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Abstract
Background and Objectives: Studying as a social skill is the basis for advancement. Common
sense would agree that there is a close relationship between the state of literacy and development
of individuals in societies, and the society as a whole. The development of the culture of
studying and reading, can play an effective role in reducing the impact of social mal-behavior
such as drug addiction, etc., in a society, directly and indirectly. The need for children and adults
to become interested in reading and studying is not overlooked. The habit of reading and
familiarity with resources that can help us meet our information needs is a great benefit that is
better to sprout from childhood. The choice of teens for this study is deliberate and important
because teens are somehow in the early years of experiencing reading and this useful habit
(reading), which should have been institutionalized in them prior to that years ago, is the basis
for knowledge gaining and lifelong learning in them. Therefore, in assuming a knowledgeable
and developed generation, it is important to see if the basis of its study and reading habit is firm
enough, it is supported. Thus, the purpose of this study was to investigate and to identify the
supporting and preventing factors of reading among high school students in Ahvaz.
Methodology: The present study was conducted by administration of a survey. The research
population was around 40814 students of public high schools in Ahwaz, of which a sample of
380 students was selected in a classified random manner, using the Cochran sampling formula.
The data was collected by means of a researcher-made scale devised based on the persuasive
and dissuasive components and some other relevant factors such as family, library, school,
librarian, etc. To assess the validity of the scale, content validity examination was used. In order
to determine the reliability of the data gathering tool, the final draft of the scale was considered.
The Cronbach's alpha was calculated for a pilot group of 30 students which resulted in an
acceptable reliability coefficient of 0.75. The reliability coefficient for the study status subscale
was 0.75, for dissuasive subscale was 0.943 and for the persuasive subscale was 0.894 all
illustrating acceptable reliability. Data analysis was performed by calculating descriptive
statistical methods and indicators such as mean, standard deviation and relevant tabulations.
Exploratory factor analysis, independent t-test, and Spearman correlation coefficient were used
in the analytical part of the study and data analysis. In all the statistical calculations SPSS
software version 22 was used.
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Findings: Based on the results, 62.8% of the respondents were girls and 37.2% of them were boys.
The study demonstrated that the average reading period for school lessons was about 3 hours a
day for each student and study time for girls was significantly more than that of boys. The
average students' non-syllabic study was estimated at 55 minutes per day. There was no
significant difference between the mean study amount of girls and boys in this respect.
According to the findings, the most common way to get information among students are radio
and television, and the Internet. Also, findings indicate that there is a very weak correlation
between parental education and non-syllabus study in students (r = 0.037). According to the
findings, 75.1% of students, also study non-syllabus materials in addition to textbooks during
the day. Findings showed that students believe educational factors such as having educational
courses to familiarize them with reading, and then motivational, cultural and economic factors
are the most important factors in making them interested in reading. On the other hand, cultural,
educational and economic factors are the most important factors preventing them from studying.
Disscusion: Based on the findings, students believe that educational factors, economic factors and
motivational factors, have the most impact in encouraging students to study. These findings
indicate that adults would become more interested in studying if they are adequately trained
how to study and if they are introduced to appropriate resources. Also, if they have got their
reading habit from their families and friends since childhood, their interest in studying would
be more institutionalized and stronger. Among the preventive factors, cultural, educational and
economic factors were also the most frequent in views of the respondents. At the end,
suggestions are made to improve the level of study among the target community. As the findings
reveal, from student's point of view, proper planning, adequate education and provision of
facilities for purchasing books, there would be sufficient motivation for studying in teens and
students. Therefore, based on the results, it is believed that the most effective ways to increase
the adults study rate and their interest in studying and developing a study culture, are first,
development of appropriate and relevant educational programs, and then, make the attempt to
guide the intellectual and cultural orientation of Families towards reading and, also, create and
publish easy access reading materials.
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چکیده
هدف  :هدف از انجام پژوهش حاضر شناسائی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده عادت به مطالعه دربین دانش آموزان دختر و پسر
مقطع متوسطه شهرستان اهواز ،میباشد.
روششناسی :پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و پیمایشی است .نمونه این پژوهش را  380نفر از
دانشآموزان دبیرستانی شهر اهواز تشکیل میدهند که به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش،
پرسشنامه محقق ساخته شامل  24سؤال بوده است.
یافتهها :براساس نتایج  62/8درصد پاسخگویان را دختران و  37/2درصد آنان را پسران تشکیل دادهاند .یافتههای پژوهش نشان داد
که میانگین مطالعه درسی دانشآموزان در طول روز تقریباً  3ساعت بوده و دختران به طرز معنیدار بیشتر از پسران مطالعه درسی دارند.
میانگین مطالعه غیر درسی دانشآموزان نیز حدود  55دقیقه در روز محاسبه گردید که از این نظر بین میانگین مطالعه دختران و پسران
تفاوت معنی دار وجود ندارد .بر اساس یافتهها ،رایجترین راه کسب اطالعات در بین دانشآموزان ،رادیو و تلوزیون و اینترنت است.
همچنین یافتهها نشان میدهد که بین تحصیالت والدین و مطالعه غیر درسی دانشآموزان در سطح  0/037همبستگی وجود دارد.
نتیجهگیری :بر اساس یافتهها ،از میان عوامل ترغیب کننده ،عوامل آموزشی ،عوامل اقتصادی و عوامل انگیزشی ،بیشترین تأثیر را
از نظر دانش آموزان ،در ترغیب مطالعه داشته است .در میان عوامل بازدارنده نیز باز هم عوامل فرهنگی ،آموزشی و اقتصادی دارای
بیشترین فراوانی در بین پاسخها بودهاند .در پایان پیشنهاداتی جهت ارتقاء سطح مطالعه ارائه شده است.
کلیدواژهها :مطالعه ،عوامل ترغیب کننده ،عوامل بازدارنده ،دانش آموزان ،دوره متوسطه ،اهواز
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مقدمه و بیان مسئله
مطالعه در کنار سایر ابزارهای ارتباط با جهان و محیط پیرامون ،همواره به عنوان یکی از بهترین ،عمیقترین ،ماندگارترین
و حتی کمهزینهترین روش جمعآوری ،ارتقاء دانش و بینش و بهرهمندی از زمان در بیشتر جوامع گذشته و امروزی مطرح
بوده و هست .در واقع مطالعه به عنوان یک مهارت اجتماعی ،تردبان ترقی و تکامل هر ملت است و میتوان گفت که میان
مطالعه و رشد افراد در جوامع ،رابطهی تنگاتنگی وجود دارد .رشد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی میتواند به شکل مستقیم و
غیرمستقیم ،نقش مؤثری در کاهش اثر آفات اجتماعی مانند اعتیاد و  ...داشته باشد

