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  چکیده

آموزان دورۀ متوسطه استان مازنـدران        مطالعه آزاد دانش    حال این پژوهش به منظور بررسی وضعیت     
هـدف آن ارائـه     .  اسـت  عوامل ترغیب کننده و بازدارندۀ مطالعه آنـان انجـام شـده           و معرفی   و شناسایی   

 دورۀ متوسـطه و بـسط اطالعـات موجـود در            آمـوزان   دانـش تصویری از وضعیت و میزان مطالعـه آزاد         
ایـن پـژوهش کـه از نـوع          در.  جامعـه بـوده اسـت       آن عادت به کتابخوانی و مطالعـه آزاد در       های    زمینه

اسـتان مازنـدران بـه عنـوان        آموزان دوره متوسـطه در        نفر از دانش   382 اکتشافی است، تعداد     – پیمایشی
 دقیقه در شبانه    5/48آموزان   نتایج این پژوهش نشان داد، میانگین مطالعه آزاد دانش        . نمونه انتخاب شدند  

تحلیـل  . آموزان پسر تفـاوت وجـود دارد       آموزان دختر و دانش    بین میزان مطالعه آزاد دانش    . باشد  می روز
آموزان نشان داد که تشویق والدین بـه مطالعـه فرزنـدان،             مربوط به عوامل مطالعه دانش    های    عاملی گویه 

ای  هننـد  ترغیـب کن   هـای  مؤلفهوجود کتابخانه در محل تحصیل و برگزاری مسابقات کتابخوانی از جمله            
. انـد  ثیرگـذار بـوده   أآموزان ت  بودند که با بیشترین واریانس تبیین شده در افزایش میزان مطالعه آزاد دانش            
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  مقدمه
توانــد   مــی فعالیتهــای روزانــهبــسیاری از

و  فرصتهایی برای تجربه کردن زندگی باشـد      
ــن فعالیتهاســت  ــدن یکــی از ای ــاب . خوان کت

ایست به سـوی جهـان شـگفت انگیـز           دریچه
علم ومعرفت و مطالعـه راهـی اسـت بـسیار           
ســاده و عملــی بــرای پــرورش اســتعدادهای 
خداداد انسان و آموزش علوم و فنونی کـه او          

. نمایـد   می د و تعالی راهنمایی   را در مسیر رش   
ـ    اگر بتوانیم مطالعـه را در      صـورت  ه  انـسان ب

  عادت درآوریم دیگر ارتباط او با جهان دانش       
او بدون هـیچ     و آگاهی دشوار نخواهد بود و     

ــست از راه   ــد توان ــی خواه زحمــت و مرارت
مطالعــه، درک و اندیــشه خــود را نــسبت بــه 

 .جهان هستی رشد و تعالی بخشد

 مطالعــه از جملــه معــضالتی پدیــده فقــر
  توسـعه  است که در اکثر کشورهای در حـال       

مدت  تواند در دراز    می  و این امر   وجود دارد، 
حـساب  جوامـع بـه      این   تهدیدی جدی برای  

  .آید
رغـم داشـتن پیـشینه       علـی در کشور مـا،     

کید دین مبین اسـالم     أفرهنگی بسیار غنی و ت    
 پرداختـه بـه ایـن امـر        به امـر مطالعـه، کمتـر      

آمـوزان و دانـشجویان      ، حتـی دانـش    شـود  می
  رف ــود را صـــراغت خــات فـر اوقــبیشت

  

  

و کمتـر    نماینـد   مـی  سرگرمیهای دیگـری  
 )ع ( حـــضرت علـــی. خواننـــد  مـــیکتـــاب

در عجبم از مردمی کـه بـه غـذای          : فرماید می
دهنـد امـا      می جسم خویش چه بسیار اهمیت    

نسبت به کتاب و مطالعه که تغذیه روح آنـان          
بـدیهی  . توجهند اعتنا و بی    این چنین بی   است

است همگامی هر قوم با علوم و فنون جدیـد          
کسب  و حرکت علمی و عملی در این راستا،       

نمایـد کـه ایـن        مـی  علم و دانش را ضروری    
موقعیت جـز در سـایه مطالعـه و کتـابخوانی           

باشد و سعادت و سربلندی آن قوم        میسر نمی 
هنـگ  جز در ساخت مناسب و مستمر این فر       
  .و نهادینه نمودن آن بدست نخواهد آمد

ــود    ــه کمب ــی در زمین ــشهای مختلف پژوه
مطالعه در برخـی از اسـتانهای کـشور انجـام           
شده و نتایج حاصله حـاکی از آن اسـت کـه            
میزان مطالعه در کـشور مـا حتـی نـسبت بـه             

تـر   برخی ازکشورهای در حال توسـعه پـائین       
های البته این مقدار در مقایسه با کشور      . است

طبـق یـک    .  قابل قیاس نیـست    اصالًپیشرفته  
 بررسی آماری، میانگین مطالعـۀ روزانـۀ یـک        

 انگلیـسی    نفـر   ساعت و یک   4فرد فرانسوی،   
 .)1375،  شـریف مقـدم   ( باشد  می  ساعت 5/3

این در حالی است که در کشور ما، بـه طـور            
 دقیقه از وقت    2کلی در شبانه روز هر ایرانی       
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یــد و ســهم نما  مــیخــود را صــرف مطالعــه
. کتابخوانی هر ایرانی در سال یک کتاب است       

 در   مشکل حاد کتاب نخواندن را     این شرایط، 
   .)1381اطالعات،( دهد  می نشانکشور

با توجه به مـوارد فـوق، در ایـن تحقیـق            
  آزاد مطالعــه حــالوضـعیت شــود   مــیسـعی 
 دوره متوسـطه اسـتان مازنـدران        آموزان  دانش
ه و بازدارندۀ   عوامل ترغیب کنند  ،   شود بررسی

مطالعه آنها شناسائی و در نهایت راهکارهائی       
ــ  ــزان مطالع ــای می ــی جهــت ارتق ــن ۀعمل  ای

  .  ارائه شودآموزان دانش
  

  ژوهش پاهمیت و ضرورت 
مطالعه و خوانـدن اسـاس کـسب علـم و           
دانش و در نتیجه دانائی است و دانائی محور         

به همین جهت بعضی     .تحقیق و توسعه است   
ــادت جهــای  از کــشور ــان در راه ایجــاد ع ه

خود را از   های    ریزی مطالعه در کودکان، برنامه   
کنند و    می قبل از دورۀ آمادگی و دبستان آغاز      

مناسبی را  های    در سطوح مختلف سنی برنامه    
جهت ایجاد انگیزه کتـابخوانی در کودکـان و         

، 1سـاندرز و هولـت    (کنند    می نوجوانان دنبال 
1379 .(  

                                                 
1- Sanders & Holte 

ریزیها به صـورت     مهدر ایران این نوع برنا    
نظامند دنبال نمـی شـوند، بـه همـین جهـت            
میزان کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانـان        
. و به تبع آن تمامی اقشار مملکت پائین است        

ویان و دانـش آموختگـان مـا کـه     شجحتی دان 
 اًمطالعه جزء حرفه و زندگی آنان است، غالبـ        

رونـد کـه      مـی  وقتی سـراغ کتـاب و مطالعـه       
کننـد    می شند و تنها آن مقدار مطالعه     مجبور با 

وجـود   .آنی آنان را برطرف کنـد     های    که نیاز 
مقاله حاضر   ای جهت تهیه   مسائل فوق انگیزه  

  : اهداف زیر شد با
  

  ژوهش پاهداف 
ــه آزاد در . 1 ــعیت مطالعـ ــی وضـ  بررسـ
  دوره متوسطه استان مازندران آموزان دانش

عوامل ترغیب کننده   و معرفی   شناسایی  . 2
   آموزان دانشالعه آزاد در این مط

 عوامــل بازدارنــده  و معرفــیشناسـایی . 3
  آموزان دانشمطالعه آزاد در این 

 به منظور رسیدن بـه اهـداف فـوق سـعی          
  .االت زیر پاسخ داده شودؤشود به س می
  
  االت تحقیقؤس

 دوره آموزان  دانش میزان مطالعه آزاد در    -1
  است؟ استان مازندران چه قدر متوسطه
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عوامل ترغیب کننـده مطالعـه آزاد در         -2
   کدامند؟آموزان دانشاین 

 عوامل بازدارنـده مطالعـه آزاد درایـن         -3
   کدامند ؟آموزان دانش
ــهً  -5 ــشوقهای مطالع ــان و م  آزاد راهنمای
  هستند؟)عواملییا ( چه افرادی آموزان دانش
 بیـشتر  آمـوزان  دانشمنابع مورد مطالعه  -6

