
  

  

                                                                          

  

  

  

  1دكتر مصيب سامانيان 

  

   چكيده

اي دارد كه عوامل بسـياري در   فرايند توسعه همه جانبه ساز و كار پيچيده

  .هاي مناسب در توسعه موثرند حل و ارائه راه  شناخت و پيچيدگي

هـاي رشـد و    بـه خوانـدن از مهمتـرين شـاخص    ميزان مطالعـه و گـرايش   

ايجاد رضايت آگاهانه از طريق مطالعه امكانپـذير اسـت و از آنجـايي     .توسعه است

كه مطالعه امري اكتسابي است  و سنين كودكي و نوجواني، دوران كسب عـادت و  

فضـايل انسـاني اســت و دوران دانشـجويي را شـايد دوران تثبيــت ناميـد و چــون      

شود و در اين  قاء سطح بينش و آگاهي و شعور افرد جامعه منجر ميمطالعه به ارت

تحقيق بنا به ضرورت به تبيين جايگاه مطالعه در بـين دانشـجويان پرداختـه شـده     

  :است كه بعضي از يافته هاي تحقيق عبارتند از

  .از دانشجويان داراي اطاق مطالعه در منازل خود هستند%  66 _

  .جلد كتاب دارند 500يش از از دانشجويان ب% 3تنها  _

از دانشـجويان دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد بجنــورد معتقدنــد كــه اســاتيد  % 47 _

  .دهند متناسب با موضوعات تدريس آنها را به كتابخانه ارجاع نمي

  

  

                                                 

  استاديار  و معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد -1

پژوهشهاي تربيتي       
نشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورددا  

84بهار   -شماره دوم       

 

ثر بر آن از نظر ؤبررسي مطالعات غير درسي دانشجويان و شناسايي عوامل م

  دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 

اي دارد كه عوامل بسـياري در  فرايند توسعه همه جانبه ساز و كار پيچيده

  .هاي مناسب در توسعه موثرند حل و ارائه راه  شناخت و پيچيدگي

بـه خوانـدن از مهمتـرين شـاخص    ميزان مطالعـه و گـرايش   

ايجاد رضايت آگاهانه از طريق مطالعه امكانپـذير اسـت و از آنجـايي    

كه مطالعه امري اكتسابي است  و سنين كودكي و نوجواني، دوران كسب عـادت و  

فضـايل انسـاني اســت و دوران دانشـجويي را شـايد دوران تثبيــت ناميـد و چــون      

قاء سطح بينش و آگاهي و شعور افرد جامعه منجر مي

تحقيق بنا به ضرورت به تبيين جايگاه مطالعه در بـين دانشـجويان پرداختـه شـده     

  :است كه بعضي از يافته هاي تحقيق عبارتند از

  .از دانشجويان داراي اطاق مطالعه در منازل خود هستند

جلد كتاب دارنداز دانشجويان ب 500يش از از دانشجويان ب 500يش از از دانشجويان ب جلد كتاب دارند 500يش از    . 500يش از 

از دانشـجويان دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد بجنــورد معتقدنــد كــه اســاتيد  
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  مقدمه

امـا در ايـن بـين    .  مطالعه كتاب نياز اساسي براي همه افراد جامعـه اسـت  

محركه فكري جامعه، بيشـتر از همـه گروههـا بـه      گروه دانشجويان به عنوان قواي

مطالعه نياز دارند و آموزش مداوم امري است كه وابستگي تـام بـه مكـان خاصـي     

معمــوال در طراحــي نظامهــاي آمــوزش جهــان و بــه خصــوص كشــورهاي   نــدارد،

يعنـي    شود، پيشرفته همواره كتابخانه به عنوان قلب مدرسه و دانشگاه محسوب مي

آمـوز يـا دانشـجو بـا      شـود و دانـش   ط كتب درسـي و معلـم زده مـي   ها توس جرقه

معلـم و اسـتاد در كنـار درس    . كنـد  استفاده از كتابخانه، مطالب درسي را كامل مي