( Mardandoost, Torkian Tabar,

)Hasoomi, 2016
امروزه مطالعه کردن یکی از شاخص های توسعه و رایج ترین محصول فرهنگی کشورهای مختلف محسوب می شود،
زیرا مطالعه کتاب و فرهنگ کتابخوانی نمایانگر ،رشد ملی و از نشانه های بارز بالندگی فرهنگ و تمدن هر کشور و یکی از
پیش نیازهای مهم رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی داشتن جامعه ای اهل کتاب و مطالعه است .یونسکو در
بسیاری از کنفرانسهای خود اساس توسعه اقتصادی را گسترش کتاب و برنامه ریزی دراز مدت آموزشی دانسته است
( )Langester, 1997به همین جهت بعضی از کشورهای جهان در راه ایجاد عادت مطالعه در کودکان و نوجوانان ،برنامه-
ریزی های خود را از قبل از دوره آمادگی و دبستان آغاز و در سطوح مختلف سنی برنامههای مناسبی را جهت ایجاد انگیزه
کتابخوانی در کودکان و نوجوانان دنبال میکنند( .)Sanders & Holte, 2000
اما در ایران با توجه به نظام آموزشی کشور که بیشتر بر مطالعه کتب درسی تأکید داشته و معلم محور است ،چنین برنامه-
ریزیهایی به صورت نظام مند و جدی دنبال نشده و به تبع آن میزان مطالعه در میان قشر نوجوان بسیار پایین است .عادت به
مطالعه همانند بسیاری از عادات دیگر اکتسابی است؛ برخی افراد عادت به مطالعه را کسب کرده و همواره از آن لذت میبرند
و برخی دیگر ،به دالیل مخنلف ،عادت به مطالعه ندارند .فرصتهای زمانی در شکلگیری عادات اهمیت بسیار دارد ،چرا که
عادات در طول یک دوره زمانی شکل میگیرند که ممکن است روزها ،ماهها و یا سالها طول بکشد .در واقع عادت به هر
کاری ،با تکرار آن در مدت زمان طوالنی ایجاد میگردد .اگر بتوان عادت به مطالعه را در نوجوانان به وجود آورد ،در آینده
ارتباط آنان با جهان علم و معرفت به آسانی برقرار خواهد شد و آنان همواره در طول زندگی قادر خواهند بود از طریق مطالعه،
درک و بینش خود را نسبت به علم و آگاهی ،تعالی بخشند .ولی متاسفانه در کشور ما ،کودکان و نوجوانان روز به روز رغبت
کمتری به مطالعه و کتابخوانی به صورت یک عادت صحیح دارند و اغلب ،تنها به اجبار و در قالب مطالعهی کتابهای درسی
و بخصوص برای رفع تکلیف و شرکت در امتحانات ،مطالعه میکنند و در این میان جای خالی فرهنگ تهیه ،امانت و یا خرید
کتاب برای آموختن و دانستن به شدت احساس میشود ()Nasiri,2018