  است؟  و چه فرمتهائیدر چه موضوعات
  

 ژوهش پروش 

از نوع توصیفی و روش آن       تحقیق حاضر 
به منظور شناسائی   .  اکتشافی است    -پیمایشی

 مطالعـه آزاد    ۀعوامل ترغیب کننده و بازدارند    
مربوطـه را   هـای     ابتدا مؤلفـه  ،  آموزان  دانشدر  

ازمتون تحقیقـات قبلـی بیـرون کـشیده و بـه         
 ترغیب کننـده و بازدارنـده     های    مؤلفهتفکیک  

بـه  را  مذکور  فهرست   .نددش   تهیه هرستیفدر  
 داده و از آنهـا خواسـته       ارائـه    گروه کـوچکی  

 اًضـمن . موارد مناسب را عالمت بزننـد     شد   می
شـد تـا      ی مـ  در یک سؤال باز از آنان خواسته      

رسد   می مهم را که به نظرشان    های    سایر مؤلفه 
 هـا  مؤلفهاز کلیه   فهرستی  سپس   .ه نمایند فاضا

ــک ــه تفکی ــه ب ــا مؤلف ــدهی ه ــب کنن  و  ترغی
شد و در میان کـل پرسـش          می بازدارنده تهیه 

پـس از گـردآوری     . شـد   مـی  شوندگان توزیع 

روش  کلیه پاسـخها،  پرسشنامه ها و استخراج     
شـد تـا      مـی  تحلیل عوامـل روی آنهـا انجـام       

بدینوسیله عوامل ترغیـب کننـده و بازدارنـده         
آموزان شناسـایی و معرفـی       مطالعه آزاد دانش  

  .شوند
 سنجش عوامل مـؤثربرمیزان مطالعـه       برای
 گویــه 31از ق،  در ایــن تحقیــآمــوزان دانــش

ای و به صورت     استفاده شده که در سطح رتبه     
بـه منظـور    . اند شدهگیری   طیف لیکرت اندازه  

مشخص کردن عوامل مؤثر بر میـزان مطالعـه         
، از روش تحلیل عوامل اسـتفاده       آموزان  دانش
های  تحلیـل عوامـل یکـی از روشـ         .است شده

 است که مجموعهً بزرگی     1تحلیل چند متغیره  
ــ ــه مجموعـ ــا را بـ  کـــوچکی از ۀاز متغیرهـ

شـوند    مـی  اساسی که عامل خوانده   های    متغیر
  ).2003عصاره، (دهد   میتقلیل

از آنجایی که عوامل مؤثر بر میزان مطالعه        
تـشکیل   و بازدارنـده     از دو بعد ترغیب کننده    

ـ    است، لذا به منظور نتیجـه      شده ودن بخـش ب
تحلیل عوامل یـا بـه عبـارتی تعیـین مناسـب            
ــستگی، از   ــاتریس همب ــا در م ــودن متغیره  ب

و آزمون   2اولکین-میر-آزمونهای آماری کیسر  

                                                 
1- Multivariate analysis techniques 
2- Kaiser-Meyer-Olkin Measure (KMO) 
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این آزمونها قبـل    . استفاده شده است   1بارتلت
هـا انجـام     بر روی داده  انجام تحلیل عوامل    از  

شده و قابلیت و نیکویی انجام تحلیل عوامـل         
کـه در    (ر دو آزمون مبـین    نتایج ه . آزمون شد 

 و در   785/0این مطالعه بـه ترتیـب برابـر بـا           
ــی  ــطح معن ــد  س ــت آم ــن )داری صقربدس  ای
 تحلیـل عوامـل بـرای ایـن         کـه واقعیت بـود    

  .ها، ایده مطلوبی است داده
 در تحلیــل عوامــل بــرای تعیــین معمــوالَ

یکــی : شـود   مــیعاملهـا از دو روش اسـتفاده  
 2ویـژه ) زشار(استفاده از عواملی کـه مقـادیر      

مقـدار یـا ارزش     .  است 1آنها بزرگتر از عدد     
کنـد    مـی  در ماتریس همبستگی، تعیـین     ویژۀ،

ماننـد، زیـرا      مـی  کدام فاکتورها در آنالیز باقی    
 کمتـر   1فاکتورهایی که مقـدار ویـژۀ آنهـا از          
دیگــری . باشــد از آنــالیز خــارج مــی شــوند

آزمـون  . باشـد می   3استفاده از آزمون اسکری   
ر گرافیکی ارزش ویـژه در هـر        تصوی اسکری

یک از فاکتورهای استخراج شـده اسـت، بـه          
ــارتی دیگــر ــانس کلــی  عب تــصویری از واری

در ایـن   . دهـد   می مربوط به هر عامل را نشان     
ــا ،پــژوهش از هــر دو روش ــژه ب  مقــادیر وی

                                                 
1- Bartletts Test of Sphericity (BTS) 
2- Eigenvalue 
3- Scree Plot 

و آزمون اسکری استفاده    /. 3بارعاملی حداقل   
  .است شده

  شـرخـرخش نیز، چـاز میان روشهای چ
ــاکسوا ــار 4ریم ــهگ بک ــدهرفت  .اســت  ش

 31در حالت کلـی، تحلیـل عـاملی          همچنین
های   لفهؤ تجزیه به م   "گویه با استفاده از روش    

ــه اســت " 5اصــلی ــادآوری .صــورت گرفت  ی
موجود بر  های    شود که تحلیل پایایی گویه     می

 ضـریب  درونی و بـا اسـتفاده       همسانیاساس  
  . آلفای کرانباخ صورت گرفته است

  
  ژوهش پجامعه  -1

 آموزان  دانشجامعۀ آماری این پژوهش را      
مدارس ) اول تا سوم دبیرستان   (دوره متوسطه   

نقاط شهری اسـتان مازنـدران        عادی –دولتی  
 آمـوزان   دانشدهد، به دلیل این که        می تشکیل

دوره پیش دانـشگاهی بیـشتر وقـت خـود را           
جهت موفقیت در امتحان کنکور در کتابهـای        

 جامعه آمـاری ایـن    نمایند از   می درسی صرف 
تعداد کل جامعه   . اند شدهتحقیق کنار گذاشته    

آماری در زمان شروع تحقیق یعنی در مهر ماه   
 48894و    پسر 37780( 86674 تعداد   ،1383
گیـری   چارچوب نمونه . بوده است  نفر )دختر

                                                 
2- Varimax Rotation 
3- Principal Component Analysis 
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 شهرستان دیگـر بـوده      8شامل مرکز استان و     
 مدرسه به عنـوان     18از این میان تعداد     . است

بــا توجــه بــه اینکــه . ونــه انتخــاب شــدندنم
  حجم آمـاری وسـیعی را شـامل        آموزان  دانش
ــرای صــرفه جــوئی در وقــت،   مــی شــدند، ب

ــژوهش ازروش    ــحت پــ ــرعت و صــ ســ
ــه ــه  نمون ــد مرحل ــری چن ــه(ای  گی ای و  طبق

اسـتفاده شــد،که بـر اســاس   ) تـصادفی ســاده 
 نفردانش آموز در پایه اول،      188نسبت تعداد   

نفــر در پایــه ســوم  96 نفــر در پایــه دوم، 98
 نفـر   382انتخاب شدندکه در مجموع تعـداد       

دانش آمـوز حجـم ایـن پـژوهش را تـشکیل        
اطالعات مربوط به جامعـه آمـاری از        . اند داده

سازمان آموزش و پـرورش اسـتان مازنـدران         
  . دریافت شد

تعداد قابل قبول حجم نمونه از نظر علمی   
ــان    ــسی و مورگ ــول کرج ــاس فرم ــر اس  1ب

و اطمینان حاصـل     انتخاب شد  )1380دیانی،(
قابل تعمیم به   و   گردید که حجم نمونه معرف    

  .کل جامعه آماری است
ها توسط پرسشنامه صورت    گردآوری داده 

 3ال بودکه بـه     ؤ س 34این ابزار شامل    . گرفت
بخـش، اطالعــات کلــی، وضــعیت مطالعــه و  

                                                 
1- Crejeci & Morgan 

هــای  مؤلفــه(تأثیرگــذار مطالعــه هــای  مؤلفــه
تقـسیم  ) ترغیـب کننـده   های    بازدارنده، مؤلفه 

  . شد
ماده های پرسشنامه شامل موادی بود کـه        

بودنــد و در ســیاهه  خراج شــدهتاز متــون اســ
 نفـــر از 60وارســـی تنظـــیم شـــده و بـــین 

