندگی برای

 و( دیگدران  حمایدت  و نظدر  جلدب  اجتمداعی،  روابد   تقویت نظیر) رواب  اجتماعی ؛(تمرکز قدرت تقویت منفی،

 .است داشته تأثیر( اطراف محی  داشتن نگه سالم زندگی، محل شرای  و امکانات بهبود نظیر) محیطی

 ,Tamirهای شناخت اجتماعی افراد توسد  تدامیر، بریکدر، دودل فددر و میچدل )     تأثیر خواندن بر توانایی

Bricker, Dodell-Feder & Mitchell, 2015کنندگانی کده  ( به روش تجربی بررسی شد. نتایج نشان داد شرکت

 ترین عملکرد شناخت اجتماعی را از خود نشان دادند.خواندند، قویاکثر اوقات داستان می

دانشدجویان کارشناسدی    هدای شدناختی  های ادبی در مقابل غیر داسدتان را در تواندایی  تأثیر خواندن داستان

( آزمون شد. بده ایدن منظدور    Black & Barnes, 2015توس  بالک و بارنز ) 1متحدهدانشگاه اوکالهاما در ایاالت

را ارزیابی کردند. بر اساس نتایج، خواندن داستان ادبدی، نظریده ذهدن را توسدعه داده      2تأثیر خواندن بر نظریه ذهن

 است. 

آمدوزان ایراندی بده روش تجربدی توسد  پورصدوتی و       تأثیر خواندن گسدترده بدر مهدارت نوشدتاری زبدان     

 ( آزمون و تأثیر آن مورد تأیید قرار گرفت. Poorsoti & Davatgari Asl, 2016دواتگری اصل )

تأثیر خواندن گسترده بر درک مطلب، سرعت خواندن و دامنه لغات با استفاده از تشکیل دو گروه کنتدرل  

هدای ایشدان   ( بررسدی شدد. یافتده   Suk, 2017و گواه در بین دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه کره توس  سوک )

ندن تأثیر مثبت و معناداری بر درک مطلب بهتر، سدرعت خوانددن بیشدتر و افدزایش دامنده لغدات       نشان داد که خوا

 دارد.

                                                 
1. University of Oklahoma, United States 

2. Theory of Mind 
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مدردم   شدناختی -اجتمداعی  هدای  تواندایی  بدر  فراغدت  در اوقات خواندن تأثیر در پژوهشی به روش متاآنالیز

خوانددن آثدار    شدد. مطالعدات ایشدان نشدان داد کده      ( بررسیMumper & Gerrig, 2017توس  مامپر و جرینگ )

داستانی و غیرداستانی بر بهبود شدناخت و نظریده ذهدن تدأثیر داشدته اسدت؛ امدا خوانددن آثدار داسدتانی نسدبت بده             

 افراد داشته است. شناختی- اجتماعی هایغیرداستانی همبستگی  بیشتری بر بهبود توانایی

نگر و مبتندی بدر   ا دیدگاهی جامعکیفی و ب یکرددهد اثری که با رومورد بررسی نشان می هایپیشینهمرور 

انجدام   هدای مختلدف پرداختده باشدد،    های افراد به شناخت عمیق دستاوردها و اثرات عملی خواندن در جنبهتجربه

های مختلف نظیر روش تجربی و پیمایشی به بررسدی تدأثیر   های مورد بررسی هر یک به شیوه . پژوهشنشده است

طدور عمدده،    ها نیز بده . جامعه آماری پژوهشاست د که موردنظر پژوهشگر بودهانای ویژه از خواندن پرداختهجنبه

 باشد. اند. لذا انجام پژوهشی با رویکرد پژوهش حاضر ضروری میآموزان بوده دانشجویان و دانش

 

 روش پژوهش

. محتدوای کیفدی اسدت    پژوهش، تحلیل روش انجام شده و کیفی شناختیروش رویکرد پژوهش حاضر با

فعدال و کتدابخوان    اعضدای  ایدن پدژوهش،   جامعه آماری .است شده گردآوری عمیق مصاحبه از استفاده ها باداده

نفر بودند. شرای  ورود به مطالعده ایدن    18000به تعداد  1395در تابستان سال  کرمانشاه شهر عمومی های کتابخانه

 نیدز بده شدرکت در مصداحبه تمایدل داشدته      بود که اعضا حداقل یک سال سابقه عضویت فعال کتابخانه را داشته و 

 بسدتگی  هدا  اطالعدات و تکرارپدذیری داده   اشدباع  بده  نمونده  حجدم  و شد استفاده هدفمند گیری نمونه باشند. روش

هدای عمدومی شدهر     گیری و انتخاب اعضای فعال اهل مطالعه، هدم از کتابدداران کتابخانده    برای انجام نمونه. داشت

شدد   کمک گرفته شد. به این شکل که از ایدن اعضدا درخواسدت مدی     شده ییشناسال کرمانشاه و هم از اعضای فعا

شناسدند، معرفدی    های موردنظر این پدژوهش مدی   چنانچه در بین همتایان خود در کتابخانه فرد دیگری را با ویژگی

 دیگر و رسید تکراری اطالعات به که زمانی تا کرد پیدا ادامه صورت نیهم به ها گیری و انجام مصاحبه کنند. نمونه

 نیامد. دست به افراد از جدیدی اطالعات

شوندگان با  برداری از نکات ضروری با کسب اجازه از مصاحبه ها ضمن یادداشت اجرای مصاحبه زماندر 

ها ضب  شدد. همچندین در خصدو  دالیدل انجدام مصداحبه و اطمیندان از         ، مصاحبهصوت ضب استفاده از دستگاه 

مصاحبه انجام شد. مددت   31شوندگان توضیح داده شد. در مجموع  ی در مطالعه به مصاحبهرعایت اصل محرمانگ

 دقیقه متغیر بود. 60تا  30ها بین مصاحبه

منظور اعتبارسنجی پژوهش از معیارهای اعتبارپذیری و قابلیت اطمینان که جایگزین روایی و پایدایی در   به

-ها برای شدرکت بارت است از درجه اعتماد به واقعی بودن یافتهپژوهش کمی هستند، استفاده شد. اعتبارپذیری ع
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؛ نقل در حریدری،  1985، 1ای که پژوهش در آن انجام گرفته است )لینکلن و گوباکنندگان پژوهش و برای زمینه

هدا بده برخدی از     ارائه اطالعات استخراج شدده از مصداحبه   نظر با همتایان و (. به این منظور راهکارهای تبادل1385

 کار گرفته شد. کنندگان به مشارکت

 اینکده  جدای  بده  پژوهشدگر  کده  معنا این به. است کیفی پژوهش در مفهوم پایایی جایگزین اطمینان قابلیت

 فرایندد  بده  توجه با که دشو متقاعد که خواننده است آن پی در برسند، نتایج همان به مشابه شرای  در افراد بخواهد

فرایندد   کدردن  ردیدابی  قابل برای. (1385است )حریری،  برخوردار اطمینان قابلیت از هایافته پژوهش، در شده طی

پژوهش، بدرای افدراد خدارج از پدژوهش نیدز فدراهم        اطمینان پژوهش و برای اینکه امکان بازرسی و کنترل قابلیت

 نحدوه  و هدا داده گدردآوری  چگدونگی  بده  مربدوط  جزئیدات  که معنا این به. شد تهیه «2حسابرسی مسیرنمای» شود،

 و تهیده  حسابرسدی،  بدرای  پدایی  جدای  عندوان  به پژوهش فرایند در شده طی هایتحلیل و تفسیرها ها، گیری تصمیم

 راهنمدای  برگده  هدا، مصاحبه شده برداری نسخه متون شده، ضب  هایمصاحبه شامل مسیرنما این. شودمی نگهداری

 هدای مقوله و داشته نظر در هاداده تحلیل جریان در پژوهشگر که هاییفرضیه شوندگان،مصاحبه فهرست مصاحبه،

 (.1385 حریری،) است پژوهشگر هاییادداشت و هاداده از شده استنتاج

( استفاده شد. 1384) 3از روش تحلیل محتوای کیفی مطابق با روش استربرگ هابرای تجزیه و تحلیل داده

بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه، ابتدا بر روی کاغذ پیاده و سپو در  شده ضب های  صحبتبه این منظور در ابتدا 

ها پژوهشگر در داده که یطور بهها چندین بار خوانده و مرور شدند رایانه تایپ و ذخیره شدند. سپو متن مصاحبه

هدای مدرتب    ها به واحدهای معنایی )کد( در قالب جمالت و پاراگرافسوم داده تسل  کافی پیدا کند. در مرحله

با معنای اصلی شکسته شدند. واحدهای معنایی نیز چندین بار مرور و سپو کدهای مناسب هر واحد معنایی نوشته 