عوامل بسیاری در شکلگیری عادت مطالعه تأثیر (مثبت یا منفی) دارد .در این زمینه نقش عواملی همچون خانواده (والدین)،
مدرسه ،کیفیت و کمیت کتابهای کودکان ،سیاست فرهنگی و آموزشی ،توسعه اقتصادی و اجتماعی و کمبود کتابخانهها را
نمیتوان نادیده گرفت .این عوامل به روشنی قابل شناسایی و بیان نبوده و پی بردن به آنها گاه مشکل است .از سوی دیگر
برای ارائه راهکارهای عملی برای توسعه کتابخوانی در میان نوجوانان ،الزم است این عوامل –تأثیر گذار بر مطالعه -را شناسایی
و نحوه تأثیرگذاری هر یک را روشن نمود .اغلب تحقیقات در ایران امروز نشان میدهد که محیطهای خانوادگی غالباً
غیرعلمی هستند و کتاب در آن جایگاه واقعی خود را ندارد ( .)Fakhraei, 1996زمینههای آموزش و پرورش معموالً غیرفعال
است و به گونهای نیست که دانشآموز را به مطالعه تشویق کند (.)VeisiNejad, 2007
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ضرورت عالقهمندی کودکان و نوجوانان به مطالعه بر کسی پوشیده نیست .عادت به مطالعه و آشنایی با منابعی که میتوانند
ما را در رفع نیازهای اطالعاتی یاری دهند ،امتیاز بزرگی است و این عادت بهتر است از زمان کودکی آغاز شود
( .)Mardandoost, Torkian Tabar, Hasoomi, 2016انتخاب نوجوانان برای این مطالعه از آن جهت اهمیت دارد که آنان
در سالهای اولیه تجربه خواندن قرار دارند و این عادت مفید(خواندن) که میبایست از سالها قبل در وجود آنها نهادینه شده
باشد ،زمینهساز دانشاندوزی و فراگیری مادامالعمر در آنان خواهد شد .اما همواره ،و به خصوص در کشورهای در حال توسعه
از جمله ایران موانعی برای این کار وجود داشته است .با توجه به موارد فوق در پژوهش حاضر سعی شد وضعیت حال مطالعه
آزاد دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز بررسی و عواملی که بر آن تأثیر مثبت و یا منفی دارند شناسایی شود؛ در نهایت
راهکارهای عملی جهت ارتقای میزان مطالعه این دانش آموزان ارائه شده است.
کاهش قابل توجه مطالعه در میان دانشآموزان دبیرستانی به موضوعی نگران کننده در بسیاری از کشورها تبدیل شده است
( .)Sainsbury & Schagen, 2004; Unrau & Schlackman,2006, Garces-Bacsal & Yeo, 2017یافتههای برخی
پژوهش ها نشان داده است که همبستگی باالیی میان الگوهای رفتاری کتابخوانی و مطالعه در بزرگسالی و رفتارهای مطالعه در
زمان کودکی وجود دارد (  .) Halsted, 2009با توجه به اهمیت شکلگیری فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در رشد و اعتالی
فردی و اجتماعی ،تا کنون پژوهشهای بسیاری در کشورهای مختلف جهان در این خصوص انجام شده است و هریک از این
پژوهشها از زاویهای متفاوت به موضوع فرهنگ مطالعه و عوامل مؤثر بر آن پرداختهاند.
اوگان رامبی و آدیو ( )Ogunrombi & Adio, 1995در پژوهشی عوامل تأثیرگذار بر عادات مطالعه دانش آموزان دوره
دبیرستاندر کشور نیجریه را بررسی کردند .هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل بازدارنده مطالعه و تعیین روشهای
ترویج عادت مطالعه بود .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سطح سواد و نگرش والدین بر عادت مطالعه فرزندان
تأثیرگذار است و چنانچه دانش آموزان در موقعیت و جو هدایتکنندهای قرار بگیرند ،بیشتر آنان از مطالعه لذت میبرند.
یافتههای این پژوهش ،عوامل اجتماعی و اقتصادی را مانعی در مقابل شکلگیری عادت مطالعه دانسته وعواملی مانند بیسوادی
والدین ،خانواده پرجمعیت ،عدم آشنایی با روش های مناسب مطالعه ،فقدان کتابدار متخصص و عدم دسترسی آسان به کتاب
را از جمله عوامل بازدارنده مطالعه برشمردهاند .کالرک و فاستر ( )Clark & Foster, 2005پژوهشی با هدف شناسایی اولیت-
های مطالعه غیر درسی در میان دانش آموزان انجام دادند .یافتهها نشان داد که اغلب دانش آموزان در هفته یک یا دو بار به
مطالعه غیر درسی میپردازند و این کار را به قصد افزایش معلومات و مهارتهای زندگی انجام میدهند .اغلب این دانش
آموزان اظهار داشتند که اگر به اندازه کافی وقت داشته باشند بیشتر مطالعه میکنند .فلورنس ( )Florence, 2012پژوهشی با
هدف بررسی تأثیر عوامل محیطی بر رفتارهای مطالعه و کتابخوانی در میان دانشآموزان نیجریه انجام داد .یافتههای این پژوهش
نشان داد که الگ وهای رفتاری والدین ،داشتن کتابخانه در منزل ،تهیه مواد خواندنی برای کودکان و قصهخوانی توسط والدین
میتواند بر رفتارهای کتابخوانی دانشآموزان تأثیر مثبت داشته باشد؛ این مطلب در یافتههای پژوهش گارسس باکسال و یئو
( )Garces-Bacsal & Yeo, 2017نیز منعکس شده است به نحوی که افراد کتابخوان در این پژوهش ادعا کردهاند که والدین
آنان در کودکی و در سال های پیش از دبستان برای آنان بلند قصه خوانده و آنان را به کتابخانه عمومی بردهاند.
همچنین ،پژوهشهای متعددی جهت بررسی وضعیت کتابخوانی و گرایش به مطالعه و عوامل مؤثر بر آن در میان جوانان
( ، )Zangeneh Baygi, 2017کاربران کتابخانههای عمومی ( ;Moarrefzadeh, & Iraji, 2010; Khedmati nejad, 2016

 )Rasooli, 2019و دانشجویان ( )Mirzaei, 2014; Aalaei, 2018در شهرهای مختلف کشور انجام شده است که نتایج جالب
توجهی ارائه دادهاند .در این میان پژوهشهای بسیاری به بررسی عوامل مؤثر بر مطالعه در میان دانشآموزان در مقاطع مختلف
تحصیلی و به ویژه دبیرستان پرداختهاند ( Fazel, 2001; Golchoobi, 2005; Arani & Batooli, 2007; Nazari & Osareh,
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 .)2011; Karami, 2012این پژوهشها عوامل متعددی را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر مطالعه بیان کردهاند .بر اساس یافتههای
پژوهش فاضل ( ،) Fazel, 2001حجم زیاد دروس ،گرانی کتاب ،نداشتن عالقه و انگیزه از جمله عواملی بودهاند که بیش از
بقیه عوامل در کاهش میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان تأثیرگذار بودهاند.
گلچوبی ( ،)Golchoobi, 2005در پژوهش خود عوامل ترغیب کننده را شامل :تشویق خانواده ،وجود کتابخانه در محل
تحصیل ،برگزاری مسابقات کتابخوانی از سوی مدارس و روش صحیح مطالعه میداند .وی عوامل بازدارنده را شامل :گرانی
کتاب ،عدم تسلط به زبانهای خارجی ،درآمد کم خانواده و عادت نداشتن به مطالعه از دوران کودکی عنوان میکند .یافتههای
پژوهش نظری و عصاره ( ،)Nazari & Osareh, 2011نشان داد که میزان مطالعۀ آزاد در سطح شهرستان بسیار پایین بوده و
میزان مطالعه آزاد دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد .پژوهش کرمی ،سعیدیپور و فرجاللهی ( (Karami,