شود به جـاي چنـد    آموز خواسته مي كند و از دانشجو و دانش چند كتاب معرفي مي

ط يكبـار  بار خواندن از روي كتاب درسـي همـان موضـوع را در چنـد كتـاب و فقـ      

آموزان و دانشجويان يـك قضـيه را از چنـد     در اين حالت ضمن اينكه دانش. بخواند

كنند، با تعداد كتابهاي بيشـتري آشـنا    خوانند و بررسي مي ديدگاه و از چند راه مي

شوند، با توجه به اينكه يادگيري بر محفوظات استوار نيست و فهميدن موضـوع   مي

هاي آموزشـي كشـورهاي پيشـرفته،     ه اينكه در نظامبا توجه ب. گيرد جاي آن را مي

آمـوزان   هاي تحصيلي بر مطالعه و تحقيق گذاشته شده است و دانـش  اساس برنامه

هاي تحصيلي خود به كتابخانه مراجعه  و دانشجويان موظفند كه براي تهيه گزارش

ه و نمايند و گاه براي يك موضوع چند كتاب را مطالعه كنند و اين عادت بـه مطالعـ  

شود كه هم مدارس و هم دانشـگاهها و   باعث مي  شور و شوق يادگيري و پژوهش،

لـذا شناسـايي     ها روز به روز گسترش و توسـعه بيشـتري پيـدا كننـد،     هم كتابخانه

هاي راهبردي براي رفع موانع و رشـد گـرايش    هاي خواندن و داشتن برنامه آسيب

نگـر خواهـد بـود     ه خردمند و آيندهبه اطالعات و خواندن آن از ويژگيهاي يك جامع

كه اين تحقيـق مـي كوشـد بـه بررسـي ميـزان گـرايش دانشـجويان دانشـگاه آزاد          

اســالمي واحــد بجنــورد بــه مطالعــه غيردرســي و عوامــل مــوثر بــرآن را از نظــر  

  .دانشجويان مشخص كند

شود به جـاي چنـد   آموز خواسته ميكند و از دانشجو و دانشچند كتاب معرفي مي

بار خواندن از روي كتاب درسـي همـان موضـوع را در چنـد كتـاب و فقـ      

آموزان و دانشجويان يـك قضـيه را از چنـد    در اين حالت ضمن اينكه دانش

كنند، با تعداد كتابهاي بيشـتري آشـنا   خوانند و بررسي ميديدگاه و از چند راه مي

شوند، با توجه به اينكه يادگيري بر محفوظات استوار نيست و فهميدن موضـوع  

ه اينكه در نظامبا توجه ب. گيرد جاي آن را مي ه اينكه در نظامبا توجه ب. گيرد جاي آن را مي هاي آموزشـي كشـورهاي پيشـرفته،    با توجه ب. گيرد جاي آن را مي

هاي تحصيلي بر مطالعه و تحقيق گذاشته شده است و دانـش 

هاي تحصيلي خود به كتابخانه مراجعه و دانشجويان موظفند كه براي تهيه گزارش

نمايند و گاه براي يك موضوع چند كتاب را مطالعه كنند و اين عادت بـه مطالعـ  

شود كه هم مدارس و هم دانشـگاهها و   باعث مي  شور و شوق يادگيري و پژوهش، شود كه هم مدارس و هم دانشـگاهها و   باعث مي    باعث مي  

ها روز به روز گسترش و توسـعه بيشـتري پيـدا كننـد،    

هاي راهبردي براي رفع موانع و رشـد گـرايش   هاي خواندن و داشتن برنامه
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  اهميت و هدف پژوهش

دگي مانـ  يافتگي يـا عقـب   هاي مهم توسعه سطح سواد هر جامعه از شاخص

شود البته اين امر به تنهايي فاقد ارزش ذاتـي اسـت امـا از آنجـايي      آن محسوب مي

درآمـد ناخـالص ملـي، اقتصـادي،       كه افزايش سطح سواد با افزايش توليد صنعتي،

هـا   نظامي و سياسي جامعه ارتباط دارد، اين موضوع عنصري مهم در همـه حـوزه  

شعار آموزش عالي براي همه كه اجباري ساختن آموزش همگاني و . شود تلقي مي

اً در . از سوي سازمان ملل متحد اعالم شده است ناظر بر همين موضوع است  اخير

كنــيم باســوادي در رشــد  صــورتي كــه رشــد و پيشــرفت را يــك فراينــد تلقــي مــي