خـارج از   ( جمعیت مورد مطالعه     آموزان  دانش
سیاهه وارسی متشکل از    . توزیع شدند ) نمونه

بازدارنده و  های     مؤلفه  ستون حاوی تعدادی   2
ــب ک ــدترغیـ ــۀننـ ــده مطالعـ از .  آزاد بودنـ

مهـم را   هـای     مؤلفه خواسته شد،    آموزان  دانش
 بـه کـه   را   مـواردی سـایر   مشخص نماینـد و     

اضـافه   فهرسـت  رسد نیز بـه     می مهم نظرشان
های وارسی فوق و     سیاههبا گردآوری   . نمایند

هـا و همچنـین کـسب نظـرات          بررسی مؤلفه 
ــاحبنظران جمعــ  ــوان   15 اًص ــه عن ــورد ب  م

مـورد بـه عنـوان       16بازدارنـده و     هـای   مؤلفه
گردیده و در    ترغیب کننده انتخاب  های    مؤلفه

   . در آمدندای قالب پرسشنامه
بــرای اطمینــان از کــارایی ابــزار ســنجش 

ابتدا مطالعه مقـدماتی در جامعـه       ) پرسشنامه(
در واقع بـرای رفـع      .  نفره انجام شد   50نمونه  

آزمـون  نواقص و ابهامات پرسشنامه از روش       
 نفر از   50در این آزمون    . استفاده شد ماتی  مقد

  خـ پاسسؤاالت دوره متوسطه به آموزان دانش
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  .دادند
 ،آزمون مقدماتی های    تجزیه و تحلیل یافته   

ــواقص را در پرســشنامه آشــکار   بعــضی از ن
 ساخت که بالطبع این نـواقص برطـرف شـد،         
همچنین به منظور حصول روایی مطلـوب، از        

ان استفاده شـده و     نظرات استادان و صاحبنظر   
تحلیـل  . بدین ترتیب پرسـشنامه نهـایی شـد       

همـسای  موجود بـر اسـاس      های    پایایی گویه 
 »آلفای کرانباخ  «ضریبدرونی و با استفاده از      

 بــرای اســت و ایــن ضــریب صــورت گرفتــه
هـای    برای مؤلفـه    بوده، 80/0وضعیت مطالعه   
ــده   ــب کنن ــه 86/0ترغی ــرای مؤلف ــای   و ب ه

  . بدست آمده است73/0 برابر بابازدارنده 
  

  در ایرانژوهش پپیشینه 
تحقیقــات علمــی متعــددی در رابطــه بــا 
وضــعیت کتــابخوانی در برخــی از اســتانهای 

 متنوعی  تقریباًاست که نتایج     کشور انجام شده  
اگرچـه ایـن پژوهـشها      . انـد  داشتهبه دنبال    را

 متفاوتی اسـت، ولـی همـه    اًتقریبدارای نتایج   
ل واحـد یعنـی کـم       آنها در کل به یک مـشک      

خوانی اشاره دارندکه در ذیل به برخی از آنها         
  : اشاره میشود
ــوان ) 1351 (حـــری ــا عنـ پژوهـــشی بـ

 19ــ  15شناسی کتابخوانی نوجوانـان    جامعه"

 انجـام داد کــه هـدف آن شــناخت آن   "سـاله 
دسته از عوامل اجتماعی بود که نوجوانـان را         

وی . سـازد     مـی  میـل  به مطالعه راغب یـا بـی      
ل عدم مطالعه را عـدم درک مطالعـه بـه           عوام

ای مهم، کمبود تعداد کتابخانه ها       عنوان مسأله 
مسائل مربوط بـه     دسترس ناپذیربودن آنها،   و

ــاب  ــمارگان(کت ــروه  )ش ــودن گ ــدود ب ، مح
ــابخوان ــصادی ،کت ــشکالت اقت ــتی ، م  نادرس

توزیـع   تحـصیلی، بـدی  هـای    روشها و برنامه  
ــی آن اعــالم داشــته اســت   او. کتــاب و گران

 آمـوزان  دانـش همچنین میزان متوسط مطالعـه      
 دقیقه در شـبانه روز بدسـت       14دبیرستانی را   

  .آورد
بررســی وضــعیت مطالعــه غیــر درســی  «
عنوان پژوهشی است که    »  کشور آموزان  دانش

 در قالب پایان     زرافشان  توسط 1372در سال   
ایـن تحقیـق    . نامه در دانشگاه تهران ارائه شد     

میـزان  . است  شده انجام که به روش پیمایشی   
 هر دوره تحصیلی در ایام      آموزان  دانشمطالعه  

سال تحصیلی و در تابستان و عوامل مؤثر بـر          
ــه  ــشمطالع ــوزان دان ــانواده،  آم ــه خ  از جمل

کتابخانه، معلـم، مدرسـه، تلویزیـون، داشـتن         
بررسی  مطالعه مورد  عادت به در ایجاد راهنما
 تجزیه و تحلیل نتایج نـشان     . است گرفته قرار

نداشـتند    به مطالعه عالقه   آموزان  دانشداد که   
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 41 و به طور متوسط در طـول سـال روزانـه          
ــستان روزی   ــام تاب ــه و در ای ــه 55دقیق  دقیق

بررسـی عوامـل مـؤثر بـر        . نمودند  می مطالعه
است کـه معلمـین بـاالترین        مطالعه نشان داده  

  . نمایند نقش را در مطالعه ایفا می
بـا عنـوان     تحقیقی   1376 در سال    فخرایی

بررســی روشــهای مــؤثر در افــزایش میــزان «
 دوره متوسـطه در شـهر       آمـوزان   دانشمطالعه  
ــز ــام داد» تبری ــتفاده از روش  . انج ــا اس او ب

ــه در    ــی ک ــای مختلف ــأثیر متغیره ــدانی، ت می
مربوط به مدرسه، معلـم، کتابـدار،       های    مقوله

کتاب، کتابخانه، خانواده و جامعه قرار داشتند       
 آمـوزان  دانـش  نفـر از  518العه را بر میزان مط 

. دختر و پسر دبیرستانهای تبریز بررسـی کـرد     
نمونه مـورد مطالعـه را از نـواحی چهارگانـه           
آموزش و پرورش تبریز و با استفاده از روش         

گیــری طبقــه بنــدی چنــد مرحلــه ای  نمونــه
آمـاری در   های    نتایج تحلیل . شده بود انتخاب  

ایــن تحقیــق نــشان داد میــانگین مطالعــه     
 ساعت بـوده  26/5 در شبانه روز    آموزان  دانش

 دختـر   آموزان  دانشاست که از این میان سهم       
ــاعت و 17/6 ــش س ــوزان دان ــسر آم  46/4 پ

از آن  یـت   اکتحقیـق ح  های    یافته. ساعت بود 
ی که بر اسـاس برنامـه       آموزان  دانش  که داشت

 ریزی در ساعات مشخصی به مطالعه در منزل

ی کــه مــوزانآ دانــشپرداختنــد، بیــشتر از  مــی
 ریزی برای ایـن کـار نداشـتند، مطالعـه          برنامه
برخـورد پـدر و مـادر نـسبت بـه           . کردنـد  می

مطالعه کتابهای کمـک درسـی نیـز بـا میـزان            
 .داری نشان داد   مطالعه آنان رابطۀ آماری معنی    

ی کـه والـدین آنهـا       آمـوزان   دانـش به عبارتی،   
ــه مطالعــه کتابهــای کمــک درســی   ــسبت ب ن

و از سـوی آنهـا مـورد        نگرشی مثبت داشـته     
ــه  ــرار گرفت ــشویق ق ــایر   ت ــه س ــسبت ب ــد ن ان

ــش ــوزان دان ــشتری   آم ــه بی ــزان مطالع  از می
  .بوده اندبرخوردار 

ــفی ــالیوسـ ــای   در سـ  1378-1379هـ
) میـزان (بررسی وضـعیت    «پژوهشی با عنوان    
 دورۀ متوسـطۀ    آموزان  دانشمطالعه غیردرسی   

با هدف ارائه تصویری از وضعیت      » استان قم 
 دوره  آمـوزان   دانش مطالعه غیر درسی     و میزان 

هـای    یافتـه  .متوسطه استان مـذکور انجـام داد      
 آمـوزان   دانشان مطالعه   زپژوهش نشان داد می   

آنـان بـسیار    هـای     در مقایسه با سایر فعالیـت     
اندک بود، به نحوی که سرانه مطالعه روزانـه         