 ،2012عواملی نظیر باال بودن سطح تحصیالت والدین به ویژه مادران ،تأثیر دوستان ،تشویق والدین ،تأثیر رسانههای گروهی و
ارتباطی را به عنوان عوامل مؤثر بر میزان مطالعه درسی دانشآموزان معرفی کرده است.
مرور ادبیات این حوزه نشان میدهد که پژوهشهای بسیاری در نقاط مختلف کشور و جهان در این خصوص انجام شده
است؛ اما با توجه به اینکه مطالعه عملی اجتماعی است ( )Khosravi,2002; Salari,2012که بر اساس الگوهای یادگیری
مشاهدهای تحت تأثیر عوامل محیطی و فرهنگی هر شهر قرار میگیرد ( ،)Behzadi & Mahmoodi, 2017لذا بررسی وضعیت
مطالعه در دانشآموزان هر شهر ممکن است نتایج مختلفی ارائه کند .از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ترغیب
کننده و بازدارنده مطالعه آزاد در میان دانشآموزان دبیرستانی شهر اهواز انجام شد .در راستای این هدف ،پژوهش حاضر
درصدد است به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
.1

میزان مطالعه آزاد در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز چقدر است؟

.2

منابع مورد مطالعه دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز بیشتر در چه موضوعات و چه فرمتهایی است؟

.3

عوامل ترغیب کننده مطالعه آزاد در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز کدامند؟

.4

عوامل بازدارنده مطالعه آزاد در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز کدامند؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به شیوه پیمایشی ،یا زمینهیابی ،و از نوع توصیفی انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل  380نفر

از مجموع  40814نفر دانش آموز دوره متوسطه مدارس دولتی -عادی شهر اهواز میباشد که با استفاده از فرمول کوکران
محاسبه شده است .نمونهگیری در این پژوهش به شیوه تصادفی طبقهای انجام گرفت .در این پژوهش تالش شده تا عوامل
ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه آزاد دانشآموزان دبیرستانی شهر اهواز شناسایی شود .ابزار گرداوری داده ها در این پژوهش،
پرسش نامه محقق ساخته استفاده است که با توجه به عوامل مرتبط با مطالعه (مانند خانواده ،کتابخانه ،مدرسه ،کتابدار و  ،)...و
همچنین مؤلفههای ترغیب کننده و بازدارنده ،طراحی گردید .جهت سنجش روایی ابزار اندازهگیری از روایی محتوایی استفاده
شد؛ بدین ترتیب که پس از طرح پرسشنامه ،پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید متخصص در زمینه مربوطه قرار گرفت و
پس از تأیید پرسشنامه توسط اساتید مذکور ،پرسشنامه نهایی تهیه و توزیع گردید .به منظور بررسی میزان پایایی ابزار اندازه-
گیری ،پرسشنامه نهایی به صورت آزمایشی در بین گروه  30نفره از جامعه توزیع شد و در مرحله تجزیه و تحلیل از طریق
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ1بر روی آنها پایایی ابزار سنجیده شد.
Alpha

1.Cronbach’s
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جدول شماره  :1سنجش پایایی متغیرهای مورد پژوهش
Table 1: Reliability of Variables
پایایی بر اساس آلفای کرونباخ
گویه
Item
Cronbach's alpha
عوامل بازدارنده
0.943
Preventing Factors
عوامل ترغیب کننده
0.894
Supporting Factors
وضعیت مطالعه
0.75
Studing Status

همان گونه که در جدول مشخص شده است ،ضریب پایایی برای سنجش وضعیت مطالعه  ،0/75برای عوامل بازدارنده
مقدار  0/943و برای عوامل ترغیب کننده مقدار  0/894به دست آمد .تجزیه و تحلیلهای این پژوهش در دو سطح آمار
توصیفی و استنباطی صورت گرفته است .در سطح آمار توصیفی از شاخصهایی مانند میانگین ،فراوانی ،انحراف معیار و درصد
استفاده میگردد و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،تی مستقل ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده
است .دادههای این پژوهش به کمک نرم افزار  SPSSنسخه  22تحلیل شده است.
یافتههای پژوهش
یافتهها نشان میدهد 37/2 ،درصد از پاسخگویان را دانشآموزان پسر و  62/8درصد آنان را دانشآموزان دختر تشکیل
میدهند .در این میان  45/9درصد از پاسخگویان ،دانشآموز پایه اول 22/2 ،درصد پایه دوم و باالخره  31/3درصد دانشآموز
پایه سوم بودهاند .الزم به ذکر است که دانشآموزان پایه پیشدانشگاهی به دلیل مشغله بیشتر و آمادگی برای کنکور از این
پژوهش کنار گذاشته شدند .یافتههای مربوط به تحصیالت والدین نشان داد که در حدود  42/3درصد از پدران دارای
تحصیالت دیپلم 25/4 ،درصد زیر دیپلم 11/5 ،درصد فوق دیپلم 10/1 ،درصد لیسانس 7/3 ،درصد بیسواد 2/8 ،درصد فوق
لیسانس و باالخره  0/6درصد دارای مدرک دکتری بودند .همچنین حدود  38/3درصد از مادران دارای تحصیالت دیپلم،
 36/3درصد زیر دیپلم 11/5 ،درصد بیسواد  6/8 ،درصد فوق دیپلم 5/4 ،درصد لیسانس 1/4 ،درصد فوق لیسانس و باالخره
 0/3درصد دارای مدرک دکتری بودند .در ادامه یافته های مربوط به سؤالهای پژوهش آورده شده است.
سؤال اول :میزان مطالعه آزاد در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز چقدر است؟

یافتههای مربوط به وضعیت مطالعه آزاد دانشآموزان در جدول شماره  ،2ارائه شده است .بر اساس یافتهها  75/1درصد
دانشآموزان در طول روز ،عالوه بر کتب درسی به مطالعه غیر درسی نیز میپردازند؛ در مجموع میانگین مطالعه غیر درسی در
دانشآموزان حدود  55دقیقه در روز میباشد و بر اساس آزمون انجام شده تفاوت معنیداری بین مطالعه غیر درسی دانش-
آموزان دختر و پسر وجود ندارد.
جدول شماره  :2وضعیت مطالعه غیر درسی دانشآموزان
Table 2: Non-Syllabus studing Status of Students
فراوانی
میزان مطالعه غیر درسی
وضعیت مطالعه غیر درسی
Non-Syllabus studing Status