ضدوعی بده   ها، موضوعات از یکدیگر مجزا گردید و سپو هر موشدند. به این صورت که در هر کدام از مصاحبه

ها مشخص شدند. های دیگری تقسیم شده و به این ترتیب موضوعات و زیر موضوعات همه مصاحبهزیر مجموعه

ها در بندی و تا حد امکان کوچک و فشرده شدند. روند تنزل در دادهکدها بر اساس تشابه مفهومی و معنایی طبقه

تدر و  های اصدلی کده کلدی   ها در طبقهنهایت داده تمام واحدهای تحلیل و طبقات فرعی و اصلی جریان داشت. در

 .تر هستند، قرار گرفتند و سپو مفاهیم انتزاع و پیشنهادات ارائه شدندمفهومی
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 ها یافته

-1آقا با دامنه سابقه عضویت  14خانم و  17های دموگرافیک نمونه مورد مطالعه به این شرح بود:  ویژگی

 5( بودند. همچنین سدطح تحصدیالت ایشدان دیدپلم )    نفر 7سال به باال ) 10( و نفر 13سال ) 10-5نفر(،  11سال ) 5

 نفر( بود. 11نفر( و کارشناسی ارشد ) 15نفر(، کارشناسی )

موضدوع   21زیرموضدوع و   27موضدوع اصدلی،    14گیری شکلهای مصاحبه منجر به  و تحلیل داده تجزیه

 شود. فرعی گردید که در ادامه به شرح آنها پرداخته می

نوشدتار،   و گفتدار  در دستاوردهای خواندن جامعده مدورد مطالعده، توانمنددی     جملهاز . پیشرفت علمی: 1

تر پیشرفت علمی  پژوهش بود که تحت عنوان کلی و آموزش در تحصیلی و توانمندی تقویت یادگیری، پیشرفت

  بندی شد. دسته

هدای گفتداری و   تدوان از کسدب مهدارت   از مشهورترین دستاوردهای خواندن در هر زبان و نگارشدی مدی  

هایی در همه سنین و سطوح دیدده شدده اسدت. فدن     چنین مهارت آموزی نام برد. کسب اینواسطه زبان نوشتاری به

هدا، مشدکالت،   گفتار ناشی از کنترل عواطف درونی و نیز غنی بودن خزانه وایگان است. چگونگی بیدان خواسدته  

برای اثرگذاری بیشتر بستگی به نوع گفتار فرد دارد. پاسخ اینکه چرا برخی به احساسات، نیازها و کمبودها گاهی 

کنندگان در همین مهارت در گفتار نهفته است. رسند بنا به اظهارات مشارکترسند و برخی نمیخواسته خود می

ای در بداب  ی ارزندده هاتواند تجربهدهد خواندن هر چه بیشتر کتاب میمفاهیم انتزاعی از اظهارات ایشان نشان می

های گفتاری ارائه کرده و نیز با افزایش دامنه لغدات محفدوظ در ذهدن فدرد، قددرت بیشدتری بدرای نمدایش         روش

کنندگان در این زمینه اظهار داشتند کده خوانددن   مهارت در اثرگذاری کالم به شخص ببخشد. همچنین مشارکت

بان دوم، در سنین کودکی، نوجوانی و بزرگسالی آشدکارا  در تقویت توان نوشتاری هم در زبان مادری و هم در ز

بده   عدادی زنددگی   هدای  فعالیدت  از ( بسدیاری Eden & Ofre, 2010به نوشته ادن و آفدره ) لمو است.  مؤثر و قابل

را در خصدو  چگدونگی اسدتفاده از زبدان تقویدت       فدرد  درک خوانددن  این، بر عالوه. خواندن نیاز دارد توانایی

 . بخشد نوشتاری فرد را بهبود می و زبان گفتاری نتیجه کند؛ در می

از دیگر دستاوردهای خواندن تقویت یادگیری بود که خود شامل اختیار و آمدادگی در یدادگیری عندوان    

تدوان  آورد که می وجود میدلیل آنکه اختیاری است، تحول عمیقی در یادگیری خوانندگان به شد. مطالعه آزاد به

های آموزشدی، نیازمندد صدرف     تحصیالت رسمی در انواع نظامه آمادگی در یادگیری اشاره کرد. در پی این امر ب

دهدد کده مطالدب    خواندن این امکان را به افدراد مدی  و مکانی تعریف شده است، اما  زمانیهای سنی، زمان در بازه

ری نقطه مقابل اجبار در یادگیری ای که مطلوب آنهاست، بیاموزند. اختیار در یادگیمورد عالقه خود را در هر بازه

اسدت، در برخدی مدوارد    شدده   است. یادگیری که در جامعه با عناوین آموزش، پرورش، تعلدیم و تربیدت شدناخته   
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آوری زمینده  که تشویق به خوانددن و یدا فدراهم   کند. در صورتیگرایی میدلیل عامل اجبار، افراد را دچار واپو به

کنندگان نتدایج مطلدوبی   وجب اختیار در یادگیری شده و بنا به اظهارات مشارکتصورت غیرمستقیم، م خواندن به

 آورد.در زمینه آموزشی به ارمغان می

یادگیری متأثر از عوامل متعدد داخلی و خارجی چندی است. یکی از این عوامل آمادگی از نظدر ذهندی    

تدوان   سطحی و در نتیجه تربیت نیروهدای کدم  این عامل منجر به یادگیری  برای یادگیری است که توجه نکردن به 

کند و با افزایش سدطح  تری پیدا می کند، اطالعات و دیدگاه وسیعخواهد شد. کودکی که در کودکی مطالعه می

دهدد. همدین امدر در بزرگسداالن نیدز      این خواندن، کودک توان یادگیری بیشتری برای مطالدب درسدی نشدان مدی    

کنندگان، خواندن سبب افزایش کنجکاوی و افزایش درک مغز ادعای مشارکتوضوح رؤیت شده است. بنا به  به

شود. در مجموع، نتیجه اختیدار و آمدادگی در یدادگیری، تقویدت و ارتقدای یدادگیری فدرد         برای مطالب جدید می

 است.

هدا و  کنندگانی که جزء افراد موفق در کنکورهای متفاوت ورودی دانشدگاه  همچنین مصاحبه با مشارکت

های علمی خویش را مدیون خواندن خود هستند، حتی برخی ز پژوهشگران برتر بودند، نشان داد، ایشان پیشرفتنی

است. توانمندی در آموزش و گیری آینده آنها داشته ابراز کردند شروع خواندن از کودکی تأثیر بسزایی در شکل

ان به آن اشاره شد. مصادیق پیشرفت علمی شوندگ پژوهش نیز دستاوردی دیگر از خواندن بود که توس  مصاحبه

 آمده است. 1در جدول 
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 کنندگان با موضوع پیشرفت علمی . اظهارات مشارکت1جدول 

زیرموضوعات 

 پیشرفت علمی
 کد کنندگاناظهارات مشارکت

توانمندی در گفتار و 

 نوشتار

طور نیست. من به رمان و داستان من اینگن رمان خوندن اتالف وقته. ولی به نظر  ها می بعضی»

خوندم. خودم تأثیرش رو به عینه تو زندگیم دیدم. مثالً دایره  عالقه زیادی دارم و از بچگی می

تر از  برم حتی از اطرافیان و دوستانم بیشتره یا اینکه تو مدرسه راحت کار می لغاتی که بلدم و به

 ...«الی بود نوشتم و امالم هم ع هام انشاء می همکالسی

5 

تقویت 

 یادگیری

اختیار در 

 یادگیری

تونی بخونی کلی هم  به نظر من خوبی مطالعه اینه که هر وقت دلت خواست هرجا بودی می»

چیز یاد بگیری آخرشم کسی نگه امتحان داری. همیشه مطالعه غیردرسی بهتر از درسی جواب 

 «ده چون استرس نداریمی

2 

آمادگی در 

 یادگیری

با محی  بهتر و در نتیجه شه میمطالعه باعث شناخت بهتر محی  زندگی توس  کودک »

شه وقتی آموزش رسمی کودک شروع شد  شه. مطالعه در سن کودکی باعث می هماهنگ می

 «بگیره و واهمه نداشته باشه بهتر یاد

8 

 پیشرفت تحصیلی

مند باشی تا بتونی تا مطالعه هم عالقهشرط ادامه تحصیل اینه که کتابخون باشی و حتی باید به »

باالترین مقطع ادامه بدی. مطالعه کردن من باعث شده هم در تحصیالتم موفق باشم و هم 

 ...«مند به ادامه تحصیل بشم  عالقه

13 

توانمندی در آموزش و 

 پژوهش

پژوهشگرم و یه معلم یا استاد دانشگاه یا پژوهشگر موفق نیازمند مطالعه مداوم و منظمه. من »

 «گردهموفقیتم در این امر به مطالعات زیادی که تو رشته خودم دارم، برمی
13 

 