  .  دقیقه بوده است12/12آنان حدود 
ــانی ــوا )1379( ام ــشی تحــت عن ن  پژوه

 نوجـوانی   –رابطۀ مطالعه در دوران کـودکی       «
این . انجام داد » با مطالعه در دوران بزرگسالی    

پژوهش که به منظور شناخت عوامل مؤثر بـر         
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ــین   ــا اســتفاده از روش پیمایــشی ب مطالعــه ب
دانــشجویان کارشناســی دانــشگاههای آزاد   

 پرسـشنامه بـین     3500صورت گرفت، تعداد    
ـ      هـای    یافتـه . ددانشجویان نمونه توزیـع گردی

ــدود   ــشان داد حـ ــژوهش نـ ــد 31پـ  درصـ
 دقیقـه و حـدود      30پاسخگویان در روز فقط     

ــا یــک ســاعت و  24 ــان در روز ت  درصــد آن
 درصد پاسخگویان در روز بیش از       10حدود  

او . یک ساعت مطالعۀ کتب غیر درسی دارنـد       
همچنین مهمترین عوامل کمبود میزان مطالعه      

ب، ارج  کتاب در کشور را، گـران بـودن کتـا         
نگذاشتن جامعه به علـم و دانـش، مـشکالت     
اقتصادی جامعـه، عـادت نداشـتن مـردم بـه           

 نوجوانی، نداشـتن    –مطالعه از دوران کودکی     
  .انگیزه مطالعه و مشغلۀ زیاد مردم ذکر کرد

 پژوهشی بـا عنـوان      1380ر سال   فاضل د 
بررسـی نـوع و میـزان مطالعـات غیردرســی     «

سایی عوامل   دورۀ متوسطه و شنا    آموزان  دانش
 در شهرسـتان    آموزان  دانشمؤثر بر آن از نظر      

تحقیق نشان داد   های     یافته .انجام داد » شهرضا
 ،آمــوزان دانــشبیــشترین گــرایش موضــوعی 

رمــان و داســتان، شــعر و (موضــوعات ادبــی 
همچنین بین موضـوعات    . بوده است ) ادبیات

 دختـر و پـسر   آموزان دانشمطالعه غیر درسی  
حجـم زیـاد    . ود داشـت  تفاوت معنـادار وجـ    

 گرانی کتاب، نداشتن عالقه و انگیـزه        ،دروس

 که بـیش از بقیـه در        اند بودهاز جمله عواملی    
 آمـوزان   دانشکاهش میزان مطالعه غیر درسی      

  .تأثیرگذار بوده است
  

 پیشینه تحقیق در خارج
 "پژوهـشی بـا عنـوان     ) 1994 (1کواننام  

ــه در    ــعه کتابخان ــه و توس ــه مطالع ــادت ب ع
بـا هـدف تعیـین عوامـل اجتمـاعی،          "نیجریه

اقتصادی وآموزش تأثیرگـذار بـر مطالعـه در         
نتـایج حاصـله    . میان مردم نیجریـه انجـام داد      

نشان داد که مردم نیجریـه بـه طـور متوسـط            
. کننـد   مـی برای موفقیت در امتحانات مطالعـه   

افزاید که فقدان فرهنگ مطالعه       می این تحقیق 
  .کاهد ی مدر نیجریه از رشد کتابخانه ها

ــوان  کــاهش «مطالعــه دیگــری تحــت عن
: مطالعــه دیگــر یــک مــشکل اساســی نیــست

توسـط  » امانت و قرائـت    ،بررسی خریدکتاب 
ــز ــد   درکــشور1994 در ســال 2ایــس کی هلن

صورت گرفت که هـدف آن بررسـی خریـد          
عمــومی هــای  کتــاب و اســتفاده از کتابخانــه

ایـن تحقیـق    هـای     یافتـه . درکشور مذکور بود  
 10 درصـد از مـردم حـداقل         44نشان داد که    

 17ازمیان این افراد    . خوانند  می کتاب در سال  

                                                 
1 - Numkwen 
2 - Eskese 
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ها استفاده   کتابخانه درصد به طور منظم هم از     
ایــن . انــد بــودهکــرده و هــم خریــدار کتــاب 

بررسی، فرضـیۀ جوانـان خواننـدگان دائمـی         
 .کرد نیستند را رد

عوامل تأثیرگذار بـر عـادات بـه مطالعـه          «
عنـوان تحقیقـی    » یرستان دوره دب  آموزان  دانش

 1 توسط اوگان رامبـی    1995است که در سال     
در ایـن   .  در کشور نیجریه انجام شـد      2و آدیو 

تحقیق که هدف آن شناسایی عوامل بازدارنده       
هــای تــرویج عــادات  مطالعــه و تعیــین روش
ــداد   ــود تع ــه ب ــین  600مطالع ــشنامه، ب  پرس

 3 مدرسه در ایالت آگبوموسو    10 آموزان  دانش
مناطق شمالی دولت محلـی توزیـع       جنوبی و   

 مدرسـه پـسرانه و   9 مدرسـه  10از ایـن    . شد
در هر مدرسه تعداد    . یک مدرسه دخترانه بود   

نتـایج حاصـله    .  پرسشنامه توزیـع گردیـد     60
نشان داد که سطح سـواد والـدین بـر عـادت            

 درصد از   79. مطالعه فرزندان تأثیرگذار است   
ــد  ــه مطالعــه بودن ــان عالقمنــد ب . پاســخ گوی

این تحقیق نـشان داد چنانچـه ایـن         های    افتهی
ــش ــوزان دان ــدایت  آم ــت و جــو ه  در موقعی
بیـشتر آنـان از مطالعـه        ای قرار بگیرند،   کننده

                                                 
1 - Ogunrombi 
2- Adio 
3-Augbomoso  

 درصـد   56در ایـن پـژوهش      . برنـد   مـی  لذت
 بعد از مرخص شدن از مـدارس        آموزان  دانش

  ســاعت در روز مطالعــه2بــه طــور متوســط 
ایــن تحقیــق، عوامــل هــای  یافتــه. کننــد مــی

ــل    ــدی در مقاب ــصادی را س ــاعی و اقت اجتم
همچنین . داند  می گیری عادت به مطالعه    شکل

نگرش والدین به مطالعه را،      نتایج این تحقیق  
. دانـد   تأثیرگـذار مـی    آمـوزان   دانشدر مطالعه   

ــتن  ــدین، نداش ــسوادی وال ــه   بی ــی ب دسترس
تجهیــزات الکترونیکــی، پــر جمعیــت بــودن  

 مطالعه،  اعضاء خانواده، نبود روشهای مناسب    
فقدان کتابداران متخصص، در دسترس نبودن      

 مطالعه در این   ۀبازدارند عواملکتاب از جمله    
  .بود تحقیق ذکر شده

کارخانه دیپلم  " همچنین تحقیقی با عنوان   
فرهنـگ مطالعـه و     : و یا آمـوزش اسـتعدادها     

توسط  "عادات استفاده دانشجویان از کتابخانه
رســتان  در کــشور بلغا1998 در ســال 4نــاگی

 ،جامعــه آمــاری در ایــن تحقیــق .انجــام شــد
 تمام آموزان دانش نفر از 400متشکل از تعداد    
هـای     آموزشی رده  مؤسسه 8وقت بود که در     

ــت    ــد، جه ــه تحــصیل بودن ــشغول ب ــاال، م ب
گردآوری اطالعات از روش مصاحبه استفاده      

ــژوهش از . شــد ــن پ ــشدر ای ــوزان دان  در آم
                                                 
4- Nagy 
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فرهنــگ خــصوص اســتفاده از کتابخانــه هــا، 
بیشتر آنها  . ی شد سؤاالتمطالعه و ارزشهایشان    

 هایــشان اســتفاده مؤســسهاز مجموعــه هــای 
 درصد آنها از یـک      60کردند، در حالی که      می

. کردند  می کتابخانه شخصی یا عمومی استفاده    
عمـومی  های     استفاده از کتابخانه   آموزان  دانش

را مثبت ارزیابی کرده بودند، و انتقـاد عمـده          
آوری محـدود و     ن بود که میزان فـراهم     آنها ای 

نیز اندازه مجموعـه در اینگونـه کتابخانـه هـا           
  . استهکوچک بود
ده «پژوهشی با عنـوان     ) 2001 ( 1گاردینر

 در یکـی از     »دقیقه در روز برای مطالعـه آزاد      
اوکـه  . مدارس ایاالت متحده آمریکا انجام داد     

خود معلم درس زبان انگلیسی است پژوهش       
ــر   ــود را ب ــشروی خ ــوزان دان ــی از آم  یک