Non-Syllabus studing time

کتاب غیر درسی مطالعه نمیکنم

کمتر از  30دقیقه
کمتر از یک ساعت
کمتر از یک ساعت و نیم
بیشتر از یک ساعت و نیم
جمع

کتاب غیر درسی مطالعه میکنم

درصد

Frequency
88

Percent
24.9

70

19.8

80

22.5

69

19.5

47

13.3

354

100
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سؤال دوم :منابع مورد مطالعه دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز بیشتر در چه موضوعات و چه فرمتهایی
است؟

یافتههای مربوط به این سؤال در جدول شماره  ،3ارائه شده است .بر اساس یافتهها ،دانشآموزان دوره متوسطه شهر اهواز
بیشتر در زمینه داستان و مطالب علمی مطالعه میکنند .همچنین رایجترین راه کسب اطالعات در بین آنان ،رادیو و تلوزیون و
اینترنت میباشد.
جدول شماره  :3زمینههای موضوعی مورد عالقه دانشآموزان
Table 3: Interested Subject Fields among students
زمینه موضوعی
درصد
فراوانی
راههای کسب اطالعات

فراوانی

درصد

Ways of Information acquisition

Frequency

Percent

Subject Field

Frequency

Percent

رادیو و تلوزیون

154

43.5

داستان

140

39.5

اینترنت

135

38.1

مطالب علمی

109

30.8

بحث و گفتگو با دوستان

92

26

شعر

63

17.8

کتاب

88

24.9

مطالب تاریخی

52

14.7

مطبوعات (روزنامه و مجله)

57

16.1

مطالب دینی

49

13.8

مطالب سیاسی

47

13.3

اخبار

46

13

مطالب فلسفی

26

7.3

سؤال سوم :عوامل ترغیب کننده مطالعه آزاد در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز کدامند؟

برای شناسایی عوامل ترغیب کننده مطالعه در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاه از روش مؤلفههای اصلی با
چرخش واریماکس1استفاده شده است .دادههای این پژوهش قبل از تحلیل از نظر وجود دادههای پرت و گمشده بررسی و
کنترل شده است .کفایت نمونهگیری در این پژوهش با استفاده از آزمون کایسر -مایر -الکین2مشخص شده است .کایسر و
سرنی )1977(3معتقدند هر چقدر مقدار کفایت نمونهبرداری بیشتر از  0/6باشد ،اجرای تحلیل عاملی بدون مانع خواهد بود و
هر چه این مقدار بیشتر باشد ،مناسبت و کفایت نمونهگیری بیشتر خواهد بود .در کنار این آزمون از شاخص بارتلت4جهت
بررسی کفایت نمونهها استفاده شده است .نتایج این دو آزمون در جدول شماره  ،4آمده است.
جدول شماره  .4آزمون کفایت نمونهبرداری مورد عوامل ترغیب کننده مطالعه
Table 4: Bartlett Test for Supportive Factors of Studing
0.953
شاخص KMO
4114.501
کای اسکوئر
عوامل ترغیب
بارتلت
آزمون
210
کننده مطالعه
درجه آزادی
Supportive
Factors

Bartlett Test

سطح معناداری

0.000

Varimax Rotation

1.

)Kaiser-Meyer-Olkin (KMO

2.

Czerny

3.

. Bartlett

4
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مطابق نتایج جدول فوق مقدار شاخص کفایت نمونهبرداری برای عوامل ترغیب کننده مطالعه  0/953بدست آمده است و
مقدار آزمون بارتلت در پژوهش حاضر برابر است با  4114/501که در سطح  P≤0 /0001معنیدار است؛ بنابراین میتوان
نتایج نمونههای این پژوهش را به جامعه این پژوهش تعمیم داد .در دومین گام از تحلیل عوامل ،جهت برآورد تعداد عاملهای
قابل استخراج از آزمون اسکری1استفاده شده است .در شکل زیر آزمون اسکری برای مشخص شدن تعداد عوامل پیشنهادی
آورده شده است .بررسی شکل زیر نشان میدهد که تعداد چهار یا سه عامل برای عوامل ترغیب کننده مطالعه مناسب است.

نمودار  :1آزمون اسکری مربوط به عوامل ترغیب کننده مطالعه
Chart 1: Scree Test for Supportive Factors of Studing

در سومین گام از تحلیل عاملی ،شناسایی مؤلفهها به شیوهی تحلیل مؤلفههای اصلی با استفاده از چرخش آزمایشی از نوع
واریماکس و با تعیین نقطهی برش یا بار عاملی حداقل  ،0/40مورد تحلیل عاملی قرار گرفت .تحلیل دادهها بر روی عوامل
ترغیب کننده مطالعه با روش چرخش متعامد ،نشان داد عوامل ترغیب کننده بر روی چهار عامل قرار دارند .در جدول شماره
 5تعداد عاملها ،تعداد ارزش ویژه و درصد واریانس آنها ارائه شده است .به طور کلی ،چهار عامل شناسایی شده 62/815
درصد واریانس دادهها را تبیین میکنند که رقم قابل قبولی است .در جدول زیر نتایج مربوط به این عوامل آورده شده است.
جدول شماره  :5شاخصهای آماری مربوط به مؤلفههای ترغیبکننده مطالعه
Table 5: Statistical Parameters for Supportive Factors of Studing
عوامل
Factors

ارزش ویژه
Eigen value

درصد واریانس تبیین شده
R2

درصد تجمعی واریانس تبیین شده
Cumulative R2

آموزشی
انگیزشی
فرهنگی
اقتصادی

4.585

21.832

21.832

3.384

16.112

37.944

3.222
2.001

15.343
9.528

53.287
62.815

در تحلیل انجام شده عامل آموزشی با ارزش ویژه 4/585؛ معادل  21/832درصد از واریانس کل را تبیین میکند که
بیشترین مشارکت را در بین عوامل به عهده دارد و عامل اقتصادی با ارزش ویژه 2/001؛ معادل  9/528درصد از واریانس کل

. Scree test

1
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را تبیین میکند که در بین عوامل کمترین مشارکت را دارد .در جدول زیر بار عاملی هر کدام از مؤلفههای عوامل آورده شده
است.

