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 به اسطوره زندگی ام، همسر عزیزمتقدیم 

او که اسوه صبر است و مشکلت مسیر را برایم تسهیل نمود



 

 مقدمه
 تغييرات بسياري داشته ودرطی اعصار مختلف نوسان یافته،  رشد علمی،  ،  درطول تاریخ

انسان ازدوران اوليه زندگی خود هميشه در پی کشف حقایق علمی بوده و دست به اختراعات 

در کشورایران اززمان  است واکتشافات زده است.این رشدعلمی درکشورها متفاوت بوده 

تاسيس دارالفنون ،به عنوان مدرسه اي رسمی در آموزش وپرورش تحولت شگرفی همراه با 

رخ داده است . در اختيار نبود ن کتاب کافی دردست مردم این شکافهایی در سطحی بزرگ 

سنی افراد ودرنتيجه بی علقه شدن آنها به امر مطالعه  متناسب نبودن مطالب با سطح مرزوبوم،

  روندي را پدید آورده است که امروز شاهد آن هستيم.

اليت وامی دارند واین چاره اي نداریم جز این که بپذیریم عواملی وجود دارند که مارابه  فع"

عوامل نه تنها مارا به فعاليت وادار می کنند بلکه ما را به سوي هدف خاصی سوق می 

می توان "  (273: 1374،)گنجی  "می نامند روان شناسان این عوامل را علقه و انگيزه"دهند.

عنی انگيزه ی؛ الف:انگيزه هاي فيزیولوژیک یا اوليه انگيزه را به دو گروه عمده تقسيم کرد:

هایی که براساس نيازهاي زیستی موجود زنده بنا شده اند وجنبه ذاتی 

 دارد.مثل:گرسنگی،تشنگی ونيازهاي جنسی

ب:انگيزه هاي اجتماعی :یعنی انگيزه هایی که هيچ نياز زیستی رابرطرف نمی کنند بلکه در 

 "ه هاي پيشرفتاثر یادگيري به وجودمی آیند مثل:انگيزه هاي کسب علم،مقام،مال،انگيز

 (278:)همان 

انگيزه هاي اجتماعی به طورعمده تحت تاثير اجتماعی که انسان در آن رشد کرده است "

قرار دارند وتنها به طورمستقيم،نيازهاي زیستی او رابرطرف می کنند.وقتی انگيزه هاي اجتماعی 

براي او اتفاق افتاده  انسان را به دقت بررسی می کنيم،ریشه هاي آنرا درتاریخ اجتماعی،درآنچه

 (294:)همان  "است می یابيم 

تحقيقات نشان می دهد که هراندازه انگيزه پيشرفت بيشتر باشد موفقيت نيز به همان اندازه "

بيشتر خواهد بود.علت به وجودآمدن انگيزه پيشرفت این است که جامعه به آن ارج می نهد و 

فت می روند ارزش بيشتري قائل می شوند.می رپيشخانواده ها نيز براي فرزندانی که به دنبال 
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توان گفت،که انگيزه پيشرفت از طریق آموزشهاي ویژه وسرمشق قرار دادن افراد موفق به 

 ( 295: 1374،)گنجی  "وجود می آیند.

بعدازانقلب با توجه به افزایش جمعيت جوان و شرایط خاص اجتماعی ارزش هایی مبدل به 

با توجه به اینکه ميزان مطالعه ،یکی از مهمترین شاخص هاي  ضدارزش شده است وبرعکس

یادگيري ،کيفيت اطلعات مطالعه ،نمی توان به راحتی ازاین مسئله) رشد و توسعه است 

وسواددانشجویان( چشم پوشی کرد و دست دانشگاهها را صرفاً در پيشرفت توسعه کمی ونه 

مطالعه درایران که بسيار اسف بار و ناراحت  با توجه به آمار ميزان  توسعه کيفی بازگذاشت. 