وی در ایـن    . کالسهای این درس صورت داد    
ی کـه اغلـب     آموزان دانشتحقیق استنباط کرد    

مطالعــه آزاد دارنــد از ســطح ســواد بیــشتری 
هـا نمـرات     برخوردارند و در این گونه کالس     

ایـن تحقیـق    هـای     یافته. کنند  می خوبی احراز 
 در پایان کـالس     آموزان  دانشنشان داد اگر به     

انگیـزه   وقت برای مطالعه داده شود، این کـار       
ای کـه    مطالعه را در آنها افزایش داده، به گونه       

جای به انتظار نشستن صدای زنگ کالس،       ه  ب
                                                 
1- Gardiner 

بعـالوه تحقیقـات    . شـوند   می غرق در مطالعه  
دهد افرادی    می انجام شده در این زمینه نشان     

ــد   ــه عالقمن ــه مطالع ــودک ب ــد ک ــه در مه  ک
 عـادات کـاری، توسـعه    شوند، نـه تنهـا از    می

روحی و اجتماعی، ساختار زبـان و عملکـرد         
تحـــصیلی خـــوبی برخوردارنـــد، بلکـــه در 

) مطالعـه ( آزمونهای معیار مربوط بـه قرائـت      
همچنین نگرش  . کنند  می نمرات خوبی کسب  

یابد و    می  نسبت به مطالعه بهبود    آموزان  دانش
 میزان درک مطلب و دایرۀ لغات آنهـا توسـعه         

  .یابد می
 یک جمع بندی کلی، مرور پیشینه هـا         در

حکایت از پائین بودن شدید میزان مطالعه در        
 آمـوزان   دانـش میان شهروندان ایرانـی بـویژه       

ایــن نــرخ حتــی از نــرخ میــزان . کــشور دارد
مطالعه در یک کشور جهان سوم مثل نیجریـه         

جـا دارد کـه در جهـت        . تـر اسـت    نیز پـائین  
بیری شناسائی و حل این معضل در کشور تدا       

  .اندیشیده شود
  

  ها تجزیه و تحلیل داده
 در: شـود   می  بخش 3  پژوهش شامل  نتایج

و های جمعیت شناسـانه       بخش اول به ویژگی   
در بخش دوم به بررسی نتایج مطالعـه آزاد و          

بـه بررسـی عوامـل مـوثر بـر          در بخش سوم    
  : شود  پرداخته میآموزان دانش آزاد مطالعه
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ی جمعیـت   هـا   مربوط به ویژگی   نتایج: الف
  : شناسانه گروه نمونه

 56دهـد،     مـی  نتایج بررسـی نـشان    : یتجنس
 درصـد آنـان     44درصد پاسخگویان دختـر و      

آمـوزان    به عبارتی تعداد دانـش    . باشند  می پسر
 در نمونــه مــورد  دختــر در دوره متوســطه 

  . استپسرانبیشتر از تعداد  بررسی،
ـ  ـآمـ   دانش: لیـپایه تحصی  ه اول  ـوزان پای

د و ــــ  درص7/25پایــه دوم  درصــد،   2/49
  م نمونهــد از حجــ درص1/25وم ـایه ســپ

وریکـه در    ط  همان .اند  پژوهش را تشکیل داده   
از نظـر    شـود،   مـی   مـشاهده  1جدول شـماره    

آمـوزان در     میانگین میزان مطالعـه آزاد دانـش      
، )اول، دوم، سـوم   (های مختلف تحصیلی      پایه

اگر چه تفاوت خیلی زیـادی مـشاهده نـشده          
 43/49(آمــوزان پایــه دوم  ، امــا دانــشاســت
، پایـه اول    ) دقیقـه  90/48(، پایه سـوم     )دقیقه

بیــشترین تــا کمتــرین میــزان )  دقیقــه79/47(
جدول  (اند  مطالعه آزاد را در شبانه روز داشته      

  ).1شماره 
  

های مختلف تحصیلی به تفکیک  آموزان پایه میانگین و انحراف معیار مطالعه آزاد دانش: 1جدول 
  نسیتج
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  49/16  41/42  168  97/12  91/38  37  66/15  02/43  38  97/17  54/43  93  پسر
  73/20  27/53  214  55/20  16/55  59  63/21  5/53  60  38/20  94/51  95  دختر
  71/19  49/48  382  61/19  90/48  96  11/20  43/49  98  63/19  79/47  188  جمع

نکته قابل توجه در این جدول این اسـت کـه           
ــاالآمــوزان دانــشدر  ــا ب ــسر ب ــه   پ رفــتن پای

 54/43از  (زاد  تحصیلی شاهد کاهش مطالعه آ    
 باشـیم و حـال آنکـه در مـورد          می )41/42به  

 دختـر بـا عکـس ایـن فرآینـد           آمـوزان  دانش
  مواجه هستیم، یعنی با باال) 27/53 به 94/51(

  زان مطالعهـهای تحصیلی دختران می رفتن پایه

  .است آزاد آنها نیز افزایش یافته
تفکیک رشـته تحـصیلی     : رشته تحصیلی 

  نشان داد که از کـل      2آموزان در جدول      دانش
 در ســـال اول  نفـــر188 نفـــر، تعـــداد 382

  نفر 39ه ریاضی،   ـ نفر در رشت   102 دبیرستان،
  نفـر در رشـته علـوم       53در رشته تجربـی، و      

از نظـر   . انـد  داشـته انسانی به تحصیل اشتغال     
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 آمـوزان در    میانگین میزان مطالعـه آزاد دانـش      
 فاحـشی مختلف اگـر چـه تفـاوت        های    رشته

های   آموزان رشته   است، اما دانش   دهمشاهده نش 
ــی   ــوم تجرب ــه50(عل ــسانی ) دقیق  9/49(، ان

بــه ترتیــب )  دقیقــه38/48(، ریاضــی )دقیقــه
بیشترین تا کمترین میزان مطالعه را در شـبانه         

  .)2جدول شماره  (اند روز داشته

  لیمختلف تحصیهای   در رشتهآنان میانگین مطالعۀ آزاد  وآموزان دانشتعداد : 2جدول 

  میانگین مطالعه آزاد  تعداد  طبقات

  79/47  188  سال اول دبیرستان
  38/48  102  ریاضی
  00/50  39  تجربی
  90/49  53  انسانی

  آموزان دانشرشته تحصیلی 

  49/48  382  کل

 درصد  6حدود  : میزان تحصیالت والدین  
 درصد از مادران گـروه نمونـه        13از پدران و    

 23ز پـدران و      درصـد ا   14سـواد، حـدود       بی
درصــد از مــادران دارای تحــصیالت دوره   

ــدایی، حــدود  ــدران و 18ابت  23 درصــد از پ
درصــد از مــادران دارای تحــصیالت دوره   

 29 درصـد از پـدران و        35راهنمایی، حـدود    
درصد از مادران دارای تحصیالت متوسـطه و     
دیپلم و بقیه دارای تحصیالت باالتر از دیـپلم         

  .اند بوده
ـ  :شغل والدین  دران بـه ترتیـب دارای      ـپ

ــشاغل ــد8/44(آزاد  م ــد ) درص  3/18، کارمن

ــر   ــد، دبی ــد4/9(درص  6(، کــشاورز ) درص
 2/5(، بازنشـسته    ) درصد 5/5(، راننده   )درصد
 6/2. انـد   بـوده )  درصـد  5/4(، نظامی   )درصد

درصد از پاسخگویان پدرانـشان را از دسـت         
ــیش از   داده ــین ب ــد همچن  درصــد از 90بودن

  .اند ار و بقیه شاغل بودهد مادران خانه
بیشترین میزان میانگین مطالعه را فرزندان      

و در ) روز  دقیقــه در شــبانه64/54(کــارگران 
آمـوزانی کـه پدرانـشان کـشاورز          مقابل دانش 

 47/38(العه ـزان مطـن می ـریـت کمت ـاس  ودهـب
  . اند را داشته) روز  دقیقه در شبانه
  یداد اعضاـهای مربوط به تع بررسی داده
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دهـد، بیـشترین      می خانواده گروه نمونه نشان   
 نفره و کمترین    3های    میزان مطالعه به خانواده   

 نفـره اختـصاص یافتـه       2هـای     آن به خانواده  
 9– 7(پرجمعیـت   های    البته در خانواده  . است
میــزان مطالعــه از ســهم نــسبتاً خــوبی ) نفــره