عوامل
Factors

آموزشی

انگیزشی

فرهنگی

جدول شماره  :6تحلیل عاملی اکتشافی عوامل ترغیب کننده مطالعه از دید پاسخگویان
Table 6: Explaratory Factor Analysis for Supporting Factors of Studing
بار عاملی مؤلفهها در هر عامل
مؤلفه
Component

Factor Loading for each Factor

1

خواندن کتاب برای کودک توسط والدین

0.645

برگزاری دورههای آموزش شیوههای مطالعه در مدارس

0.702

آموزش روش صحیح مطالعه

0.681

قصهگویی در مهدهای کودک توسط مربیان

0.552

اختصاص بخشی از برنامه تحصیلی به مطالعه

0.562

آشنایی با نویسندگان و شاعران و ....

0.621

2

اخالق خوب کتابدار (کتابخانه آموزشگاهی و عمومی)

0.499

وجود کتابدار تمام وقت در کتابخانه مدارس

0.423

تشویق والدین به مطالعه

0.779

تشویق معلمان به مطالعه

0.676

تشویق دوستان به مطالعه

0.671

داشتن کتابخانه شخصی

0.600

3

وجود کتابخانه در محل تحصیل و محل زندگی

0.499

بردن کودکان به کتابخانه توسط والدین

0.557

برگزاری نمایشگاههای کتاب

0.601

برگزاری مسابقات کتابخوانی

0.681

توسعه مراکز کتابخوانی در شهرها

0.686

نزدیک بودن کتابخانه عمومی به محل زندگی

0.539

4

ارزان شدن قیمت کتاب به روشهای مختلف مثل تخفیف
اقتصادی

در نمایشگاه ،دادن بن کتاب ،توزیع کتاب به صورت رایگان

0.532

در مدارس و ...
افزایش سطح درآمد خانوادهها

0.527

همانگونه که نتایج مندرج در جدول فوق نشان میدهد ،در عامل آموزشی ،گویهی « برگزاری دورههای آموزش شیوههای
مطالعه در مدارس» دارای بیشترین بار عاملی ( )0/702است و گویههای دیگری از جمله « آموزش روش صحیح مطالعه» با بار
عاملی ( )0/681و « خواندن کتاب برای کودک توسط والدین» با بار عاملی ( )0/645در رتبههای بعدی قرار دارند .در عامل
انگیزشی ،گویهی « تشویق والدین به مطالعه» دارای بیشترین بار عاملی ( )0/779است و گویههای دیگری از جمله « تشویق
معلمان به مطالعه» با بار عاملی ( )0/676و « تشویق دوستان به مطالعه» با بار عاملی ( )0/671در رتبههای بعدی قرار دارند .در
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عامل فرهنگی ،گویهی « توسعه مراکز کتابخوانی در شهرها» دارای بیشترین بار عاملی ( )0/686است و گویههای دیگری از
جمله « برگزاری مسابقات کتابخوانی» با بار عاملی ( )0/681و « برگزاری نمایشگاههای کتاب » با بار عاملی ( )0/601در
رتبههای بعدی قرار دارند .در عامل اقتصادی ،گویهی «ارزان شدن قیمت کتاب به روشهای مختلف مثل تخفیف در نمایشگاه،
دادن بن کتاب ،توزیع کتاب به صورت رایگان در مدارس و  »...دارای بیشترین بار عاملی ( )0/532است و گویه « افزایش
سطح درآمد خانوادهها» با بار عاملی ( )0/527در رتبه بعدی قرار دارد .عوامل ذکر شده به عنوان اصلیترین مشوقهای مطالعه
آزاد دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز است که بر اساس بارهای عاملی بدست آمده مشخص شدهاند.
سؤال چهارم :عوامل بازدارنده مطالعه آزاد در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز کدامند؟

برای شناسایی عوامل بازدارنده مطالعه در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .برای انجام تحلیل عاملی
اکتشافی در مورد این سوال ابتدا از شاخص  KMOو آزمون بارتلت جهت بررسی کفایت نمونهها استفاده شده است .نتایج
این دو آزمون در جدول زیر آمده است.
جدول شماره  :7آزمون کفایت نمونهبرداری در مورد عوامل بازدارنده مطالعه
Table 7: Bartlett Test for Preventive Factors of Studing
شاخص KMO
عوامل بازدارنده مطالعه
Preventive Factors of
Studing

آزمون بارتلت
Bartlett Test

0.957
کای اسکوئر

2867.395

درجه آزادی

91

سطح معناداری

0.000

مطابق نتایج جدول فوق مقدار شاخص کفایت نمونهبرداری برای عوامل ترغیب کننده مطالعه  0/957بدست آمده است و
مقدار آزمون بارتلت در پژوهش حاضر برابر است با  2867/395که در سطح  P≤0 /0001معنیدار است؛ بنابراین میتوان
نتایج نمونههای این پژوهش را به جامعه این پژوهش تعمیم داد .در دومین گام از تحلیل عوامل ،جهت برآورد تعداد عاملهای
قابل استخراج از آزمون اسکری استفاده شده است .در شکل زیر آزمون اسکری برای مشخص شدن تعداد عوامل پیشنهادی
آورده شده است .بررسی شکل زیر نشان میدهد که تعداد سه عامل برای عوامل بازدارنده مطالعه مناسب است.