کننده است این سوال پيش می آید که براستی علل و عوامل آن چيست ؟ شاید کمبود 

کتابخانه و کتاب و ضعف فرهنگ عمومی علت رکود نشر کتاب و فقر کتابخوانی در ایران 

ود نشر کتاب است یا برعکس باید گفت که فقر کتابخوانی باعث ضعف فرهنگ عمومی و رک

است احتمال درست تر این است که این دو را علت و معلول یکدیگر ندانيم بلکه لزم و ملزوم 

یکدیگر قلمداد کنيم ؛تا بتوانيم از این دور بسته و باطل خارج شویم  .کشور ما در وضعيتی 

ل این است که بحث از کميت کتابها و کتابخانه ها در مرحله دوم الویت می باشد الویت او

است که چرا با وجود تعداد نسبتا محدود کتابها و کتابخانه ها )نسبت به جمعيت کشور( باز هم 

اقشار تحصيل کرده و با سواد کشور رغبتی به استفاده از کتابهاي کتابخانه ها نشان نمی دهند؟ 

ین پاسخ به این سوال ودیگر سوالت مستلزم انجام تحقيق و تکميل پژوهش هاي پيشين در ا

اینکه تاریخ هميشه دست ما را در جهت ترقی روزافزون بسته است نمی تواند،بهانه رابطه است 

 اي باشد براي نشستن.



 

 اولفصل 
 و تاریخچه موضوع کلیات

 
 



 



 

لزم است ابتدا اطلعات لزم و کافی که قبلً پيرامون ،براي انجام هر پروژه پژوهشی 

سپس آن اطلعات کسب شده را مبنا  ،جمع آوري شده به دست آورد،موضوع مورد پژوهش 

قرارداده و با استناد به آن اطلعات جدید را جمع آوري و سپس به تحليل و استنتاج دست زد 

  است. این کار انجام شده ،که در زمينه پژوهش مورد نظر

علل و عوامل گرایش دانشجویان   :در بررسی هاي ا نجام شده در مورد موضوع پژوهش

منابعی جهت انجام تحقيق و پژوهش به دست  ، رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد به  مطالعه

  آمد که برخی از آنها شامل موارد زیر می باشد.

و پيشرفت تحصيلی در ایجاد گرایش نقش دبيران »(، طی پيمایشی، 1375« )اخوان بهابادي»

را مورد مطالعه قرار «آموزان پایه سوم متوسطه دبيرستانهاي شهر تهران  به مطالعه را در دانش

آموزان رشته تجربی تمایل بيشتري نسبت به عدم  دانش:نتایج به دست آمده نشان داد   داد.

ریاضی و ادبيات تمایل یکسانی در  ،و دو رشته دیگر یعنی  گرایش به مطالعه از خود نشان داده

هاي  آموزان رشته عدم گرایش به مطالعه داشتند. دبيران در ایجاد گرایش به مطالعه در دانش

نقش ،آموزان رشته تجربی  اند، اما در مورد دانش نقش چندانی نداشته،ریاضی فيزیک و ادبيات 

آموزان رشته تجربی که کمترین علقه  نشاند در دا اند، یعنی توانسته اي را ایفا کرده کننده تعيين

نشان می دهد را به مطالعه داشتند، گرایش ایجاد کنند. این امر از آن جهت مهم است که 

 باشند. نقشی بسيار تعيين کننده داشته ،توانند آموزان می گذاري بر دانش در تأثير،معلمان 

م گرایش جوانان به مطالعه علل و عوامل عد»( که تحت عنوان 1383« )زرسازي»در بررسی -

سال  20تا 10به شيوه پيمایشی صورت گرفت، نتایج نشان داد گروه سنی « کتاب در شهر تهران

در اوقات فراغت خود به ،دهند، بيش از دیگران  که قشر فعال و پویاي کشور را تشکيل می

بخانه دارند. البته این %، بيشترین گرایش را به کتا9/0پردازند و این گروه با تماشاي تلویزیون می

توان گفت فرهنگ شفاهی  کننده است. به عبارت دیگر، می مقدار بسيار ناچيز و از سویی نگران

جایگزین فرهنگ دیداري و نوشتاري شده و این خود به کاهش رغبت جامعه به استفاده از ،

 ها کمک کرده است.  کتابخانه
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 تحصيلی موثربرپيشرفت اجتماعی –بررسی عوامل اقتصادي (»1373« )لهسایی زاده»

نتایجی که از این تحقيق بدست آمده حاکی از آن است که . کرد مطالعه را« دانشجویان

عواملی چون سطح سواد والدین ،سطح درآمد والدین ،طبقه بندي اجتماعی ، محل سکونت :