  .آيد آگاهيهاي اجتماعي يكي از مهمترين مباني اين حركت بشمار مي

فـه، گذرانـدن اوقـات فراغـت، آگـاهي از مسـائل       تواند عـادت، وظي  انگيزه مطالعه مي

اي  ارضاي عاليق ذوقـي، حرفـه    جاري، ارضاي ميل شخصي، نياز زندگي روزمره،

و وسعت  بخشيدن به اين نوع عاليق، پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي و شخصـي،  

رشد عمومي و ارضاي نيازهاي مبرم روحي و معنوي باشد و بـا توجـه بـه تاكيـد     

الم و با توجه به اهميت سواد و و مطالعه و تبديل جوامـع بـه جوامـع    دين مبين اس

ضـرورت    گيـري دنيـاي جديـدي چـون عصـر اطالعـات و دانـايي،        اطالعاتي، شكل

مطالعه غيردرسي كامالً مشخص است و هدف از اجراي اين تحقيق بررسي ميـزان  

واحـد  گرايش به مطالعات غيردرسـي در بـين دانشـجويان دانشـگاه آزاد اسـالمي      

  باشد بجنورد مي
  

  هاي تحقيق فرضيه

فرضيه اصلي تحقيق عبارتست از ميزان گرايش دانشجويان دانشـگاه آزاد  

ورزشـي،  (اسالمي واحد بجنورد در مطالعه غيردرسـي بـه سـوي مجـالت عمـومي     

  .است...) خانواده، 
  

  

  .آيد آگاهيهاي اجتماعي يكي از مهمترين مباني اين حركت بشمار مي

تواند عـادت، وظي فـه، گذرانـدن اوقـات فراغـت، آگـاهي از مسـائل       تواند عـادت، وظي فـه، گذرانـدن اوقـات فراغـت، آگـاهي از مسـائل       تواند عـادت، وظي 

ارضاي عاليق ذوقـي، حرفـه    جاري، ارضاي ميل شخصي، نياز زندگي روزمره، ارضاي عاليق ذوقـي، حرفـه       

و وسعت  بخشيدن به اين نوع عاليق، پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي و شخصـي،  

رشد عمومي و ارضاي نيازهاي مبرم روحي و معنوي باشد و بـا توجـه بـه تاكيـد     

الم و با توجه به اهميت سواد و و مطالعه و تبديل جوامـع بـه جوامـع    

گيـري دنيـاي جديـدي چـون عصـر اطالعـات و دانـايي،       

مطالعه غيردرسي كامالً مشخص است و هدف از اجراي اين تحقيق بررسي ميـزان  

گرايش به مطالعات غيردرسـي در بـين دانشـجويان دانشـگاه آزاد اسـالمي      

  باشد بجنورد مي

  هاي تحقيق فرضيه

فرضيه اصلي تحقيق عبارتست از ميزان گرايش دانشجويان دانشـگاه آزاد  
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  :هاي فرعي تحقيق عبارتند از فرضيه

  .از ميزان مطالعه دانشجويان دختر است ميزان مطالعه غيردرسي دانشجويان پسر كمتر

  .بين مطالعه كتابهاي غيردرسي و موفقيت تحصيلي آنها رابطه مثبت وجود دارد
  

  االت پژوهشؤس

 آيا ميزان مطالعه غيردرسي دانشجويان با وضعيت خانوادگي آنان ارتباط دارد؟ .1

را در ايجاد گرايش به مطالعه غيردرسي دانشجويان چـه كسـاني بيشـترين نقـش      .2

 دارد؟

آيا بين ميزان مطالعه غيردرسي دانشجويان با وضعيت خانوادگي ارتبـاط وجـود    .3

 دارد؟

  

  روش پژوهش

تحليلـي  _روشي كه در اين تحقيق مورد اسـتفاده قـرار گرفـت روش توصـيفي    

است كه با استفاده از پرسشنامه اطالعات الزم بـراي توصـيف و تجزيـه و تحليـل     

يان دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد بجنـورد بـه      آنچه كه در زمينـه گـرايش دانشـجو   