نمودار  :2آزمون اسکری مربوط به عوامل بازدارنده مطالعه
Chart 2: Scree Test for Preventive Factors of Studing
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در سومین گام از تحلیل عاملی ،شناسایی مؤلفهها به شیوهی تحلیل مؤلفههای اصلی با استفاده از چرخش آزمایشی از نوع
واریماکس و با تعیین نقطهی برش یا بار عاملی حداقل  ،0/40مورد تحلیل عاملی قرار گرفت .تحلیل دادهها بر روی عوامل
بازدارنده مطالعه آزاد با روش چرخش متعامد ،نشان داد عوامل بازدارنده بر روی سه عامل قرار دارند .در جدول  8تعداد
عاملها ،تعداد ارزش ویژه و درصد واریانس آنها ارائه شده است .به طور کلی ،سه عامل شناسایی شده  66/523درصد
واریانس دادهها را تبیین میکنند که رقم قابل قبولی است .در جدول زیر نتایج مربوط به این عوامل آورده شده است.
جدول شماره  :8شاخصهای آماری مربوط به مؤلفههای بازدارنده مطالعه
Table 8: Statistical Parameters for Preventive Factors of Studing
عوامل
Factors

ارزش ویژه
Eigen value

درصد واریانس تبیین شده
R2

درصد تجمعی واریانس تبیین شده
Cumulative R2

فرهنگی
آموزشی
اقتصادی

3.864
3.046
2.403

27.600
21.760
17.164

27.600
49.359
66.523

در تحلیل انجام شده عامل فرهنگی با ارزش ویژه 3/864؛ معادل  27/600درصد از واریانس کل را تبیین میکند که
بیشترین مشارکت را در بین عوامل به عهده دارد و عامل اقتصادی با ارزش ویژه 2/403؛ معادل  17/164درصد از واریانس کل
را تبیین میکند که در بین عوامل کمترین مشارکت را دارد .در جدول شماره  ،9بار عاملی هر کدام از مؤلفههای عوامل آورده
شده است.

عوامل
Factors

فرهنگی

آموزشی

اقتصادی

جدول شماره  :9تحلیل عاملی اکتشافی عوامل بازدارنده مطالعه آزاد از دید پاسخگویان
Table 9: Explaratory Factor Analysis for Preventive Factors of Studing
بار عاملی مؤلفهها در هر عامل
مؤلفه
Factor Loading for each Factor
Component
3
2
1
عدم شناخت و احساس نیاز به مطالعه به عنوان یک ضرورت آگاهی دهنده
0.700
عادت نداشتن به مطالعه از دوران کودکی

0.757

کمبود کتابخانه های عمومی و آموزشگاهی

0.558

عدم دسترسی به کتابهای مورد عالقه و مورد نیاز

0.550

بها ندادن مردم به علم و دانش در جامعه

0.602

گسترش رسانههای عمومی و جاذبههای رسانههای الکترونیکی و دیجیتال

0.441

انجام تکالیف مدرسه

0.698

نداشتن فرصت کافی برای مطالعه

0.701

تأکید بر حفظیات در مدارس

0.678

نبود آموزش شیوههای مطالعه در مدارس

0.648

شناخت ناکافی از نویسندگان و آثارشان

0.512

جهتگیریهای فکری و فرهنگی جامعه به سمت مسائل اقتصادی

0.563

گرانی کتاب

0.675

مشکالت اقتصادی

0.763
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همانگونه که نتایج مندرج در جدول فوق نشان میدهد ،در عامل فرهنگی ،گویهی « عادت نداشتن به مطالعه از دوران
کودکی» دارای بیشترین بار عاملی ( )0/757است و گویههای دیگری از جمله « عدم شناخت و احساس نیاز به مطالعه به عنوان
یک ضرورت آگاهی دهنده» با بار عاملی ( )0/700و «بها ندادن مردم به علم و دانش در جامعه» با بار عاملی ( )0/602در
رتبههای بعدی قرار دارند .در عامل آموزشی ،گویهی «نداشتن فرصت کافی برای مطالعه» دارای بیشترین بار عاملی ()0/701
است و گویههای دیگری از جمله «انجام تکالیف مدرسه» با بار عاملی ( )0/698و « تأکید بر حفظیات در مدارس» با بار عاملی
( )0/678در رتبههای بعدی قرار دارند .در عامل اقتصادی ،گویهی «مشکالت اقتصادی» دارای بیشترین بار عاملی ()0/763
است و گویههای دیگری از جمله «گرانی کتاب» با بار عاملی ( )0/675و «جهتگیریهای فکری و فرهنگی جامعه به سمت
مسائل اقتصادی» با بار عاملی ( )0/563در رتبههای بعدی قرار دارند .با توجه به نتایج میتوان گفت عوامل فرهنگی در رتبه
نخست بازدارندگی مطالعه آزاد در بین دانشآموزان دوره متوسطه شهر اهواز قرار دارد.
بحث و نتیجه گیری
نتیجه مقایسه بین میانگین مطالعه درسی دختران و پسران ،نشان میدهد که بین میزان مطالعه درسی دختران ( 68دقیقه) و
پسران ( 49دقیقه) تفاوت معنیدار وجود دارد ( .)t (352)= -5.101, p< 0/0001به عبارتی دختران به طرز معنیدار بیشتر از پسران
مطالعه درسی دارند .گرچه یافتهها نشان می دهد که میانگین مطالعه غیر درسی پسران در طول روز بیشتر از دختران است ،ولی
نتایج آزمون معناداری نشان داد که بین مطالعه غیر درسی دختران و پسران در این پژوهش تفاوت معنادار وجود ندارد .البته این
یافتهها ،نتایج پژوهشهای  ،Fazel, Golchoobi, Aftabi Arani, Nazari & Osarehرا تأیید نمیکند .تمامی پژوهشهای
نامبرده به این نتیجه رسیدند که بین مطالعه دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد و دختران مطالعه آزاد بیشتری نسبت به
پسران دارند .بررسی یافتههای مرتبط با تحصیالت والدین و مقایسه همبستگی آنها با میزان مطالعه غیر درسی دانشآموزان
نشان میدهد که بین سطح تحصیالت پدران با میزان مطالعه غیر درسی دانشآموزان در سطح  0/037رابطه همبستگی مثبت و
معنادار وجود دارد .ولی در مقابل بین سطح تحصیالت مادران و میزان مطالعه غیر درسی دانشآموزان رابطه معنادار وجود
ندارد .این یافته نیز با یافتههای پژوهش کرمی ،سعیدیپور و فرجاللهی () Karami, 2012همراستا نمیباشد .بررسی و مقایسه
میانگین بودجهای که دختران و پسران برای خرید کتاب اختصاص میدهند نشان میدهد که از این نظر تفاوت معناداری بین
دختران و پسران وجود ندارد.
چنانکه یافتهها نشان میدهد ،از نظر دانشآموزان ،عوامل آموزشی بیشترین سهم را در ترغیب و تشویق به مطالعه دارد.
این عوامل شامل آموزش روشهای صحیح مطالعه در مراکز آموزشی و دبیرستانها (همراستا با پژوهش ،)Rasooli, 2019
اختصاص بخشی از برنامه تحصیلی و ساعت درسی به امر مطالعه و آشنا کردن دانشآموزان با نویسندگان و شاعران میباشد.
این آموزشها را میتوان به صورت برگزاری کارگاههای کوتاه مدت در برنامه درسی دانشآموزان گنجاند .بر اساس یافتهها،
عوامل انگیزشی ،مانند تشویق والدین ،معلمان و دوستان (همراستا با پژوهش