از عمده  آخر دبيرستان، ،درآمد دانشجویی ، وضعيت اشتغال ، سهميه قبولی معدل کتبی سال

اقتصادي موثر بر موفقيت تحصيلی است که بين این متغيرها و موفقيت  -ترین عوامل اجتماعی

درصد بوده است که این سطح  95عمدتا در سطح اطمينان وتحصيلی رابطه مثبتی وجود داشته 

همچنين عواملی چون سن ، جنس ، نوع ؛معنی داري از لحاظ آماري قابل استفاده است

قاطع تحصيلی ،تعداد فرزندان و اندازه خانواده وتربيت با موفقيت تحصيلی ارتباط دانشکده ، م

 داشته واز عوامل تاثير گذار محسوب می شود .

 ،«بررسی ارتباط بين علقه تحصيلی و پيشرفت تحصيلی»( در پژوهش1373« )رضایی»-

پژوهش وي نشان  نتایج.نفر از دانش آموزان شهر تهران بوده است  340حجم نمونه وي شامل 

همبستگی مثبتی وجود دارد و نيز ، داد که بين علقه به درس و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان

 می تواند تاثير مهمی داشته باشد . ، جنسيت در علقه به یک درس یا موضوع خاص 

( در پژوهشی، به بررسی نگرش دانشجویان دانشکده علوم تربيتی و 1384« )قریشی»-

خواندن به قصد »، «خواندن به قصد یادگيري»درباره ،انشکده فردوسی مشهد روانشناسی د

، «کمترین کوشش»و « معقول اندیشی»و دو اصل « گيري خواندن به قصد تصميم»، «لذت

خواندن »از   بيشتر« خواندن به قصد یادگيري»پرداخته است. این مطالعه نشان داد دانشجویان بر 

خواندن به قصد »از دانشجویان مرد بر   رند. دانشجویان زن بيشترتأکيد دا« گيري به قصد تصميم

دار وجود  تأکيد دارند. بين رشته تحصيلی و مقاصد خواندن در دانشجویان تفاوتی معنا« لذت

باشد و  مورد تأکيد دانشجویان می، ندارد. اصل کمترین کوشش براي هر نوع خواندنی 

 "لعاتی در دانشجویان است. هاي مطا دهندة رفتار اندیشی، شکل معقول

به دنبال آن هستند تا راه حل هاي موجود را بيابند و آنها را به  ،این  تحقيقات در مجموع 

کار ببندند تا فکري به حال جامعه جوان و البته هدف گم کرده و سردرگم امروز ایران کرد. 
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یک جامعه جهت  یکی از ارزشمندترین منابعی است که، نيروي انسانی متخصص هر جامعه 

گام نهادن در مسير رشد و توسعه در ابعاد مختلف سياسی،اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی بدان 

می تواند روند رو به پيشرفت ،نيازمند است و مهمتر از آن به کارگيري صحيح این نيروها 

 پيامدهاي منفی ناشی از بکار گيري نابجاي این،جامعه را تسریع نماید در غير این صورت 

 می تواند مسائل بسياري را براي فرد و جامعه به بار آورد.،نيروها 

نوعی رابطه متقابل ميان مدرک از یکسو و از سوي دیگر منزلت و پرستيژ اجتماعی،حقوق "

عاملی مهم و حياتی در  ، که مدرک،اقتصادي و اجتماعی و وضعيت شغل و ..... موجب شده 

زندگی اجتماعی ما باشد البته اگر این مسئله معطوف به دانایی و توانایی و تجربه بود بسيار هم 

وجود ،می توانست خوب باشد اما از آنجا که رابطه چندانی ميان مدرک و دانش در ایران 

ر جامعه ما بسيار معيوب د ،ندارد می توان ادعا کرد که این چرخه متغيير وابسته و متغيير مستقل

 .  است

راه هاي »در این قسمت به تعدادي از پژوهشهایی که انجام گرفته است به نقل از کتاب 

 اشاره می شود:« تشویق به مطالعه تاليف راف سی استيگر

نفر از نمونه بررسی خود را در  4720دوگلس و همکارانش پيشرفت تحصيلی تعداد -1 

دنبال کردند و دانش آموزان را به چهار گروه که از توان  1962طول دوره دبيرستان در سال 