  .آوري گردد مطالعه غيردرسي نقش دارد، جمع
  

  جامعه پژوهش 

-83نام شده و انتخاب واحد كرده در سال تحصـيلي    كليه دانشجويان ثبت

نفـر انتخـاب واحـد و     5280كه طبق آمار دفتـر فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات       84

  .نام كرده بودند ثبت
  

  هحجم نمون

 84-83نام شده در سال تحصـيلي   نفر دانشجويان ثبت 5280از بين تعداد 

نفر بدون توجه به جنسيت و مقطـع تحصـيلي بـه عنـوان نمونـه تحقيـق        100تعداد 

  .انتخاب شدند

  

روشي كه در اين تحقيق مورد اسـتفاده قـرار گرفـت روش توصـيفي    

است كه با استفاده از پرسشنامه اطالعات الزم بـراي توصـيف و تجزيـه و تحليـل     

يان دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد بجنـورد بـه      آنچه كه در زمينـه گـرايش دانشـجو   

  .آوري گردد مطالعه غيردرسي نقش دارد، جمع

  نام شده و انتخاب واحد كرده در سال تحصـيلي    نام شده و انتخاب واحد كرده در سال تحصـيلي    كليه دانشجويان ثبت

نفـر انتخـاب واحـد و     5280كه طبق آمار دفتـر فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      نفـر انتخـاب واحـد و     5280 5280 

  .نام كرده بودند
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  ها شيوه تجزيه و تحليل داده

اي كه براي اين پژوهش استفاده شد به جز قسمت مشخصـات فـرد    پرسشنامه

ها اقدام بـه محاسـبه    سوال بود كه براي تجزيه و تحليل داده 19دهنده داراي  پاسخ

  .ها شد فراواني نسبي و درصد فراواني مربوط به هر يك از گزينه

هاي مربـوط بـه ْآمـار پارامتريـك از      بديهي است بدليل عدم برقراري مفروضه

ها، يكسـاني نسـبي واريـانس در گروههـا و مهمتـر از       قبيل نرمال بودن توزيع داده

اي  گيري مورد اسـتفاده كـه بايسـتي از نـوع حـداقل فاصـله       مه اينها مقياس اندازهه

باشد، امكان اسـتفاده از آْزمونهـاي پارامتريـك وجـود نداشـت و صـرفا از طريـق        

  .روشهاي غيرپارامتريك و آمار توصيفي اين تجزيه و تحليل انجام گرفت
  

  پيشينه پژوهش

انشجويان ايـران وابسـته بـه جهـاد     اي كه مركز افكارسنجي د بر اساس مطالعه

دانشگاهي لرسـتان دربـاره نگـرش دانشـجويان دانشـگاههاي لرسـتان نسـبت بـه         

هـا   فرهنگ مطالعه و كتابخواني و استفاده از منابع اطالعاتي انجام داده اسـت يافتـه  