کنندگان خواندن منجر به توسدعه ذهدن در قالدب تقویدت قدوای      طبق اظهارات مشارکت . توسعه ذهن:2

و اسدتفاده  های متعددی دارد که شناسایی شود. ذهن انسان ظرفیت و توانمندیذهنی و کسب شناخت و دانش می

هدا و  شدود و ظرفیدت  طور مستقیم و یا غیرمستقیم با خواندن کسب میها مستلزم آگاهی است. این آگاهی بهاز آن

دهدد. دسدتاوردهای مدذکور در زیرموضدوعات تمدرین و ایجداد تمرکدز، تقویدت         های مغزی را افزایش میقدرت

هدا،  و احساسات و دریافت بدی و خوبی آن حافظه، تقویت قدرت استدالل/تجزیه و تحلیل، درک انواع عواطف

بندی شدند. شناخت نیز اتفاقی است که با افزوده شدن آگداهی در  تسریع رشد فکری و لذت کشف و یافتن دسته

تواندد در  شدود کده مدی   صورت تدریجی در حافظه انباشت می دهد و دانش بهادراک، تصور و تفکر انسان رخ می

-کنندگان کسب شدناخت و داندش مدی   به تفکر جدیدی بیانجامد. طبق نظر مشارکتموقع لزوم نمود پیدا کرده و 

 کند.کنندگان را بیان می اظهارات مشارکت 2تواند از دستاوردهای خواندن باشد. جدول شماره 
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 کنندگان با موضوع توسعه ذهن . اظهارات مشارکت2جدول 

 

بدودن   روزتوان به بده کنندگان از دیگر دستاوردهای خواندن میطبق اظهارات مشارکت روز بودن: . به3

 28ای  کنندده  ها شده اسدت. مشدارکت  ها در تمامی زمینهنظر ایشان خواندن باعث روزآمدی آن افراد اشاره کرد. به

آگاهی و اطدالع از مسدائل و مباحدث    »گوید:  سال سابقه عضویت در کتابخانه می 5ساله کارشناسی ارشد با سابقه 

 ...«.روز از جمله نتایج مطالعه برای من بوده 

های همیشگی انسان، تعریف تفریح، زمان و مکان تفریح و چگدونگی  یکی از دغدغه ریح سودمند:. تف4

کنندگان اظهار داشدتند کده انجدام امدور تفریحدی یکدی از       انجام آن برای دستیابی به تعالی تفریح است. مشارکت

ریح مناسبی در اوقدات فراغدت   قصد لذت، تف های پر کردن اوقات فراغت است. بنا بر گفته ایشان خواندن بهبرنامه

هدای فکدری،   کند؛ به این دلیل که با کمترین زحمت برای منحرف کردن ذهدن از آشدفتگی  برای ایشان ایجاد می

توانند به استراحت بنشینند و بخوانند. به عقیده ایشان خواندن افسدار  ساعاتی فارغ از مسائل و مشکالت روزمره می

بهترین استراحت مدن زمدانی   »گوید:  می 3کننده کد شماره  کند. مشارکتمیگیرد و هدایت ذهن را در دست می

 «.خونمام رو میهست که کتاب مورد عالقه

کننددگان زیدادی در   یکی دیگر از دستاوردهای خوانددن کده مشدارکت   . دستیابی به آرامش و نشاط: 5

است. آنچه غالب است ایدن اسدت کده    تجربه آن با هم شریک بودند، دستیابی به آرامش و نشاط در روح و روان 

کنندد، امدا نکتده جالدب     اغلب افراد از مطالعاتی همچون ادبیات، هنر، دین و روانشناسی آرامش و نشاط کسب می

 کد کنندگاناظهارات مشارکت زیرموضوعات توسعه ذهن

تقویت 

 قوای ذهنی

تر  کم بزرگ گرفت ... اما کمخوندم خوابم میرفتم، چون تا میقبالً طرف کتاب نمی» تمرین و ایجاد تمرکز

بره. حتی روی درس خوندنم تأثیر شدم عالقم به خوندن بیشتر شد دیگه خوابم نمی

 «گذاشته و تمرکز بیشتری موقع خوندن دارم

1 

ای بشینید، ببینید با این سن و خوب بزنم؛ پای سخنرای آقای الهی قمشهیه مثال خیلی » تقویت حافظه

ای داره. مثل کامپیوتر تمام شعر و فلسفه و قرآن و عرفان و علم رو به سالش چه حافظه

 «اش ... خوب این تأثیر مطالعه زیادهای خطا از حافظهکنه، بدون ذرههم وصل می

6 

تقویت قدرت استدالل/ 

 تحلیلتجزیه و 

ده چطور مستدل بره و بهش یاد میها توان ذهنی انسان را باال میبخوندن بعضی از کتا»

 ...«بحث کنه 

12 

درک انواع عواطف و 

 احساسات

به عنوان مثال خود من بعد از مطالعه کتاب کیم فیلبی )بزرگترین جاسوس قرن( »

 «چهپرستی شدم که وجودش یعنی  طورکلی متوجه عرق میهن به

18 

تونه اثر مقطعی و گذرا بر فرد داشته باشه و هم اثر دائمی. این مورد به  مطالعه هم می» تسریع رشد فکری

 «کنه اما در مجموع خوندن فکر آدم رو باز می خیلی چیزا بستگی داره؛

20 

 21 ...«شناخت و کشف موضوعات و مباحث جدید لذت خاصی داره » لذت کشف و یافتن

حتی ممکنه پیش پا افتاده باشه اما دیگران ندونن رو که جواب خیلی چیزها  ،ا مطالعهب» شناخت و دانشکسب 

 «گی بهشون می ،ال براشون پیش میادؤفهمی و بعد وقتی سمی

30 
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هدای خدارجی، علدوم    نشاط در مطالعات علمدی نیدز )تداریخ، جغرافیدا، زبدان      ها نشان داد آرامش وتوجه آنکه یافته

دلیدل عالقده آرامدش بده      است. در این قبیل افراد صدرف خوانددن بده   ل شده اجتماعی، علوم عملی و محض( حاص

گذشدت نیسدت و مفدرح و     ماند بوده و خوش خواندن خوش»گوید:  می 23کننده کد شماره  همراه دارد. مشارکت

بخشه. اصدالً یدادگیری در    کنه که گذرا نیست. خود مطالعه خیلی لذت بخشه. مطالعه در من شادی ایجاد می شادی

خدونم کده   ا مدن کتداب مدی   هد خیلدی وقدت  »دارد: کننده دیگری اظهار میمشارکت...«. کنه  انسان شادی ایجاد می

 «.یعنی یه جورایی استراحت کنم ،مدتی با خودم باشم ،دغدغه مسائل روزکنم و بیپیدا رامش آاحساس 

خویش، پرورش  در اینجا منظور از خودسازی و پرداختن به شخصیت سازی:. خودسازی و شخصیت6

و تربیت روح و بعد معنوی و فرا طبیعی انسان و اخدالق و رفتدار در برخدورد بدا خدویش و دیگدران اسدت. الزمده         

سدوی   خودسازی کسب دانش در پرتو شناخت خود واقعی انسان و فلسفه حضور وی در دنیاست. تغیر نگدرش بده  

های اعتدال در گفتار و رفتار و کنترل رفتار در قالبپرستی؛ بهسازی اندیشی و پرهیز از خرافهو نیک اندیشیمثبت

های منفی اخالقی،  و انتقادپذیری، رفع یا کاهش ویژگی  پذیری، انعطاف خلقی، تحملآن، متانت در رفتار، خوش

هدا  نوع دوستی و خیرخواهی، درک دیگران، انتقال آموخته های همرعایت آداب اجتماعی؛ دیگرخواهی در قالب

نفو؛ ارزش قائل شدن برای شخصیت انسانی؛ کوچک شمردن رعایت حقوق مردم؛ افزایش اعتماد به به دیگران،

مدداری؛ تدأمین نیازهدای روحدی و معندوی و درک معندای زنددگی از        بیندی؛ دیدن  مشکالت دنیوی؛ کسدب جهدان  

عات فرعدی  کنندگان در پژوهش بود. زیرموضوعات و موضودستاوردهای عملی خواندن بنا به اظهارات مشارکت

 آمده است. 3کنندگان در جدول  همراه با اظهارات مشارکت
 

 سازی کنندگان با موضوع خودسازی و شخصیت اظهارات مشارکت .3جدول 

زیرموضوعات خودسازی و 

 سازیشخصیت
 کد کنندگاناظهارات مشارکت

 تغییر نگرش

 اندیشینیک

ها روی من این  این کتاباس. از جمله تأثیرات  العاده های روانشناسی فوق کتاب»