مشابه ولی به طبقات اجتماعی مختلف تعلق داشتند، تقسيم نمودند که تفاوت هاي معنا داري از 

صيلی ،از این تحقيقات بدست آمد. دوگلس با مقایسه پيشرفت تحصيلی حيث پيشرفت تح

%از دانش آموزان طبقه پایين 60%از طبقه بالي متوسط 77دانش آموزان قوي متوجه شد که 

 %از طبقه پایين کارگر با نمرات خوب قبول شدند  .37% از طبقه بالي کارگر و 53متوسط 

کتاب در زلندنو بر روي دانش آموزان اول تا چهارم  یک طرح استثنایی، با عنوان وفور -2

برابر کتاب هاي کتابخانه  3ابتدایی انجام گرفت . نتایج تحقيق نشان داد که: با افزایش حدود 

% به 25مدرسه با کتاب هاي خوب و مناسب کودکان ، تعداد  دانش آموزان به طور متوسط 

 ( 98: 1370. )استيگر،"وده  شده بودنددریافت و خواندن کتاب از کتابخانه مدرسه افز
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نتيجه تحقيقی در مورد ارتباط بين علیق مطالعه اي کودکان ایالت متحده آمریکا با "-3

جنسيت و توانایی مطالعه آنان نشان داد که : پسران به مطالعه بيوگرافی ، مطالب علمی ،مطالب 

دختران ،به مطالعه سرگذشت ها  اجتماعی و ورزشی علقه بيشتري نشان می دهند در حالی که

و ماجراها ي داستانهاي خيالی طنز و شعر علقه بيشتري دارند؛ هيچ رابطه اي بين علیق مطالعه 

 ( 157-158)همان:  "اي کودکان و توانایی مطالعه اي آنان وجود نداشت .

ان از در جمهوري دموکراتيک آلمان ،بررسی درباره استفاده دانش آموز 1972در سال " -4

کتابخانه به عمل آمد نتایج نشان داد: هرچه کودکان با کتابخانه آشناتر باشند، استفاده بيشتري 

از آن به عمل می آورند . بررسی نشان داد که مبدل شدن کودک به یک فرد اهل مطالعه 

،ریشه در کودکی او دارد و نيز لزوم همکاري تمام دست اندرکاران امر آموزش جوانان ، به 

ظور تشویق جوانان به استفاده صحيح و اصولی از کتاب و کتابخانه ، مورد تاکيد قرار گرفت من

 (178-179)همان :  ".

بررسی ميزان گرایش و علقه دانشجویان به درس خواندن و مطالعه همواره بخشی از دغدغه 

به هنگام  در جامعه ما نيز این امر به خوبی  مشخص است چه؛هاي اجتماعی را در برمی گيرد 

در رشته ،در موقع ورود به دانشگاه و چه در هنگام تحصيل خود ،انتخاب رشته مورد نظر خود 

هاي پذیرفته شده و نيز پس از اتمام تحصيل همواره این مشکل وجود داشته که چقدر و به چه 

با ،زم می توان از تخصص این افراد استفاده کرد.افرادي که اگر با فراهم بودن شرایط ل،ميزان 

به تحصيل بپردازند قطعاً جامعه اي پویا و خودکفا  پدید خواهد آمد ،آگاهی و از روي علقه 

که در آن خوشبختی و رضایتمندي را می توان در زندگی افراد جستجو کرد.متاسفانه افت 

تحصيلی در دانشگاهها نگران کننده است با اینکه وزارت علوم،تحقيقات و فناوري از رشد 

ه علمی دانشگاهها و ارتقاي کيفی مراکز آموزش عالی سخن می گوید،چندي پيش جایگا

از افت تحصيلی در دانشگاهها ابراز نگرانی  ، سرپرست دفتر مرکزي این وزارتخانه

کرد.مشکلت اجتماعی،فقدان سيستم مناسب تشویقی و تنبيهی،ضعف فنون تدریس و.... از 

 ی دانشجویان و موفقيت آنان تاثيرگذار هستند.جمله عواملی هستند که بر پيشرفت تحصيل
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در لغت نامه دهخدا واژه مطالعه )نگرستن به هر چيز براي واقف شدن به آن و "

نظر به دقت(و فرهنگستان ایران به جاي این،کلمه بررسی را پذیرفته ،  تامل،تفکر،اندیشه 

خواندن نامه اي  را بی آواز،مرور کردن کتابی به چشم بی آواز   است.هم چنين معناي اندیشه،

: 1382،ليزابت و دیگران ،شریفيان احمد ،ميرآخورلو علی اصغر اس بنگ ا )"خواندن.