مطالعـات غيردرسـي     درصد دانشجويان ساكن در خوابگاه، 3/33دهد كه  نشان مي

درصد دانشجويان  9/72دهندو اين در حالي است  سي ترجيح ميرا بر مطالعات در

غيرخوابگاهي مطالعات درسي را ترجيح داده و وقت بيشتري را بـه آن اختصـاص   

  )1383فرهنگ و پژوهش، . (اند داده

اي گفته است آزمون سراسري به نرخ مطالعه  صادق عزيزي در مصاحبه محمد

پردازنـد و   موزان به مسايل درسي مـي آ آموزان آسيب رسانده و صرفا دانش دانش

  )1383عزيزي،(  .دهند به مطالعه مطالب غيردرسي بهاي الزم را نمي

مينا رضاپور با بررسي تاثير سطح سواد والدين بر ميزان مطالعـه غيردرسـي   

بـه   79-78درسـال  ) قلعه حسـنخان (آموزان مقطع متوسطه منطقه شهر توس  دانش

آمـوزان و سـطح سـواد     العـه غيردرسـي دانـش   چنين نتايجي دست يافـت، بـين مط  

روشهاي غيرپارامتريك و آمار توصيفي اين تجزيه و تحليل انجام گرفت

انشجويان ايـران وابسـته بـه جهـاد     اي كه مركز افكارسنجي دبر اساس مطالعه

دانشگاهي لرسـتان دربـاره نگـرش دانشـجويان دانشـگاههاي لرسـتان نسـبت بـه         

فرهنگ مطالعه و كتابخواني و استفاده از منابع اطالعاتي انجام داده اسـت يافتـه  

مطالعـات غيردرسـي     درصد دانشجويان ساكن در خوابگاه، 3/33دهد كه  نشان مي

درصد دانشجويان  9/72دهندو اين در حالي است سي ترجيح ميرا بر مطالعات در

غيرخوابگاهي مطالعات درسي را ترجيح داده و وقت بيشتري را بـه آن اختصـاص   

  )1383فرهنگ و پژوهش، 

اي گفته است آزمون سراسري به نرخ مطالعه صادق عزيزي در مصاحبه

موزان به مسايل درسي مـي آ آموزان آسيب رسانده و صرفا دانش

  )1383عزيزي،(  .دهند به مطالعه مطالب غيردرسي بهاي الزم را نمي
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والدين ارتباط معناداري وجود ندارد والديني كه خود اهل مطالعـه باشـند فرزنـدان    

  .نمايند خود را نيز به مطالعه تشويق و ترغيب مي

بيشتر  آموز ميزان تاثير پدر نسبت به مادر در مطالعه غيردرسي دختران دانش

آموزان، حجم زياد تكاليف و دروس  است، علت اصلي عدم مطالعه غيردرسي دانش

  .تعيين شده اعالم شده است

معلمان بيشترين نقش را در تشويق به مطالعه دارند و ضمن اينكه در پاسخ به 

  )1380رضاپور، .(آموزان نيز بيشترين سهم را دارند سواالت غيردرسي دانش

اي  ماليـري در تحقيقــي بـه مقايسـه اطالعـات كتابخانــه    پورمـومني و اصـالني   

دانشجويان  سه دانشكده پرستاري، توانبخشي و بهداشت دانشگاه علـوم پزشـكي   

  )1379مومني، .(پرداختند 1378اصفهان در سال 

هـاي اسـتان اردبيـل و ميـزان      اماني به بررسي وضعيت موجـود در كتابخانـه  

  )1378اماني، .(درسي پرداختآموزان به مطالعه كتب غير گرايش دانش

، مركز تحقيقـات اجتمـاعي   1373زاده ، ملك1379زاده  ، زال1381تحقيق شعباني

شـده در   ، گزارش تحقيقي چاپ1365هاي صدا و سيما در سال  و ارزشيابي برنامه

، فريبــرز 1382، طــاهري1376، هوشــمند18/10/1380جــم در تــاريخ  نشــريه جــام

ــروي ــما 1381خسـ ــژوهش شـ ــگ و پـ ــكرزاده155ره، فرهنـ ــدرا 1378، لشـ ، صـ

، پژوهشگراني هستند كـه در ايـن زمينـه تحقيـق و اظهارنظرهـايي را      1372رحامي

  . اند داشته

از % 43در پژوهشهاي انجام گرفته در خارج كشـور بـر اسـاس يـك پـژوهش      

اند كه براي سرگرمي بطور روزانـه بـه مطالعـه     آموزان در امريكا اعالم كرده دانش

دهـد كـه گـرايش بـه      شهايي كه در ايـران انجـام يافتـه نشـان مـي     پردازند پژوه مي