ام امیدوار باشم. در  بوده که همیشه نیمه خالی لیوان رو نبینم و به زندگی و آینده

 «بافی کنم نگر بشم و کمتر منفی واقع مثبت

3 

پرهیز از 

 پرستی خرافه

مادر من خیلی به پیش فالگیر رفتن و ... اعتقاد داشت. برای من همیشه سؤال بود »

کردم، هر  جور چیزا واقعیت داره. با دیگران که صحبت می که تا چه حد این

کرد. باالخره رفتم سراغ یه سری از  کسی نظری داشت که منو قانع نمی

هایی که در این مورد هم از نگاه علمی و هم از نگاه دینی صحیت کرده  کتاب

ارزشه و حتی گناه  بودن و فهمیدم که چقدر بعضی از این چیزها خرافات و بی

 ...«شه  محسوب می هم

25 

 19تر  شه انسان اهل فکر بشه، انسانی که اهل فکر باشه، سنجیده مطالعه باعث می»اعتدال در گفتار و  بهسازی رفتار
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 ...«کنه، تو همه چیز، تو رفتارش، نو حرف زدنش، تو برخوردهاش  عمل می رفتار و کنترل آن

 متانت در رفتار
اس یه آرامش و  بینم کسی که اهل مطالعه کنم، می میمن تو اطرافیانم که نگاه »

 ...«پره وس  حرف دیگران  متانت خاصی تو رفتارشه و مثالً یهو نمی
14 

 خلقی خوش

هایی در مورد پیامبر  دین ما دین اخالقه. پیامبر ما پیامبر اخالقه. من وقتی کتاب»

خودم فکر  خلق و مهربونی بودن، با خونم که ایشان چقدر انسان خوش می

و زحمتی برام نداره، اینه که با   کنم، حداقل کاری که هیچ خرج و هزینه می

 «دیگران خوش برخورد باشم و با ترشرویی کام دیگران رو تلخ نکنم

12 

 پذیری تحمل

گه سکوت بهترین پاسخ شخص نادانه. خوندن چنین  حدیث داریم که می»... 

میاد با همکارم  ای پیش  سرکارم وقتی مسئلهاحادیثی به من کمک کرده که مثالً 

 ...«جر و بحث نکنم و نهایتاً سکوت کنم 

24 

انعطاف و 

 پذیری انتقاد

ره ... وقتی با کسی بحثی پیش میاد، دانش و بینش انسان بر اثر مطالعه باال می»

نیاز نیست فوری جبهه بگیری ... چون هر کسی عقاید و افکار خودش رو داره 

»... 

17 

رفع یا کاهش 

های منفی  ویژگی

 اخالقی

تونه باشه. مثالً من خودم زود تأثیر نمی ... باالخره مطالعه کردن روی فرد بی»

شم. اخیراً مشغول مطالعه کتابی در خصو  کنترل پرخاشگری و ... عصبانی می

کنم کنم بهشون عمل کنم. حو میهستم. نکات جالبی داره که دارم سعی می

 ...«شه عصبانی شدنم داره کمتر میدوز 

9 

رعایت آداب 

 اجتماعی

کنه و حتی خودش رو  ببینید یه فرد کتابخون شعور اجتماعی باالتری کسب می»

کنه. مثالً تو مترو با هول دادن بقیه  به رعایت رفتارهای درست در جامعه ملزم می

 ...«شه و  وارد قطار نمی

11 

 دیگرخواهی

نوع دوستی و  هم

 خیرخواهی

خوای خدا گره از کارت باز کنه، خودت  های دینی خوندم که اگه می تو کتاب»

گره از کار مردم باز کن. مطالب زیادی در رابطه با کمک به مردم هست که 

گرده. این مطالب در من انگیزه ایجاد  گه اثرات خوبش به خود شخص برمی می

 «کرده که به دیگران در حد توانم کمک کنم

11 

 درک دیگران

های روانشناسی باعث شده بفهمم هر کسی دنیای خودش رو داره  خوندن کتاب»

فرده. باعث شده در پی تغییر طرف مقابلم برنیام و  و یه آدم متفاوت و منحصربه

 «اونو همونجور که هست بپذیرم و درکش کنم

4 

ها انتقال آموخته

 به دیگران

تونه اطالعاتش رو در اختیار  زیاده و میاس. اطالعاتش  کسی که اهل مطالعه»

دیگران بذاره. مثل همسرم که در هر موضوعی کلی اطالعات داره از تاریخچه 

هاش  های مختلف مربوط به موضوع. فرد اهل مطالعه انتقال آگاهی تا بحث

تره تا کسی که اهل مطالعه نیست و مدام تو حرفاش گیر  تر و سریع راحت

 «کنه می

7 



 117.. .خواندن در یشناخت دستاوردها و اثرات عمل                                                                 1397 پاییز و زمستان، 2، شماره 8سال 

وق رعایت حق

 مردم

ها یک  ذاره. تازگی کتاب با آگاهی دادن به افراد خیلی تأثیر تو زندگی می»

مورد رعایت حقوق  کتاب درباره قوانین و مقررات رانندگی خوندم که در

دیگران بود. کاشکی همه بخونن تا بفهمیم که خیلی وقتا داریم از روی ناآگاهی 

 «گذاریم حقوق دیگران را زیرپا می

11 

 اعتماد به نفو افزایش

بخش بود که  اونقدر برام لذت .من دبیرستانی بودم که کتاب جین ایر رو خوندم»

بار خوندمش. با خوندن اون کتاب یاد گرفتم که هیچ چیز به اندازه حفظ چند 

تونه به آدم کمک کنه. اون موقع ای نمینفو تو هر زمینهکردن اعتماد به

نفسم بود؛ اما یادمه با خوندن اون کتاب یواش هاقتضای سن من تزلزل تو اعتماد ب

شرای  اون  باو ر وردم خودمآ. هرجا کم میم خوب شدنفسهیواش اعتماد ب

 «نتیجه همیشه خوب بود ؛دادمشخصیت تطابق می

22 

ارزش قائل شدن برای شخصیت 

 انسانی

برای ای  مطالعه باعث شده بفهمم اصالً انسان یعنی چی. باعث شده احترام ویژه»

ارزش ندونم ... روح  عنوان یه انسان قائل بشم و خودم رو خوار و بی شخصیتم به

 ...«خدا در وجود ما دمیده شده 

31 

 کوچک شمردن مشکالت دنیوی

یادمه جاناتان  تأثیرگذار بودن. مثالً که خوندم تو زندگیم واقعاً هایی کتاب »...

نگر و یئدرس داد من خیلی جز بهم لیوینگ استون اثر باخ رو که خوندم واقعاً

ریخت و خودمم بهم ترین باد مخالفی دنیام بهم میحساس بودم با کوچک

اما با خوندن اون کتاب دید جدیدی از زندگی پیدا کردم. انگار ، ختمیر می

-قبلش خواب بودم و االن یهو بیدار شدم... فهمیدم من چقدر کوچیک فکر می

 ...« کردمکنم و دنیارو برای خودم محدود 

3 

 بینی کسب جهان

 زیاد مورد این در من. کرد پیدا شناخت جهان از شه می که کردنه مطالعه با»

 فرق و داره انسان و جهان مورد در تفکری چه دقیقاً اسالم بفهمم تا کردم مطالعه

 «چیه مذاهب بقیه با اسالم

16 

 مداری دین

عرفا. مثل کتاب سوخته، خونم، مخصوصاً سرگذشت  من سرگذشتنامه خیلی می»

ها باعث شده که مسائل دینی رو به  کتاب آسمانی، کتاب عطش ... این کتاب

تر متوجه بشم و درک کنم و سعی کنم تر، بازتر و حتی عملی صورت جزئی

اخالق دینی داشته باشم ... روحم طهارت داشته باشه ... چشمم طهارت داشته 

 ...«باشه 

 «های انسانی و بازدارنده انسان از گناهه سوی برتری خواندن پرکشنده انسان به»

28 

 

 

23 

 تأمین نیازهای روحی و معنوی

دلیل احساس افسردگی و ناامیدی داشتم و روحیم داغون  پیش اومده که بی»

هایی که مطالبی در مورد موفقیت و امیدواری  بوده. اتفاقی رفتم سراغ سایت

ز کتاب هم بوده، روی من تأثیر خیلی داشتن. خوندن اون مطالب که برگرفته ا

خوبی داشته ... از اینا گذشته مثالً دعا و قرآن خوندن احساس سبکی به آدم 

 «ده می

22 
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تواند در  شود که خواندن کتاب میها چنین استنباط میاز مصاحبه . کسب توان و بازتوانی اجتماعی:7

به افراد کمک کند. کسب توان اجتماعی کسب هرگونه مهارت عقالیی و عملی کسب توان و بازتوانی اجتماعی 

های اجتماعی در جامعه خویش از  العمل است که از طریق خواندن، فرد کسب کرده و در رواب ، رفتارها و عکو