که توامان ،بنابراین با کمی تامل می توان دریافت که مطالعه و خواندن فعاليتی پيچيده است(9

تفکر و فهم را شامل می شود و دیدگان افراد را به دنياي تازه اي می گشاید و فرصتهاي 

 جدیدي را براي آنان فراهم می آورد.

 کند. مطلبی را از نوشته یا موضوعی دریافت می ،مطالعه جریانی است که در طی آن شخصی

 چيزي به نگریستن دقت به" -1شده است آورده ها تعریف این مطالعه براي معين درفرهنگ

 وقوف براي درچيزي نگاه  -3آن، وفهميدن اي یانوشته کتاب خواندن -2آن به وقوف براي

 پدیا درویکی".( فرهنگ معين جلد سوم، )  "آن  درک براي اي نوشته قرائت -4آن، به

 منظور به، نمادها بازشناختی ، پيچيده شناختی فرایند خواندن یک مطالعه که نيزآمده

 "است . معنا کشف یا ساختاردهی

ها و به منظور  جویی و جستجو است، جستجو در دنياي کلمات و واژه مطالعه نوعی پی

تنها عبور از فضاي نوشتار نيست، بلکه ،دستيابی به مضمون و معناي خاص. در این معنا مطالعه 

دار و هدفمند. مطالعه نوعی مرور و عبور است در دنيایی از کلمات و  کوششی است جهت

 هایی که وجود دارند.  دادن به سئوال معانی، به قصد پاسخ

ترسيم دقيق هدف، موجب علقمندي ما به مطالعه و تحصيل است. هدف ما از مطالعه تابعی "

کننده آینده ماست. هر چه هدف  است از هدف کلی ما در زندگی، پاسخ به این سئوال، روشن

 دارد.والتر باشد، عزم و اراده در یادگيري و هدف رابطه مستقيم وجود 

 مطالعه موثر و مفید :
با وجودي که براي موفقيت در مدرسه و دانشگاه مطالعه کردن بسيار مهم است، خيلی از 

محصلين علقه اي به اینکار ندارند . آنهایی که علقه به خواندن و مطالعه دارند معمول این 

افراد دوست دارند  از این موضوع می توان نتيجه گرفت که   . کار را خوب ا نجام می دهند
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اصطلحی  ،انگيزه"( 16 :1374،نصرت  )  کارهایی را انجام دهند که آنها را خوب بلدند .

می گيرد،اما اصطلح راست که اغلب مترادف با انگيزش تعریف شده و مورد استفاده قرا

که به انگيزه از انگيزش دقيق تر است. انگيزه پيشرفت یکی از انگيزه هاي اجتماعی انسان است 

تفاوت انگيزه دانش آموزان و دانشجویان براي پيشرفت در مدرسه یا دانشگاه توجه  

دارد.انگيزه پيشرفت و موفقيت از جمله عواملی هستند که روان شناسان آنها را جز انگيزه هاي 

(،مک کله لند 1930اکتسابی انسان بر شمرده اند.نظریه انگيزه پيشرفت بر تحقيقات اوليه هوپ)

وار است.تحقيقات مک کله لند نشان داده است که دليل اصلی پيشرفت زیاد با عدم تز اسوسير

پيشرفت و موفقيت افراد جامعه به انگيزه پيشرفت آنان وابسته است.عدم موفقيت یا ناکامی و 

یا انگيزه در انجام دادن فعاليتی  شکست پدیده اي است که اغلب به دليل فقدان تلش و علقه

نيروي انسانی تحصيل  ، می آید. یکی از مهم ترین منابع سرمایه اي در هر جامعه معين حاصل

کرده آن جامعه است و دانشگاهها به عنوان مکان هاي پرورش استعدادهاي نسل جوان،در ميان 

جوامع از اهميت ویژه اي برخوردارند.ارزیابی ميزان موفقيت یا عدم موفقيت نسل دانشگاهی 