  )1381خسروي. (تلويزيون در نقصان گرايش به كتاب بي تاثير نبوده است

دانشجويان  سه دانشكده پرستاري، توانبخشي و بهداشت دانشگاه علـوم پزشـكي   

  )1379مومني، .(پرداختند 1378اصفهان در سال 

هـاي اسـتان اردبيـل و ميـزان     اماني به بررسي وضعيت موجـود در كتابخانـه  

  )1378اماني، .(درسي پرداختآموزان به مطالعه كتب غير

، مركز تحقيقـات اجتمـاعي   1373زاده ، ملك1379زاده  ، زال1381تحقيق شعباني

، گزارش تحقيقي چاپ1365هاي صدا و سيما در سال و ارزشيابي برنامه

، طــاهري1376، هوشــمند18/10/1380جــم در تــاريخ 

ــما  ــژوهش شـ ــگ و پـ ــكرزاده155ره، فرهنـ ، لشـ

، پژوهشگراني هستند كـه در ايـن زمينـه تحقيـق و اظهارنظرهـايي را      

در پژوهشهاي انجام گرفته در خارج كشـور بـر اسـاس يـك پـژوهش      

اند كه براي سرگرمي بطور روزانـه بـه مطالعـه    آموزان در امريكا اعالم كرده
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گاتري و سفرت ضمن بررسي ميزان مطالعـه گروهـي از شـهروندان زالنـدنو،     

دقيقـه و   24دقيقـه، كتـاب    29مشاهده كردند كـه ميـانگين مـدت مطالعـه روزنامـه      

  .دقيقه در روز است 8مجالت 

و مردم امريكـا روزانـه   ) 1380كاستلز، (خواند  دقيقه كتاب مي 18هر امريكايي 

  .كنند دقيقه مطالعه مي 105بطور متوسط 

خوانند و اين وضعيت تـا   كودكان انگستاني بطور متوسط هر ماه سه كتاب مي

  .حدود پنجاه سالگي ادامه دارد

دقيقـه در روز گـزارش شـده     90دبيرستاني در ايرلند ميزان مطالعه نوجوانان 

  .اند دود، تحقيقاتي انجام داده در اين زمينه گريني، استون و مي. است
  

  هاي پژوهش يافته

  .اند را مردان تشكيل داده%  5/48را زنان و % 5/51از مجموع افراد گروه نمونه  -

%  60و حدود پاسخ دهندگان در مقطع كارداني % 40از مجموع افراد گروه نمونه  -

  .نيز در مقطع كارشناسي و ارشد مشغول به تحصيل بودند

، 81سـال  % 5/23، 80سـال  % 6، 79در سـال  % 6از لحاظ سال ورود به دانشـگاه   -

  .اند بوده 83سال %  5/7و  82سال % 56

بـين  %5/4سـال و   22-23بـين  %21سـال و   19-21بين %70از لحاظ توزيع سني  -

  .اند سال بوده 25از  باالتر% 5/4سال و  25-23

انـد كـه در بـين اعضـاء      تمامي افراد خانواده هاي دانشجويان اهل مطالعـه بـوده   -

  .اند ها مادران كمتر اهل مطالعه بوده خانواده

  .از دانشجويان داراي اطاق مطالعه در منازل خود هستند% 66 -

در منـزل   جلـد كتـاب   1-100از دانشجويان تحقيق اعالم داشته اند كه بـين  % 70 -

جلـد كتـاب    500انـد كـه بـيش از     از دانشجويان اظهار داشـته % 3تنها .خود دارند 

  . دارند

  .اند دود، تحقيقاتي انجام دادهدر اين زمينه گريني، استون و مي

  هاي پژوهش يافته

را مردان تشكيل داده%  5/48را زنان و % 5/51از مجموع افراد گروه نمونه 

پاسخ دهندگان در مقطع كارداني % 40از مجموع افراد گروه نمونه 

  .نيز در مقطع كارشناسي و ارشد مشغول به تحصيل بودند

، 81سـال  % 5/23، 80سـال  % 6، 79در سـال  % 6از لحاظ سال ورود به دانشـگاه  

  .اند بوده 83سال %  5/7و  82سال % 56

بـين  %5/4سـال و   22-23بـين  %21سـال و   19-21بين %70از لحاظ توزيع سني 

  .اند سال بوده 25از  باالتر% 5/4سال و  25-23

انـد كـه در بـين اعضـاء     تمامي افراد خانواده هاي دانشجويان اهل مطالعـه بـوده  

  .اند ها مادران كمتر اهل مطالعه بوده

از دانشجويان داراي اطاق مطالعه در منازل خود هستند
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ــا    - ــي ب ــوعات علم ــه در موض ــي مطالع ــت اول بررس ــر % 13اولوي ــت آخ و اولوي