تمداعی  یابد. در مورد بدازتوانی اج بخش دست می عاطفی به موفقیت و یا پایان رضایت-ای و یا احساسینظر حرفه

های فرد که ممکن است در اثر هدر حادثده ناخوشدایند    کنندگان نشان داد بازگرداندن توانایینیز تجارب مشارکت

ها و آثار مؤثر در زمینه بازتوانی و توانبخشدی بددون نیداز بده     روحی یا جسمی از دست رفته باشد با خواندن کتاب

کند. از سکون در خانواده به فعال در جامعه تبدیل می پزشک و تجویز دارو قابل برگشت است و فرد را از حالت

توان به پیشرفت شغلی، کارآفرینی و درآمدزایی، تعامل بدا دیگدران و   جمله دستاوردهای خواندن در این زمینه می

 شوندگان اشاره کرده است. به اظهارات مصاحبه 4ها و مناظرات اشاره کرد. جدول  توانایی شرکت در بحث
 

 کنندگان با موضوع کسب توان و بازتوانی اجتماعی هارات مشارکت. اظ4جدول 

 

 درک معنای زندگی

العاده بوده. دید من رو به  تأثیری که خوندن آثار موالنا رو من داشته، فوق»

اومدیم. موالنا منیت رو در زندگی تغییر داده. اینکه از کجا اومدیم و برای چی 

رو نداشته باشم که چیزی متعلق به  خودش کشته. باعث شده منم دیگه این حو

 ...«منه ... وابستگی به اشیاء ندارم 

26 

زیرموضوعات کسب توان 

 و بازتوانی اجتماعی
 کد کنندگاناظهارات مشارکت

 پیشرفت شغلی

دنیا مدام در حال پیشرفته. اگه بخوای تو شغلت موفق باشی باید بتونی با تغییرات جدید خودت رو وفق »

داشته باشی تا بهترین شیوه انجام کارها رو بفهمی و کیفیت کارت رو باال بدی. باید همیشه مطالعه 

 «ببری. من مطالعاتم بیشتر در حوزه شغلم هست و به نفعم هم تموم شده

10 

 کارآفرینی و درآمدزایی
های چوبی کارهای دستی چوبی قشنگی من تابستان گذشته که بیکار بودم با استفاده از کتاب مدل»

 «تونستم بفروشمشون، البته به فامیال!ساختم که 
5 

تعامل )ارتباط مؤثر و بهبود 

 رواب (

دونستم بخشی از مشکالتم  شد ... می در ارتباط با نامزدم واقعاً مشکل داشتم. مدام بینمون دعوا می»

کتاب گرده به عدم تجربه و عدم شناختم از مردها. تصمیم گرفتم تو این حوزه مطالعه کنم. چندتا  برمی

امون گذاشت.  تونم بگم تأثیر خوبی رو رابطه مختلف تو حوزه ارتباط مؤثر و شناخت مردان خوندم، می

 ...«حداقل دعواهامون کمتر شد 

2 

 ها و مناظرات توانایی در بحث

با مطالعه آگاهی و اطالعات ما باالتر میره. این افزایش آگاهی مارو از فردی منفعل تبدیل به فردی می »

که دوست داره در بحث ها و گفت و شنودها به صورت پویا شرکت کنه و نظر خودش رو بده و کنه 

 «فق  یه شنونده ثابت نباشه

29 
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-هدا بده  تجربه در طول زندگی یک شخص ممکن است بارها کسب شود؛ برخدی از آن . کسب تجربه: 8

اما در اینجا آنچه اهمیت دارد کسدب   افتد؛های گزاف و پیامدهای ناگوار اتفاق میسادگی و برخی دیگر با هزینه

طور صرف با استفاده از شوندگان از طریق خواندن است که اظهار داشتند بدون تجربه شخصی و بهتجربه مصاحبه

اند از مرحله یا مراحلی از زندگی با موفقیت و یا با شددت تدنش کمتدر    تجربه کسب شده از طریق خواندن توانسته

سدازی مغدز انسدان در مدوارد مشدابه آشدکارا اثبدات شدده اسدت. طبدق اظهدارات            قددرت شدبیه  عبور کنند. امدروزه  

کدار بدرد.    خوبی بهتواند این قدرت را در مغز تقویت کرده و در مواقع مورد لزوم بهکنندگان خواندن می مشارکت

از ماحصدل تجربده    دهدد کده بدا اسدتفاده    داده در گذشته به مغز این آمادگی را مدی خواندن مسائل و مشکالت رخ

دیگران بتواند در مسائل و مشکالت جدید با موفقیت عمل کند و کمتر دچار طی کردن مسیر و دستیابی به هدف 

-از طریق آزمون و خطا شود. با گذشت زمان و انباشته شدن چنین تجربیاتی فرد به فردی توانا و ماهر تبددیل مدی  

تر  هاش دایره تجاربش هم وسیع یه فرد اهل مطالعه به خاطر دانسته»گوید: ای میکنندهشود. در این زمینه مشارکت

های خیلدی زیدادی رو    آدم  ها در زندگی خودش عمالً رخ داده باشه. تجربه شه، بدون اینکه خیلی از اون تجربه می

لدی مهمده. مدن از    ره. برای من واقعاً این طوری بوده. البته ندوع کتداب خی   دست میاره ... بنابراین کمتر به خطا می به

-خیلی کتاب»... گوید: کننده دیگر میمشارکت«. ده خوشم میاد هایی که معموالً عملی هست و راهکار می کتاب

هاش استفاده کردم. زمانی کتاب فرنگیو رو خوندم کده  با خوندنشون توی زندگی از تجربه ها هم بودن که واقعاً

اول اینکده خدودم رو در برابدر اون     .درس گدرفتم واقعداً  وندنش مدتی بود مشکالت روی سرم هوار شده بود. با خ

تونه قدرتمندد باشده و   دم پی بردم که یک زن چقدر میآهای های من هیچن! و بعد به تواناییدیدم و دیدم سختی

گدم مشدکالتم پدیش چشدمام هدیچ شددن و تونسدتم در         مدی  اینو واقعداً  .تونه به کمکم بیاداراده قوی تا چه حد می

 «.مثل اون رفتار کنمرشون براب

هدای  کنندگان، خواندن کتاب توانسته است با بازگشایی افدق مشارکت طبق اظهارات. درمان مشکالت: 9

ای اظهدار   کننده های انسان در درمان مشکالت ناشی از بینش نسبت به خود، مؤثر باشد. مشارکتجدید از توانایی

. کدرد مدی ه کم یا زیاد هست؟! منم گاهی وقتا حسادت خیلی اذیتم قبول دارید که حسادت تو وجود هم»دارد:  می

با مشاور مذهبی تماس گرفتم. یه کتاب معرفی کردن به نام حسادت ... بعد از خوندنش و عمل کردن به بعضی از 

 «.هاش تونستم تا حدودی به حسادتم غلبه کنم و از آزارش خال  بشمدستورالعمل

ها نشان داد کده مسدائلی مانندد تندرسدتی و سدالمت، بهداشدت فدردی و        یافته . بهبود کیفیت زندگی:10

روند. خواندن در زمینه موارد شمار میکنندگان بههای کیفیت زندگی برای مشارکتاجتماعی و تغذیه از شاخص

ی است. همچندین از دیگدر دسدتاوردها   دست داده ذکر شده کمک شایانی در بهبود کیفیت زندگی خوانندگان به
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کودکدان   مدؤثر  و تربیت (هدف خلق یا و هدف با آشنایی) خواندن در زمینه بهبود کیفیت زندگی، هدفمندسازی

 آمده است. 6بود. مصادیق اظهارات اعضا در موضوع بهبود کیفیت زندگی در جدول 
 

 کنندگان با موضوع بهبود کیفیت زندگی . اظهارات مشارکت5جدول 

 

دست آوردن جایگاه مطلوب و مقبولیت و محبوبیت اجتماعی یکی از دستاوردهایی به. کسب اعتبار: 11

آید. برخی دست میهای متفاوت و متنوع علمی و غیرعلمی به است که در پو موفقیت از طریق خواندن در زمینه

نیز کسدب اعتبدار را دسدتاورد خوانددن     کنند و برخی دیگر افراد اظهار داشتند که با هدف کسب اعتبار مطالعه می

کده کسدب شدهرت     اسدت اما آنچه که در هر دو گروه مشترک است این  های خا  خویش اظهار داشتند؛کتاب

هدا کسدب شدهرت    اجتماعی و کسب محبوبیت اجتماعی از نتایج عملی خوانددن بدوده اسدت. طبدق مدتن مصداحبه      

د متصل به مؤسسات آموزش عالی و آمدوزش و پدرورش در   اجتماعی اغلب برای پژوهشگران و دانشجویان و افرا

ای کسدب شدهرت در   مطالعات علمی و پژوهشی )نظری و عملی( اتفاق افتاده است. از دستاوردهای چنین مطالعده 