ــی     ــر م ــه نظ ــت ب ــوردار اس ــد در  برخ رس
در مطالعه بـه     اءهای پرجمعیت، اعض    خانواده
  .پردازند  میرقابت

های   بررسی وضعیت میزان درآمد خانواده    
 درصـد از    11حـدود   : گروه نمونه نـشان داد    

 هـزار  100هـا دارای درآمـد کمتـر از         خانواده
 درصد دارای درآمد کمتر از      23تومان، حدود   

 درصــد دارای درآمــد 25 هــزار تومــان، 150
ارای  درصـد د   22 هـزار تومـان،      200کمتر از   

 5/17 هزار تومان و فقـط       250درآمد کمتر از    
 هزار تومـان    300درصد دارای درآمد بیش از      

  .اند در ماه بوده
  
  یت مطالعه آزاد ع مربوط به وضنتایج: ب

حاصـل از بررسـی      نتایج   در این بخش به   
ی اهـ  سؤالتوصیفی اطالعات بدست آمده از      

مطرح شده در زمینه وضعیت مطالعـه آزاد از         
ان مطالعه آزاد، چگـونگی عالقمنـدی       نظر میز 

های تأمین منابع مـورد مطالعـه،        به مطالعه، راه  
موضوعات مورد مطالعه و چنـد مـورد دیگـر     

  : شود  میاشاره

میـانگین   ، پـژوهش حاضـر    نتایج براساس
آموزان دوره متوسـطه      میزان مطالعه آزاد دانش   

مقایسه . است  دقیقه در شبانه روز بوده     49/48
ــشان داده ــانگین مطالعــه آزاد هــا ن  داد کــه می

بیش )  دقیقه 27/53(دختران به طور معناداری   
  .باشد می)  دقیقه41/42(از پسران 

 اظهـار   آمـوزان  دانش درصد از    85بیش از   
اند که در اوقات فراغـت خـود مطالعـه            داشته

 5/14آزاد دارند این در حالی است کـه فقـط           
درصـــد از آنـــان بـــه مطالعـــه غیردرســـی  

  .دپرداختن نمی
ــر وضــعیت  یکــی از شــاخص هــای متغی

 آموزان بـه مطالعـه      مطالعه زمان آشنایی دانش   
دهد بیش    نتیجه این بررسی نشان می    . باشد می
 درصــد از پاســخگویان در دورۀ پــیش 46از 

ــستان و  ــا   42دب ــستان ب ــد در دوره دب  درص
اند و تنها درصد کمی از آنان      مطالعه آشنا شده  

  . آشنا شدندهای باالتر با مطالعه در دوره
تعداد عنـاوین کتابهـایی غیـر درسـی کـه        

د انــ آمــوزان در ســال گذشــته خوانــده دانــش
تواند گویـای میـزان عالقمنـدی      ای می   گونه به

نتـایج در ایـن     بررسـی   . به مطالعه آنان باشـد    
 درصـد از    33نـشان داد کـه بـیش از          قسمت

 عنـوان   4پاسخگویان در سال گذشته بیش از       
 4 درصـد از آنـان       5/16. کتاب مطالعه کردند  

 2 درصـد    5/16 عنـوان،    3 درصـد    20عنوان،  
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 درصد یک عنوان کتاب غیردرسی      13عنوان،  
فقط نیم درصد از پاسـخگویان      . مطالعه کردند 
اند که در سال قبل هیچ کتـابی را           اعالم داشته 
  .اند مطالعه نکرده

آمـوزان بـه      بررسی میزان عالقمندی دانش   
 8/39کـه حـدود     منابع مورد مطالعه نشان داد      

درصد، در درجه نخست به مطالعـه مجـالت         
پرداخته و عالقه به خواندن روزنامه و کتـاب         

در رتبـه بعـدی قـرار گرفتـه          1/24به میـزان    
  .است

آمـوزان گـروه       درصد از دانش   57بیش از   
اند که بیشتر اطالعات خود       نمونه اظهار داشته  

نماینـد و     مـی  را از رادیو و تلویزیـون کـسب       
بحث و گفتگو با دوسـتان بـا میـزان          کتاب و   

هـای بعـدی قـرار        در رتبـه  )  درصد 12( برابر
  .گیرند می

» افزایش سطح معلومات  «مطالعه با هدف    
از سـوی   )  درصـد  72(بیشتر از سـایر مـوارد       

در مقابـل   . آموزان انتخـاب شـده اسـت        دانش
جلب توجه والدین کمتر از سایر مـوارد بـه          «

  .ده استعنوان هدف مطالعه آزاد اظهار ش
دهـی    یکی از عوامل مهم و موثر در شکل       

آینـد کـه      رفتار کودکان، والدین بحـساب مـی      
تواننــد بــه نوبــه خــود در ایجــاد انگیــزه  مــی

بررسـی نظـر    . فرزندان نقش موثری ایفا کنند    
 در چگونگی عالقمند شدن آنان      آموزان  دانش

 درصد  44دهد که بیش از       می به مطالعه نشان  
را بـه عنـوان اولـین و        از آنان والـدین خـود       

مهمترین عامل عالقمند نمودن آنان به مطالعه       
 درصد آشنایی بـا     29همچنین  . اند  عنوان کرده 

 درصد دوستان خود    5/11افراد اهل مطالعه و     
را عامل آشنایی و عالقمندی به مطالعـه بیـان          

  .اند کرده
 مربوط به موضوعات مـورد      نتایجبررسی  

ــه آمــوزان نــشان داد  مطالعــه دانــش عالقــه ب
عات داستانی بیشتر از سایر موضوعات      وموض

ــاًو  ــوده2 تقریب ــر مــوارد دیگــر ب . اســت  براب
ــشارات     ــالیف انت ــت در ت ــابراین الزم اس بن

های مطالعاتی   ای غیر درسی به گرایش    ه کتاب
  .افراد جامعه بیش از پیش توجه شود

ــدود  ــالم  46ح ــخگویان اع ــد پاس  درص
 دقیقـه در    30اند که پدران آنها کمتـر از          کرده
 درصـد   22حـدود   . کنند  روز مطالعه می    شبانه

ــر از 15 دقیقــه، 45کمتــر از   6 0درصــد کمت
 روز بــــه مطالعــــه آزاد دقیقــــه در شــــبانه

 درصـد از آنـان عنـوان        16فقط  . پرداختند می
 دقیقه مطالعه   90اند که پدرانشان بیش از        کرده
در این مطالعه میـانگین مطالعـه آزاد        . کنند  می

ــدران  ــبانه 5/48پ ــه در ش ــت   دقیق روز بدس
  .است آمده

ای هـ  های مورد بررسـی در زمینـه راه         داده
تأمین منابع مورد مطالعه نـشان داد، امانـت از          
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 33(کتابخانه عمـومی بـیش از سـایر مـوارد           
به عنـوان مهمتـرین راه تـأمین منـابع          ) درصد

خریـد منـابع    . مطالعه آزاد انتخاب شده است    
 ) درصد 22(تان  ـو امانت از دوس   )  درصد 30(

  . های بعدی قرار گرفته است در رتبه
 درصـد پاسـخگویان مهمتـرین       61حدود  

عامل پائین بودن میزان مطالعـه آزاد را انجـام          

تکالیف مدرسه و نداشتن وقت برای مطالعـه        
 درصـد بـه گرانـی       17حدود  . اند  عنوان کرده 

 درصد به نبود کتـاب مناسـب در         10کتاب و   
ارد دیگر بـا درصـدهای     مو. بازار اشاره کردند  
 انتخـاب شـده     آمـوزان   دانـش اندک از سـوی     

  ).1نمودار شماره (است 
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  علل پایین بودن میزان مطالعه: 1نمودار شمارۀ 

  
 درصد از پاسـخگویان اعـالم       7/43حدود

ای   اند که برای مطالعه به هـیچ کتابخانـه          کرده
عبــارتی عــضو هــیچ ه کننــد بــ نمــی مراجعــه
  از میــان افــرادی کــه از.ای نیــستند کتابخانــه
 درصـد   7/32 ،کردنـد   ها استفاده مـی    کتابخانه

 درصــد 8/16هــای عمــومی،  عــضو کتابخانــه
 درصد عـضو    7/3های مدرسه،     عضو کتابخانه 

همچنــین . انــد ای اختــصاصی بــوده کتابخانــه
آمـوزانی کـه از       نسبت دختران در تعداد دانش    

  ردند بیش از جنســک  میادهـها استف کتابخانه
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  .ان بوده استپسر
 درصد از جامعه نمونه مـورد       5/43حدود  

اند که در اوقـات فراغـت         بررسی اظهار داشته  
ــی  ــون م ــه تماشــای تلویزی ــذا  ب ــد و ل پردازن