) "به حساب می آیند از اهميت ویژه اي برخوردار است. ، هر جامعهکه سازندگان فرداي 

  (4 :1391، باقري

  انواع مطالعه :
مطالعه سرگرمی و تفریحی : در این نوع مطالعه معمول مطالعه گر براي تامين نيازهاي "-1

عاطفی و روحی خود و به تناسب شغل و حرفه و تجارب مطالعاتی خویش به خواندنی هاي 

می پردازد که مهمترین گروه مطالعه کنندگان مطالب فکاهی ، سرگرمی ، داستان و خاصی 

مطالعه آموزشی یا درسی : افرادي که به این نوع مطالعه  -2    مطالب تاریخی را می خوانند.  

می پردازند ضمن اینکه ضمن اینکه علقه مند به زمينه هاي دیگر هستند ، بيشتر از قشر دانش 

دانشجو ، یا معلم و دبير ودانشگاهی هستند که براي تامين اهداف آموزشی ، به آموزان و 

خواندنی هاي لزم می پردازند . این افراد ممکن است در کنار خواندنی هاي مورد نظر به 

مطالعه  -3خواندن مطالب کمک درسی نيز در جهت ارتقاي سطح و معلومات خود بپردازند . 

در این زمينه ، افرادي هستند صاحب نظر و محقق و آشنا به انواع تحقيقی : مطالعه کنندگان 
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علوم که در امر مطالعه معمول حرفه اي هستند و براي انجام انواع تحقيقات خود ،ميتوانند از 

 کتابخانه هاي معتبر به آسانی استفاده کنند و مورد احترام جامعه کتابخوان قرار گيرند.

که به این سبک مطالعه علقه مند هستند افرادي ریزبين و مطالعه کنجکاوانه :افرادي -4

موشکاف بوده و براي تامين اهداف خویش ، معمول به این صورت مطالعه می کنند در کنار 

مطالعه تکميلی : صاحبان این شيوه از  -5آن به ثبت وضبط ذهنی یا نوشتاري خود می پردازند . 

رند و براي تکميل دانسته هاي خویش به جستجو مطالعه ، کسانی هستند که صاحب راي و نظ

مطالعه انتقادي : در این نوع مطالعه ، مطالعه کننده با مطالعه آثار دیگران  -6می پردازند .  

ضمن کسب تجارب دیگران با دقت به بررسی جنبه هاي مختلف یک اثر می پردازد و سعی 

مطالعات تاریخی :  -7ه بپردازد . دارد با دیدي علمی و بدون حب و بغض به مطالعه نقادان

افرادي که به مطالعات تاریخی علقمند هستند ، ممکن است زمينه شغلی حرفه اي آنان چنين 

مطالعه تشریحی :  -8ایجاد کند مطالعه تاریخی را در اصطلح مطالعه پس نگر نيز می گویند . 

موده به بيان و شرح مطالعه گر با توجه به مجموعه اطلعات و دانشی که گرد آوري ن

موضوعی مورد نظر می پردازد و کمتر در این نوع مطالعه سعی در قضاوت و ارزشيابی دارد . 

مطالعه انگيزشی : در این نوع مطالعه معمول سعی می شود که با شناخت انگيزه وگرایش  -9

ه مطالعه فنی کسانی ب -10افرادتمایل و نگرش آنها را از موضوعی به موضوع دیگر تغيير داد . 

می پردازند که علقه مند به چنين شيوه هایی باشند وبراي اینکه اوقات خود را بيهوده تلف 

نکرده باشند سعی می کنند فقط در یک زمينه خاص مطالعه کنند از اشکالت این مطالعه این 

است که ممکن است شخص در این زمينه خاص حائز مهارتهاي لزم گردد ، اما در دیگر 

 :1378،)اسفندیاري مقدم  "ينه ها بی اطلع یا کم اطلع بوده و آشنایی چندانی پيدا نکنند .زم

26-27 ) 

 :اهمیت مطالعه
پرارزشترین  توصيه مربوط به مطالعه ، در اولين آیه نازله در سوره علق بر پيامبر اعظم )ص( "

که خلقت معنوي و  شگفتا "اقراء بخوان "مستفاد می شود که خداوند متعال می فرماید :