  .از طرف دانشجويان اعالم شده است% 5/7موضوعات حقوقي با 

ي پـدر و مـادر قائـل    بيشـترين نقـش را بـرا   % 43در ايجاد گرايش به مطالعـه بـا    -

  .اند و در بين پدر و مادر، مادران نقش بيشتري را دارند شده

از دانشجويان معتقدند كه اساتيد متناسب با موضوعات تدريس آنهـا را بـه   % 47 -

از دانشـجويان كتابهـاي مـورد عالقـه خـود را از        %57. دهند كتابخانه ارجاع نمي

ي و تجزيـه وتحليـل نتـايج بدسـت آمـده      كه پس از بررسـ  .اند كتابخانه تهيه كرده

  :ها و سواالت پژوهشي مورد آزمون قرار گرفت كه در نهايت فرضيه

ميــزان گــرايش دانشــجويان دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد بجنــورد در مطالعــه    -

  .غيردرسي به سوي مجالت عمومي است

 شـود زيـرا اكثريـت دانشـجويان     با توجه به نتايج حاصـله فرضـيه فـوق رد مـي     -

انـد بخصـوص كتـاب كـه      منابعي بجز مجالت عمومي را براي مطالعه ترجيح داده

  .را بخود اختصاص داده است% 38

ميزان مطالعه غيردرسي دانشجويان پسـر كمتـر از ميـزان مطالعـه دانشـجويان       -

هـا اسـتفاده    براي تجزيه و تحليل اين فرضيه از روش مقايسه نسـبت  .دختر است

  .ي در اين فرضيه مشاهده نشدشد و هيج رابطه معنادار

بين مطالعه كتابهاي غيردرسي و موفقيت تحصيلي آنها رابطه مثبت وجـود دارد،   -

دهـد و   نتايج حاصل پژوهش در اين زمينه، فرضيه فوق را مورد تاييـد قـرار مـي   

  .نظريات دانشجويان بيانگر وجود يك رابطه قوي در اين زمينه است
  

  ژوهشهاي پ پيشنهاد بر اساس يافته

يابد كه خوانـدن   سقراط معتقد بود كه جامعه زماني فرزانگي و سعادت مي

اش باشد و با توجه به اهميت و نقش والدين در ايجاد انگيـزه و گـرايش    كار روزانه

شود برنامه سيل كتاب زالندنو در ايـران نيـز اجـرا     به مطالعه فرزندان پيشنهاد مي

  .شود

ميــزان گــرايش دانشــجويان دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد بجنــورد در مطالعــه   

  .غيردرسي به سوي مجالت عمومي است

شـود زيـرا اكثريـت دانشـجويان    با توجه به نتايج حاصـله فرضـيه فـوق رد مـي    

انـد بخصـوص كتـاب كـه     منابعي بجز مجالت عمومي را براي مطالعه ترجيح داده

  .را بخود اختصاص داده است

ميزان مطالعه غيردرسي دانشجويان پسـر كمتـر از ميـزان مطالعـه دانشـجويان      

براي تجزيه و تحليل اين فرضيه از روش مقايسه نسـبت 

  .ي در اين فرضيه مشاهده نشدشد و هيج رابطه معنادار

بين مطالعه كتابهاي غيردرسي و موفقيت تحصيلي آنها رابطه مثبت وجـود دارد،  

نتايج حاصل پژوهش در اين زمينه، فرضيه فوق را مورد تاييـد قـرار مـي   

نظريات دانشجويان بيانگر وجود يك رابطه قوي در اين زمينه است

  ژوهشهاي پ پيشنهاد بر اساس يافته
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  كتابنامه

هـاي اسـتان    بررسي وضـعيت موجـود در كتابخانـه    .)1378 (غفور،  اماني، .1

پيـام  .  آمـوزان بـه مطالعـه كتـب غيردرسـي      اردبيل و ميزان گرايش دانش

  .شماره چهارم سال نهم، كتابخانه،

خالصه مقـاالت اولـين همـايش راههـاي تـرويج      . )1376(برازش، علي،  .2
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