تلویزیون در پر کـردن اوقـات فراغـت آنـان           
 29ای خواهــد داشــت، حــدود  ســهم عمــده

درصد اوقات فراغـت را صـرف مطالعـه آزاد          
 وتر سـرگرم   درصـد بـا کـامپی      3/17کننـد،     می
شــوند و بقیــه بــا درصــدهای انــدک بــه  مــی

  .پردازند کارهای مختلف می
های گـروه      درصد از خانواده   8/33حدود  

 درصد از درآمدشان را     10نمونه تنها کمتر از     
 4/26. کننـد   صرف خرید مواد خوانـدنی مـی      

 7/26 درصد،   20ها کمتر از      درصد از خانواده  
درصد  1/13 درصد و تنها     30درصد کمتر از    

 درصـد در آمـد خـود را         30نان بـیش از     آاز  
  .کنند  میبرای خرید مواد خواندنی هزینه

  
  
  

 مربوط به عوامل موثر بـر مطالعـۀ         نتایج: ج
  آزاد

 تفادهـکه با اس  پژوهش   ین بخش از   ا نتایج
 "هـای اصـلی    مؤلفـه "از روش تحلیل عوامل     

ـ   با توجه به   است، ورت گرفته ـص عـاملی   ارـ ب
 578/25 انس تبیـین شـده     واری و 3/0حداقل  

ــماره   ــدول شـ ــایش  4و  3در جـ ــه نمـ  بـ
حاصل تحلیل عوامـل روی     . است شده گذاشته

اول با واریانس   /عامل. دو عامل بود    گویه، 31
 و عامـل دوم بـا واریـانس         94/16تبیین شده   
 نـشان   4و   3که در جـداول      64/8تبیین شده   

که در جدول شماره     طوری همان .اند شدهداده  
اول  گویه چهار حداقل شود که می مشاهده، 3

  تأثیر بـسزائی   630/0-612/0دارای بارعاملی   
 دارنـد   آمـوزان   دانشمطالعه آزاد    ترغیب به بر  
 ،تــشویق والــدین بــه مطالعــه عبارتنــد از کــه

برگـزاری مـسابقات     وجود کتابخانه در محل،   
ــابخوانی ــاب   ،کت ــشگاه کت ــزاری نمای  و برگ

  ).3جدول شماره (
  

  
  
  
  



120 و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهوازمجله علوم تربیتی 

  آموزان دانشهای ترغیب کنندۀ مؤثر بر مطالعه آزاد  ل اول گویهعام: 3جدول 

مل
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وین  
عنا

 ها  
ویه

گ
لی  
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ار 
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د
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 088/19 863/2  تشویق والدین به مطالعه
 588/10 588/1  وجود کتابخانه در محل تحصیل

  533/8 280/1  برگزاری مسابقات کتابخوانی
  388/7 108/1  برگزاری نمایشگاههای کتاب
  183/7 077/1  آموزش روش صحیح مطالعه 
  687/6 003/1  افزایش سطح درآمد خانواده ها

  072/6 911/0  توسعه مراکز کتابخوانی در شهرها
  627/5 844/0  تشویق معلمان به مطالعه

  128/5 770/0  ویق دوستان به مطالعهتش
  140/4 721/0  مطالعه والدین

  293/4 644/0  داشتن کتابخانه شخصی
  840/4 606/0  اختصاص بخشی از برنامه تحصیلی به مطالعه

  940/3 591/0  عدم تأکید بر حفظیات در مدارس
  596/2 539/0  گوی در خانه توسط والدین قصه

  026/2 453/0  اب توسط والدینخواندن کت

1  

ش
 دان

سی
ردر

 غی
لعه

مطا
ده 

دارن
 باز

مل
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زان

آمو
  

  870/1 300/0  بردن کودکان به کتابخانه توسط والدین

82/8  

بـه نمـایش     ،2عامـل    کـه    4در جدول شمار    
 وجـود دارد    گویه 4 حداقلاست،   شده گذاشته

 آمـوزان   دانـش مطالعـه   برای   ر ایجاد مانع  که د 
 عبارتنـد از    هـا  گویـه این   .باشند  می تأثیرگذار

ت اقتـصادی و نداشـتن      گرانی کتاب، مشکال  
، و عـادت نداشـتن      ی برای مطالعه  ففرصت کا 

  ).4جدول  (به مطالعه از دوران کودکی
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   آموزان دانش های باز دارندۀ مطالعه آزاد گویه  دومعامل: 4جدول شماره 
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  074/30  812/4  گرانی کتاب
  688/10  710/1  ندانستن زبانهای خارجی

  462/7  194/1  مشکالت اقتصادی
  701/6  072/1  نداشتن فرصت کافی برای مطالعه

  894/5  943/0  عادت نداشتن به مطالعه از دوران کودکی
  768/5  923/0  انجام تکالیف مدرسه

  767/4  763/0  سترسی به کتب مورد عالقهعدم د
  255/4  681/0  کمبود کتابخانه های عمومی
  871/4  651/0  ضعف تبلیغ در زمینه مطالعه

  736/4  598/0  شمارگان پایین کتاب
  494/3  559/0  پرداختن به وسایل سمعی و بصری
  379/3  529/0  خوش بین نبودن نسبت به آینده

  049/3  488/0   و پرورش در گسترش کتابخوانیضعف آموزش
  654/2  424/0  بهاندادن مردم به علم و دانش در جامعه
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  208/2  353/0  عدم وجود شیوه آموزش کتابخوانی در مدارس

78/8  

  گیری و بحث نتیجه
این پـژوهش نـشان داد کـه میـزان       نتایج  

 دورۀ متوسـطه در  آمـوزان  دانـش مطالعـۀ آزاد  
 دقیقه در شـبانه     48در حدود   استان مازندران   

  ه با ــه در مقایســاگرچه این نتیج. روز است
  

  

که میزان مطالعـه در     ) 1351( حری  های    یافته
 دقیقـه بدسـت     14ساله را    15 -19نوجوانان  

ــی   آورده ــت و بحران ــزان  ) 1376(اس ــه می ک
متوســطۀ اســتان   دورۀآمــوزان دانــشمطالعــۀ 

ت  دقیقــه در شــبانه روز بدســ5/5فــارس را 
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است، حکایت از رشد میزان مطالعـه در         آورده
 دارد، امــا در مقایــسه بــا آمــوزان دانــشبــین 
 آموزان  دانشاوگان رامبی و آدیو که      های    یافته

دبیرستانی نیجریـه بعـد از مـرخص شـدن از           
کننـد،    مـی   ساعت مطالعـه   2دبیرستان روزانه   

ــر   رضــایت ــذا ایــن یافتــه ب بخــش نیــست، ل
زان مطالعــۀ ضــرورت تــالش در افــزایش میــ

  .داردتأکید  به طور کلی آموزان دانش
از نظـر   همچنین این مطالعه دریافت کـه       

 پـسر و    آمـوزان   دانـش میزان مطالعۀ آزاد، بین     
وجود  دختر مورد مطالعه تفاوت      آموزان  دانش
در این تحقیق دختران بیـشتر از پـسران         . دارد

ــۀ آزاد ــه مطالع ــیب ــر    م ــن ام ــد و ای پرداختن
 تاییـد   نیز را) 1378-1379(یوسفی  های    یافته
  .کند می

در ایــن بررســی مــشخص شــد کــه     
 آمـوزان  دانـش موضوعات مورد مطالعـۀ اکثـر      

باشــد و مطالعــۀ کتــب علمــی از   مــیداســتان
یوســفی . اســت تقاضــای کمتــری برخــوردار

نیـــز در ) 1380(و فاضـــل  )1379-1378(
  .اند تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته

که ) 1380(فاضل  ای  ه  در مقایسه با یافته   
تفاوت معناداری را بین میزان مطالعۀ آزاد پایۀ        

 بدسـت آورد،  مختلـف تحصیلی  آموزان  دانش
ــه اگرچــه   ــن مطالع ــشدر ای ــوزان دان  دوم آم

 سایر پایـه هـا      آموزان  دانشدبیرستان بیشتر از    

، لـذا  اندک استمطالعۀ آزاد دارند، اما تفاوت      
  .می کندفاضل را تأیید نهای  این نتیجه یافته

ــه    ــت ک ــین دریاف ــژوهش همچن ــن پ ای
ی کـه والـدین آنهـا تحـصیالت         آمـوزان   دانش

 .بیشتری دارند، بیشتر به مطالعه مـی پردازنـد        
 را که   اوگان رامبی و آدیو   های     یافته نتیجهاین  