دهدد کسدب محبوبیدت اجتمداعی     ها همچندین نشدان مدی   المللی علمی نیز عنوان شده است. متن مصاحبهمجامع بین

 رده اغلب در عامه جامعه و نوجوانان نیز وجود دارد. کسب محبوبیدت اجتمداعی در جامده   ک عالوه در قشر تحصیل

گشا بدودن فدرد، رفتدار مناسدب اجتمداعی، درک و هدوش       اطالعات عمومی خوب فرد خواننده، بیان شیوا، مشکل

زیرموضوعات بهبود 

 کیفیت زندگی
 کد کنندگاناظهارات مشارکت

 هدفمندسازی
ریزی کنم.  گذاری کنم و بر مبنای اهدافم برنامه تأثیر مطالعه روی من این بوده که برای زندگیم هدف»

 «هام برسونه ریزی رو چطوری انجام بدم که منو به هدف حتی یاد گرفتم که همین برنامه
8 

 تندرستی و سالمت
های زیادی درباره ورزش و انواع حرکات ورزشی مصور رفتن نداشتم اما کتابمن واقعاً فرصت باشگاه »

 ...«کنم وجود داره که من استفاده کردم ... االن چند ساله که تو خونه ورزش می
13 

بهداشت فردی و 

 اجتماعی

بهش توجه  داد. نکاتی که شاید اصالً تو قفسه چندتا کتاب درباره بهداشت بانوان بود. اطالعات جالبی می»

 «نکنیم
15 

 بهبود تغذیه

چندتا کتاب خوب از کتابخونه گرفتم همش درباره تغذیه دوران بارداری بود که خیلی کمکم کردن. من »

حل گشتم تا اینکه پیدا  خواستم از دارو استفاده کنم تو کتاب دنبال راه حالت تهوع زیادی داشتم و نمی

تونه در کم کردن حالت تهوع کمک  مقدار زیادی فیبر هست، میدلیل اینکه حاوی  کورن به کردم پاپ

 «کنه ... واقعاً نتیجه گرفتم

21 

 تربیت مؤثر کودکان

فهمی دلیل رفتارها و برخوردهای کودکت  گیره. با مطالعه می ها با شناخت صورت می تربیت صحیح بچه»

کرده بود به ناخن جویدن. مطالعه که  گیری چطوری باهاش رفتار کنی. مثالً من دخترم شروع چیه و یاد می

ده.  زنم، اونم این رفتار رو نشون می دلیل رفتار اشتباهش رو سرش داد می که من به هایی کردم، فهمیدم وقت

طور هم  العمل رو نشون نده و همین تر برخورد کنم تا اونم این عکو ام مالیم فهمیدم موقع عصبانیت با بچه

 «شد

25 
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حتی محبوبیت خود راهایی فرد بهنمایاند. با کسب چنین مهارتنوع، خود را میاکتسابی مناسب و مهرورزی به هم

آمدده   7مصادیق اظهارات اعضا در موضوع کسب اعتبار در جددول  کند. را در جمع دوستان و آشنایان کسب می

 است.
 

 کنندگان با موضوع کسب اعتبار . اظهارات مشارکت6جدول شماره 

 کد کنندگاناظهارات مشارکت زیرموضوعات کسب اعتبار

کسب شهرت و محبوبیت 

 اجتماعی

ای بهش  من خیلی اهل مطالعه و علمه. مطالعاتش باعث شده که تو محل کارش به چشم دیگههمسر »

 ...«نگاه کنن. چون سوادش باالست و همیشه محل رجوع دانشجوهاست 
20 

کسب جایگاه و منزلت 

 اجتماعی

من تونی بگی ها سود معنوی عایدت میشه و نمیکتاب خواندن سودمحور و سودگرا نیست. بیشتر وقت»

این کتابو خوندم و بعد تو این کار موفق شدم. یکی از مصادیق عملی که خود من با کتاب خوندن 

دست آوردم احترام اجتماعی بود. وقتی مطالعه داشته باشی نوع حرف زدن و تفکر آدم با دیگران  به

ه خود شه، خود بخونه و چیزی سرش می شه، هرجا حرف بزنی مشخصه که این آدم کتابمتفاوت می

 ...«شه در قالب جایگاه احترام شن ... تو جامعه فایلی برات باز می بقیه برات ارزش قائل می

19 

 

بدرای کودکدان و نوجواندان در جهدت      ویدژه بده خلق و معرفی الگوهای رفتاری مناسب . الگوبرداری: 12

هدای تداریخی،   ویدژه کتداب   بده های کتداب  احراز شخصیت و برگزیدن صفات الزم برای موفقیت از جمله رسالت

که الگوسازی در اغلب مدوارد بدا    استکنندگان حاکی از آن مذهبی، ادبی و رمان بوده است. اظهارات مشارکت

ای اشدخا   گیرد. خواندن زندگی شخصدی و حرفده  طور مستقیم و یا غیرمستقیم شکل می خواندن کتاب خواه به

 ایجداد ناخودآگاه خوانندده بدرای جدایگزینی خدویش     در ضمیر موفق، مشهور و یا محبوب، شوق و تمایلی خا  

خونددن  »گویدد:   ای چندین مدی   کنندده  تواند نقطه آغازی برای یک موفقیت جدید باشدد. مشدارکت  کند که میمی

زندگی بزرگان علم و ادب و اینکه اونها تو مسیر زندگیشون چقدر سختی و مدرارت کشدیدند و در مقابدل چقددر     

 ...«.های زیادی به همراه داشته ع و مشکالت باعث توقف اونها نشده، برای من درسموفق بودند و موان

های متعددی دارد که هر کدام از آنها باید در جای خود بررسی شوند. یدک  خالقیت جنبه . خالقیت:13

-تجنبه بسیار مهم خالقیت، وجود شرای  الزم برای بروز ایدن اسدتعداد همگدانی اسدت. طبدق اظهدارات مشدارک       

سدطح داندش و آگداهی، خطرپدذیری،      پدذیری، پدذیری، انعطداف  یابی، آمدوزش همچون مهارت کنندگان عواملی

مند کردن افراد به نترسیدن از اشتباه و شکست نیز در میزان خالقیت و نوآوری افراد تأثیر فراوان دارند که با عالقه

هدای ذکدر شدده را در کندار دیگدر ملزومدات       تدوان مهدارت  های آموزش خالقیت میعنوان یکی از راه خواندن به

طور خا  به مسئله کودکدان اشداره   کنندگان در زمینه خالقیت بهآموزش و تعلیم و تربیت کسب کرد. مشارکت

-داسدتان  شود و با نویسندگان مختلف، می آشنا کتاب با کودکی ابتدای از کردند. ایشان اظهار داشتند فردی که

-به شود، آشنا تاریخی مهم حوادث یا جدید هنرهای و علوم متفاوت، هایرهنگف و هاسرزمین و مختلف های



 1397 پاییز و زمستان، 2، شماره 8سال                                         دانشگاه فردوسی مشهدنامه کتابداری و اطّالع رسانی، پژوهش 122

 مقدمده  خوانده، هاداستان در که گوناگونی هایشخصیت با ارتباط نتیجه در و آمد خواهد بار متفکر طور حتم

 بدزرگ  دنیایی است، خالقیت اساسی گیری از تخیل که ضرورت خالقیت را در او ایجاد کرده و با بهره و تفکر

 38ای  کنندده  کندد. مشدارکت   پدردازی خیدال  آزادانده  تواندمی و شودمی گشوده کودک چشمان مقابل پهناور و

خیلدی وقدت پدیش از همدین کتابخونده یدک       »گویدد:   سال عضویت در کتابخانه در این زمینه می 10ساله، با سابقه 

د بودم، اما بدا ایدن کتداب خیلدی چیدزای جدیددتر یداد        کتاب آموزش بافتنی امانت بردم. خودم الفبای بافتنی رو بل

کردم. حتی االن مشتری هم های متفاوت اختراع میها و مدلگرفتم. بعدش که بیشتر کار کردم دیگه خودم نقش

 «.برای کارهام دارم

ل ئاجتماعی است که در حدل مسدا   )مشارکت( اعتماد یکی از عناصر بنیادین تعامل. مشارکت ذهنی: 14

گیدرد و در طدول    کننده دارد. اعتماد بین شخصی در رواب  اجتماعی شکل می به نظم اجتماعی نقشی تعیینمربوط 

گیری اعتماد تواند در تقویت و شکلکم و کیف رواب ، میزان و نحوه تعامالت میبنابراین شود، زمان تقویت می

پیوندهای اجتماعی، در شبکه رواب  غیررسمی کار  و . ساز(1387)باستانی، کمالی و صالحی هیکویی،  ثر باشدؤم