 که سطح سـواد والـدین بـر عـادات           دریافتند
 ییــدأتمطالعــۀ فرزنــدان تاثیرگــذار اســت، را 

  .کند می
عنوان اولین و مهمتـرین     گرانی کتاب به    

ــۀ ــوی  مؤلفـ ــۀ آزاد از سـ ــدۀ مطالعـ  بازدارنـ
. است دست آمده  به ، مورد مطالعه  آموزان  دانش

و امـانی   ) 1351( تحقیقـات حـری      این نتیجه 
کند و جا دارد که در این         می تاییدرا  ) 1379(

   .ای بعمل آید خصوص اقدامات شایسته
اختصاص یافته به تامین منابع     های    هزینه

ها بسیار نـاچیز     مطالعه از سوی خانواده   مورد  
هـای    یافتهتاییداین امرضمن   . شود  می ارزیابی

 حـاکی از بحرانـی      ، )1378-1379( یوسفی  
بودن وضعیت اقتصادی، تورم شـدید و عـدم         

. اسـت هـا    تناسب درآمد افراد جامعه با هزینه     
شایسته است با رفع این گونه موانع، کتاب و         

  .ها افزوده شود نوادهمواد خواندنی در سبد خا
تشویق والدین بـه مطالعـۀ فرزنـدان بـه          

ثرترین عامل ترغیب کننـدۀ مطالعـۀ       ؤعنوان م 
  . است بدست آمدهآزاد از سوی پاسخگویان 
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 والدین را   آموزان  دانشاز آنجایی که اکثر     
به عنوان اولین عامل ایجاد آشنایی خویش به        
مطالعه معرفی نموده اند، لذا این نتیجه ضمن        

که نگـرش    ) 1376( فخرایی  های     یافته تایید
 بـر   ت والدین و تـشویق آنـان بـه مطالعـۀ          مثب

افزاید، بر ضـرورت      می میزان مطالعۀ فرزندان  
تــالش در خــصوص پررنــگ نمــودن نقــش 

مطالعـۀ کودکـان     والدین در ایجاد عادات بـه     
  .داردتأکید 

ــا   ــسه ب ــق حاضــر در مقای اگرچــه تحقی
سرانۀ مطالعـۀ    نشان از رشد     ،تحقیقات پیشین 

 استان مازندران دارد و ایـن       آموزان  دانشآزاد  
در واقع به معنای اهتمام بیـشتر مـسئولین بـه           

باشـد، امـا در       مـی  این امر در سـالهای اخیـر      
عصری که آلوین تافلر آنرا عصر خردمندی و        

ـ     دانایی معرفی کرده   قـدری   هاست، این میزان ب
 ناچیز است که نمی توان آنرا حتی در مقایسه        
. با کشورهای در حال توسعه، بحـساب آورد       
 از آنجایی که مطالعـه و کتـابخوانی مهمتـرین         

 لـذا   ،شود  می رکن توسعۀ هر کشور محسوب    
گسترش، تـرویج و نهادینـه نمـودن فرهنـگ          

دولت و مردم   های    س برنامه أمطالعه باید در ر   
 تالشمسئول با   های    قرار گیرد و همۀ دستگاه    

ــود،     ــع موج ــع موان ــت رف ــای در جه گامه
   .تری در این زمینه بردارند جدی

  پیشنهادهای پژوهش
تحقیــق نــشان داد میــزان هــای   یافتــه-1

 بـسیار پـایین و در       آمـوزان   دانشمطالعۀ آزاد   
ــه در شــبانه روز48حــدود  . باشــد  مــی دقیق

فوق حکایت از نیاز مبرم به      های    بررسی یافته 
هــای  برنامــه ریــزی خــاص و اجــرای طــرح

ۀ ایجاد عادت بـه مطالعـه و        تحقیقاتی در زمین  
ــا همکــاری وزارت آمــوزان دانــشترغیــب   ب

آموزش و پرورش، وزارت فرهنـگ و ارشـاد         
اسالمی و سازمان صدا و سیما دارد کـه اهـم           

  : آنها عبارتند از
خوانی در سطح   ب برگزاری مسابقات کتا   -

 برنـده در    آموزان  دانشملی و اعطاء جوایز به      
  هفتۀ کتاب

 ایجـاد عـادات بـه      برنامه ریزی جهت     -
پـیش  هـای     مطالعه در مهد کودک هـا و دوره       

  دبستانی
 برگــزاری نمایــشگاههای کتــاب در   -

 به نمایشگاههای   آموزان  دانشمدارس و اعزام    
  کتاب در خارج از مدارس

مربـوط بـه    هـای      تحلیل عاملی گویه   -2
گرانــی "دهــد،   مــیعوامــل بازدارنــده نــشان

ل  بـه عنـوان اولـین و مهمتـرین عامـ           "کتاب
 آمـوزان   دانـش بازدارنده مطالعه آزاد از سـوی       

  شود،  میادـانتخاب شده است، بنابراین پیشنه
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 یارانـۀ   آمـوزان   دانـش در صورت امکان برای     
ضـمناً الزم   . شـود  خرید کتاب در نظر گرفتـه     

است نسبت به افزایش و غنـی سـازی منـابع           
آموزشگاهی و عمومی اقـدامات     های    کتابخانه

  .الزم صورت گیرد
مورد بررسی در زمینه تامین     های    داده -3

 امانـت از  ،دهـد   مـی  منابع مورد مطالعه نـشان    
 33(کتابخانه عمـومی بـیش از سـایر مـوارد           

به عنـوان مهمتـرین راه تـامین منـابع          ) درصد
ــده  ــۀ آزاد انتخــاب ش ــابراین ،اســت مطالع  بن

های اساسـی و      گذاری هشود سرمای   می پیشنهاد
 مطالعـه از    بنیادی در راستای توسعۀ فرهنـگ     

هـــای عمـــومی،  طریـــق تجهیـــز کتابخانـــه
ــاز   ــورد نیـ ــای مـ ــه کتابهـ ــگاهی بـ آموزشـ

 جهت تأمین منابع مطالعاتی آنان      آموزان  دانش
  .گیرد  میصورت
 44 بر اساس نتـایج تحقیـق، حـدود          -4

درصــد از پاســخگویان والــدین خــود را بــه 
آشـنا کـردن آنـان بـه         عنوان اولین عامـل در    

از آنجــایی کــه  . مطالعــه معرفــی نمــوده انــد
 عــادت بــه مطالعــه در دوران کــودکی شــکل

 نقش والدین   عمده کردن توان    می گیرد، لذا  می
در فراهم کـردن شـرایط الزم در ایـن زمینـه،        

  . عادات مطالعه کودکان را تقویت کرد
   درصد پاسخگویان اظهار57 بیش از -5

، بیــشتر اطالعــات خــود را از انــد داشــته
نماینـد، بنـابراین     می رادیو و تلویزیون کسب   

سیما به تهیه    شود، سازمان صدا و     می پیشنهاد
 جذاب، علمـی و مـستند     های    و تدارک برنامه  

هـای مطالعـاتی    اقدام نماید که در آنها گرایش    
افراد مورد توجه قرارگرفته تا عالوه بر بهینـه         

آموزان، آنهـا را در      سازی اوقات فراغت دانش   
  .تفهیم ارزش مطالعه کمک کند

 "دهـد،     مـی  تحقیـق نـشان   های     یافته -6
 چهــارمین "برگــزاری نمایــشگاههای کتــاب 

عامل مهم ترغیب کننده مطالعۀ آزاد از سـوی         
بنــابراین . پاســخگویان انتخــاب شــده اســت

شــود جهــت ایجــاد انگیــزه در   مــیپیــشنهاد
 و کشاندن آنها بسمت مطالعـه و        آموزان  دانش

ــه   ــابخوانی، مــدارس و مراکــز آموزشــی ب کت
ــ ــای  بتمناسـ ــزاری  هـ ــه برگـ ــف بـ مختلـ

  .نمایشگاههای کتاب اقدام نمایند
ــدود -7 ــخگویان  46 ح ــد از پاس  درص

اعالم کرده اند که در دوره پیش دبـستانی بـا           
از آنجـایی کـه ایـن دوره        . مطالعه آشنا شدند  

ای در تــشکیل عــادات مطالعــه  نقــش ارزنــده
شـود بـه      مـی   دارد، لـذا توصـیه     آموزان  دانش

رش این عادات، مربیـان     منظور تقویت و گست   
ها و والدین در منازل به قـصه         در مهد کودک  

  .خوانی برای کودکان بپردازند
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