یافتده  تواندد بده یدک اعتمداد تعمدیم     راحتی می که به گرددطی مکانیسمی به افزایش اعتماد اجتماعی منجر می ،فرد

دهدد و بدا   اجتماعی منجر شود. از طرفی افزایش سرانه خواندن، عمق و پهنه ارتباط و آگاهی افراد را گسترش مدی 

فدردی   های شخصیتی به فرد نوعی اعتماد بینها و تیپ دادن انواع تجربیات و شناساندن انواع اندیشهدر اختیار قرار 

گویدد:   ای مدی  کنندده  شدود. مشدارکت  بخشد که در نتیجه قابلیت افراد برای مشارکت ذهنی با دیگران بیشتر میمی

بینم اینه کده همیشده   تی که با دیگران میاس ... اصالً من همیشه در حال مطالعه دیدمش. تفاوعمه من اهل مطالعه»

 «.حل خوب داره گن. ایشون همیشه یه راهکنه و همه هم مشکالتشون رو بهش میدیگران رو راهنمایی می
 

 گیری نتیجهبحث و 

هدای عمدومی   هدف این پژوهش شناخت دستاوردها و اثرات عملی خواندن از دیدگاه اعضدای کتابخانده  

کنندگان دارای اثرات بارز عملی خواندن در اجتماع بودند ها، برخی از مشارکت اس یافتهشهر کرمانشاه بود. بر اس

بدود  ها ایجداد کدرده   گیری در ذهنیت آنکننده و چشم دارای اثراتی بودند که خواندن تأثیر متحول دیگرو برخی 

نیز دارای هر دو اثرات عیندی  کنندگان  . برخی از مشارکتشده بودمنجر به اثرات عملی  ،که در نتیجه نهایی خود

 و ذهنی بودند.

هدای زنددگی افدراد تدأثیر مثبتدی       های پژوهش نشانگر آن است که خواندن، بر همه جنبده  در مجموع یافته

هدای  داشته است. پیشرفت علمی از مشهورترین دستاوردهای خواندن در بین جامعه مورد مطالعه عنوان شدد. یافتده  

( نیدز نشدان داد   1395قاسدمیان ) و ظریدف  (1394، حسدینی و بابدایی )  (1394پور )دهقان (،1389پژوهش پالهنگ )

 ,Poorsoti & Davatgari Asl)خواندن غیردرسی بر انگیزه و موفقیت تحصیلی افدراد تدأثیر مثبدت داشدته اسدت.      
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ویان دانشج ( نیز تأثیر خواندن را بر مهارت نوشتاری، درک مطلب و سرعت خواندنSuk, 2017سوک ) و( 2016

آمدوزی و افدزایش دایدره لغدات      ترین دستاوردهای خواندن، زبانزبان خارجی تأیید کردند. در واقع یکی از اصلی

 شوند. موجب آن در گفتار و نوشتار نیز توانمند می خوانندگان است که به

ذهن  شود، توسعهاز دیگر دستاوردهای خواندن که در اثر افزایش خواندن و دریافت اطالعات حاصل می

هدای  ای جدیدد اسدت کده تفداوت    بود. طبق اظهارات، هر اثر از هر نوعی که باشد حاصل دیدگاه، تفکر و اندیشده 

رفدتن حجدم مطالعده،     زیادی با شخص دارد. مطالعه، شریک شدن با دنیای ذهنی و زبدانی نویسدنده اسدت. بدا بداال     

عظیمی از داندایی، تواندایی و علدوم و     شود و حجمگستردگی ذهن و افزایش شناخت و دانش خواننده حاصل می

( نیدز بدر تدأثیر خوانددن بدر      1395) دوکی نتایج پژوهش ساالری و عابدینیشود. فرهنگ وارد ذهن و زبان وی می

 ,Tamir, Brickerتدامیر، بریکدر، دودل فددر و میچدل )     هدای پدژوهش نتدایج  اشاره داشدت.   تمرکز قدرت تقویت

Dodell-Feder & Mitchell, 2015 ،)( بالک و بارنزBlack & Barnes, 2015  ( و مدامپر و جریندگ )Mumper 

& Gerrig, 2017) های شناختی افراد و توسعه نظریه ذهن بود. نیز نشانگر تأثیر خواندن داستان بر توانایی 

تفاوت  علم، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر و جامعه، یک شهروند را از فردی بی هایزمینهروز بودن در  به

روز بودن دستاوردی بود کده در   کند. بهبه فردی اجتماعی که در سرنوشت خود و دیگران سهیم است، تبدیل می

 سایه مطالعات منظم و پایدار عاید جامعه تحت مطالعه پژوهش حاضر شده است.

را  آرامش و نشاط از دیگر آثار و نتایج خواندن بود که اکثر جامعده تحدت مطالعده آن   تفریح و دستیابی به 

تجربه کرده بودند. در نتیجه در دنیای پرهیاهوی امروز که هر فردی در طلب راهی برای کسب آرامش و آسایش 

سدیبی سرشدار از   توجه است. اثری که با کمتدرین هزینده و بددون هدیچ آ     خویش است، این اثر خواندن، بسیار قابل

های  های مربوطه، فرصترود دولت با همکاری نهادها و ارگانرو، انتظار می مزیت و فایده برای فرد است. از این

پذیری منابع مطالعاتی مناسب، متناسب با نیداز و عالقده جامعده مخاطدب     مطالعاتی مناسب به همراه تولید و دسترس

جرایی شدن چنین انتظاری به یقین، تربیت نویسندگان مطلوب، کنترل فراهم آورند. پیرو این موضوع، شرط اول ا

هدای عمدومی   تر پشتیبانی از نهادهای مربوطه همچون نهاد کتابخانده مسائل اقتصادی، ترویج خواندن و از همه مهم

 است.

بینی ندام دارد. شدناخت و درک   برداشت و نوع دیدگاه یک مکتب یا دین نسبت به جهان و هستی، جهان

بیندی کده از نتدایج    شدود. درک جهدان   یدگاه و نگرش ادیان نسبت به انسان و جهان در بستر خواندن حاصدل مدی  د

، در مطالعات مذهبی و سیاسی بینش افراد را هویت بخشیده و هشیاری دینی و سیاسی به خواننده استخودسازی 

تمامی سطوح وابسته به متغیدر میدزان پیگیدری     کند. این اتفاق درها را جبران میکند و بسیاری از ناآگاهیمی ءالقا

شناسدی و علدوم   خواننده، جریان دارد. در حالتی دیگر، مطالعات مربوط به اخدالق و رفتدار در زمینده فلسدفه، روان    
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-دهد، در نتیجده خوانندده دارای قابلیدت   های مناسب و درخور زمان و مکان را آموزش میالعملاجتماعی، عکو

نفو و از تواند نواقصی مانند فقدان اعتماد بهتمامی رفتارها و اعمال خویش خواهد شد و میاندیشی در  های نیک

-سازی دستاوردی دیگر از خواندن برای مصاحبه خودسازی، خودپنداره مثبت و شخصیتاین قبیل را جبران کند. 

بددر  در زمینه تأثیر خوانددن   (1393شوندگان پژوهش حاضر بود. در این راستا نتایج مطالعه تاجداران و همکاران )

 لدذت  خود، از رضایت حو ( در ابعاد ایجاد1395دوکی ) و  با پژوهش ساالری و عابدینی هافدزایش خدود پنددار

 منفی، با مطالعه حاضر همسو است. عواطف رفع زندگی و شدن معنادار زندگی، از بردن

بسدیاری از افدراد در جامعده امدروز اسدت.      پیشرفت شغلی و درآمدزایی از جمله اهداف و نیازهای اصدلی  

کنندگان اظهار داشتند مطالعات تخصصی آنها با کمترین هزینه، بستر این امر را برای آنها به نحو مؤثری مشارکت

اند که به اعتقاد آنان منجر به عبدور   فراهم ساخته است. همچنین افراد در سایه مطالعات خود به تجاربی دست یافته

بر یادگیری از طریق آزمون و خطا شده است و به آنها توان حل مشدکالت را بدا تکیده بدر اطالعدات       زمان مسیراز 

هدای   کسب شده از منابع اطالعاتی داده است. برقراری ارتباط مؤثر در سطح خانواده و اجتماع نیز از جمله مهارت

بین جامعه تحت مطالعده حاصدل شدده    ضروری برای هر فرد در جامعه است که این مهم نیز با تکیه بر خواندن در 

 اجتماعی و جلب رواب  ( نیز گویای تأثیر خواندن بر تقویت1395) دوکی ساالری و عابدینیاست. نتایج پژوهش 

 دیگران بود. حمایت و نظر

واسطه آن فرد در مسیر زندگی خود اهدافی را بدرای خدویش تعیدین     ایجاد سطحی از مهارت و توان که به

منظمی در جهت حفظ و بهبود وضعیت سالمت جسمانی و روحی خود داشدته باشدد،    هایبرنامه نموده و همچنین

کنندگان اظهار شد. این موارد موجب بهبود کیفیت زندگی از دیگر دستاوردهای خواندن بود که توس  مشارکت

ر خوانددن بدر ابعداد    ( در زمینده تدأثی  1395) دوکدی  ساالری و عابددینی فرد خواهد شد. در این راستا نتایج پژوهش 

 راستاست. اطراف با پژوهش حاضر هم محی  داشتن نگه جسمانی فرد و سالم

امدا کسدب ایدن جایگداه و      که برای خود جایگاهی تعریف کند؛ هر شخصی در اجتماع خواهان آن است

 تداوم آن برای هر شخص بسته به علل و عواملی است که یکی از ایدن علدل، علدم هدر شدخص اسدت. در تمدامی       

ای از  همواره شخصی که اطالعات بیشتری داشته و توانسته است با دادن اطالعات خدود گدره   هافرهنگجوامع و 

مشکلی خواه بزرگ و خواه ناچیز دیگران باز کند، مورد احترام بیشتری واقع شده است. در نتیجه خواندن توانسته 

 یجاد کند.است جایگاه و شخصیت انسانی را ارتقاء دهد و تمایز آشکاری ا

ویدژه بدرای نوجواندان و     الگوبرداری از دیگر دستاوردهای خواندن توس  افراد عنوان شد. این دستاورد به

ویدژه بدا    های مناسب این سنین کده بده   بنابراین شایسته است با خلق و انتشار کتاب جوانان بسیار حائز اهمیت است؛

 های الزم را برداشت. کنند، در این زمینه گام می زبان غیرمستقیم بستر الزم برای الگو گرفتن را فراهم
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کنندگان حاکی از آن اسدت کده خوانددن یکدی از مشدهورترین ابزارهدای ارتقادهندده        اظهارات مشارکت

اندد بده سدبب خوانددن،     کننددگان توانسدته  هوش اکتسابی است. خالقیت از جمله مواردی بوده است که مشارکت

طدور مسدتقیم یدا    هایی با مضدامین آمدوزش خالقیدت، بده    ه کسب کنند. کتابتوجهی در آن حیطهای قابلموفقیت

ای جدید اند. کشف و شهود یک فرد خالق و اهل خواندن با منجر شدن به ایدهکردهغیرمستقیم، بسیار موفق عمل

ای که حتی ممکن است با خواندن یک کتداب کوچدک متولدد شدود. کسدب       تواند تبدیل به ثروت شود. ایدهمی

اسدت و   اقتصداد رساند، بده ایدن دلیدل کده دنیدای امدروز دنیدای        را به قدرت می چنین توانایی، فرد و چه بسا جامعه

توان به ثروت و در نهایدت  بنابراین در دنیای امروز با علم می محور است؛اقتصاد، قدرت است و این قدرت دانش

 به قدرت رسید.

 

 پیشنهادهای پژوهش

شدود کده اجدرای برخدی     ها و تحلیل نتایج مطالعه، چنین اسدتنباط مدی  با توجه به یافته الف( راهکارهای اجرایی:

-شود. برای رسیدن به این منظور پیشنهاد میاعمال باعث اصالح و بهبود در امور کتاب و کتابخوانی در کشور می

 شود:

 و تعامل الزم را با های عمومی کشور هم در سطح ملی هم در سطوح مختلف بومی، همکاری نهاد کتابخانه

ها و مجالت با تیترای باال را برای معرفی های جمعی پر طرفدار مانند رادیو و تلویزیون، برخی روزنامهرسانه

 باشد؛طور ویژه در بین اعضا داشته  کتابخانه، ارزش خواندن و دستاوردهای آن به

 بخانه و نتایج و اثرات مطالعه در بین های عمومی کشور برای شناساندن ارزش و جایگاه کتانهاد کتابخانه

 اعضا، دست به ایجاد یک رسانه جمعی قوی برای مخاطب عام بزند؛

 های عمومی با تشکیل جلسات متنوع و جذاب هفتگی یا ماهیانه اجازه دهند اعضا بدون هیچ کتابخانه

د با یکدیگر به بحث و محدودیت سنی، جنسی، تحصیالتی و از این قبیل، درباره مطالعات و دستاوردهای خو

 گفتگوی آزاد بپردازند؛

 های حاصل  شنیداری در فضای مجازی، موفقیت-های عمومی با استفاده از انواع تسهیالت دیداریکتابخانه

طور گسترده نشر دهند و از این راه به جذب مخاطب و ارتقای فرهنگ مطالعه  از خواندن اعضای خود را به

 بپردازند؛

 ها و نهادهای وابسته با توجه به اهمیت دستاوردها و ی عمومی کشور با همکاری دیگر ارگانهانهاد کتابخانه

های مورد نیاز تأثیر خواندن در زندگی افراد دست به کشف و تربیت نویسندگان مناسب در تمامی زمینه

 مخاطبان بزند؛
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 آوری  به تهیه و فراهم های عمومی کشور متناسب با دستاوردهای خواندن اعضای خود، نهاد کتابخانه

مجموعه منابع اطالعاتی پرداخته و با کسب حمایت بیشتر دولت در جهت توسعه فضاهای فیزیکی و تهیه 

 پذیری به منابع را افزایش دهد؛  منابع اطالعاتی، سطح دسترس

 .در سطح مدارس دستاوردهای حاصل از خواندن در بین مردم، ارائه و معرفی شود 

شک دستاوردهای خواندن و اثرات عملی آن در زندگی افراد  بیهای آتی:  رای پژوهشب( پیشنهادهایی ب

 شود: های زیر در آینده پیشنهاد می های پژوهش حاضر است. در نتیجه اجرای پژوهشبسیار بیش از یافته

 ؛های آنان  سنجش دستاوردها و اثرات عملی خواندن در بین خوا  جامعه و تأثیر آن در موفقیت 

 ها و دستاوردهای خواندن؛ رابطه بین انگیزهو شناسایی  سنجش 

 دستاوردهای خواندن و سنجش تأثیر دستاوردهای خواندن بر میزان و کیفیت خواندن  تبیین فرایند دستیابی به

 افراد؛

 .سنجش تأثیر متغیرهای دموگرافیک، شخصیتی و شناختی بر دستاوردهای خواندن اقشار مختلف جامعه 
 

 منابع
 معاونت رضوی، قدس آستان: مشهد. تهرانی صرافی محمد ترجمه .بخوانیم کتاب چگونه(. 1371) چارلز درون، ون و مارتیمر، آدلر،

  .فرهنگی

 ترجمه احمد پوراحمد و علی شماعی. یزد: دانشگاه یزد. های تحقیق در علوم اجتماعی. روش(. 1384استربرگ، جی کریستین )

مجله دانشکده  شخصی.  . سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین(1387) مریم ،صالحی هیکوییو افسانه،  ،سوسن، کمالی ،باستانی

 . 81-41 ،(61) 16 ادبیات و علوم انسانی،

 پنجم پایه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و نفو به اعتماد بر غیردرسی های کتاب مطالعه اثربخشی بررسی(. 1389) زینب پالهنگ،
 طباطبایی، عالمه دانشگاه. ابتدایی آموزش ارشد کارشناسی نامه پایان .89-88 تحصیلی سال در المرد شهرستان ابتدایی

 .تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده

 دختر نوجوانان خودپنداره افزایش بر درمانی کتاب تأثیر میزان بررسی(. 1393) فیضیه مرادی،و  مهرانگیز، گر، پیوسته منصور، تاجداران،

 .130-117 ،(4)10 تربیتی، نوین های اندیشه. آباد خرم شهر عمومی های کتابخانه عضو سال 16 - 11 دارای

 تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. های پژوهش کیفی. اصول و روش(. 1385حریری، نجال )

 ملی کنفرانو سومین در. دانشجویان تحصیلی انگیزه بر شعر روزانه مطالعه اثربخشی(. 1394) هدی بابایی، و حدیث، سیده حسینی،

 .نارکیش رسانی اطالع مؤسسه تهران، رفتاری، علوم و روانشناسی

 فصلنامه. تهران شهر 14 منطقه ابتدایی دوره آموزان دانش تحصیلی انگیزه بر غیردرسی منابع مطالعه تأثیر(. 1394) مهدیه پور، دهقان

 .133-105 ،(23) 6 آموزشی، مدیریت تحقیقات

فرهنگ خواندن:  در .ساری شهر زنان زندگی کیفیت بر مطالعه وضعیت تأثیر بررسی. (1395) مریم دوکی، و عابدینی محمود، ساالری،
به کوشش سید مهدی حسینی.  (.296-285عملی ایجاد، توسعه و نهادینه کردن رفتار خواندن )صص.  هایراهمبانی نظری و 

 .تهران: چاپار؛ سنندج: دانشگاه کردستان
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