Khedmati nejad, 2016; Mardandoost,
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 ،)Torkian Tabar, 2016و وجود کتابداران متخصص ،خالق و عالقهمند در کتایخانههای آموزشگاهی نیز از جمله عواملی
است که از نظر دانشآموزان در ترغیب و تشویق به مطالعه مهم هستند.
عوامل فرهنگی نیز شامل فعالیت های فرهنگی در زمینه ایجاد عادت مطالعه ،نقش والدین در ایجاد عادت مطالعه و تالش
جهت ارتقاء فرهنگ مطالعه در بین والدین  ،شناساندن اهمیت دوران کودکی و پیش از دبستان به مربیان این دوره و برگزاری
جلسات متنوع قصهگویی در مهدهای کودک و باالخره توسعه مراکز کتابخوانی و کتابخانههای عمومی ،به ویژه توسعه بخش-
های خاص کودکان با جذابیت خاص و متناسب با روحیات آنان ،میتواند به عنوان مشوق مطالعه در بین دانشآموزان به کار
گرفته شود .این یافتهها ،نتایج پژوهش بهزادی ( ،)Behzadi & Mahmoodi, 2017که تأثیر یادگیری مشاهدهای را بر میزان
مطالعه دانشآموزان بررسی کرده است را تأیید میکند .بر اساس نظریه بندورا 1،مطالعه یک عمل اجتماعی است که یادگیری
در آن نقش تعیین کننده دارد (نقل در  .)Behzadi & Mahmoodi, 2017بنابراین دانشآموزانی که دارای والدین کتابخوان،
دوستان و اطرافیان کتابخوان هستند بیشتر مطالعه میکنند .عامل ترغیب کننده دیگری که از دید دانشآموزان مهم بوده است،
عوامل اقتصادی هستند .همچنین در دسترس قرار دادن کتب ارزان از طرق مختلف مانند اختصاص بن خرید کتاب به خانوادهها
و یا مدارس ،برگزاری نمایشگاه همراه با تخفیف و همچنین توزیع کتاب در مدارس به صورت امانی و یا هدیه به دانشآموزان
گامهای مهمی هستند که میتوان در این زمینه برداشت .یافتههای این بخش از پژوهش ،با

نتایج پژوهشهای ( Khedmati

 )nejad, 2016; Aalaei, 2018همسو میباشد .این یافتهها نشان میدهد که اگر به نوجوانان آموزش کافی در خصوص شیوه-
های مطالعه و آشنایی با منابع مناسب داده شود ،و از سوی دیگر با الگوگیری از رفتار خانواده و اطرافیان فرهنگ مناسب از
کودکی برای آنان نهادینه شود ،عالقه و رغبت آنان به مطالعه بیشتر خواهد بود.
در این بررسی عالوه بر عواملی که میتوانند برای مطالعه غیر درسی دانشآموزان ایجاد انگیزه کنند ،عواملی که به عنوان
مانع و مشکل میتوانند باعث کم شدن میزان مطالعه آزاد دانشآموزان شوند نیز بررسی شد .در بین عوامل مختلفی که به عنوان
مانع و مشکل مطالعه در اختیار دانشآموزان قرار گرفته است ،عوامل فرهنگی به عنوان مهمترین عامل بازدارنده شناخته شده
است .عواملی نظیر بها ندادن مردم به اهمیت و جایگاه علم در جامعه و متعاقباً عدم احساس نیاز به مطالعه به عنوان یک ضرورت
آگاهی دهنده ،کمبود کتابخانههای عمومی و آموزشگاهی (همراستا با پژوهش

Khedmati nejad, 2016; Mardandoost,

 )Torkian Tabar, 2016و گسترش رسانه های عمومی دیجیتال و جایگزینی آن با فرهنگ مطالعه و به تبع آن عادت نداشتن
به مطالعه از دوران کودکی (همراستا با یافتههای  ،)Khedmati nejad, 2016از جمله عواملی هستند که از نظر دانشآموزان
میتوانند مانعی بر سر راه مطالعه آنان باشند.
عوامل آموزشی به عنوان دومین عامل مهم بازدارنده در بین پاسخگویان شناخته شده است .عواملی همچون کمبود وقت
برای مطالعه به دلیل حجم زیاد تکالیف درسی ،و تأکید بر حفظیات در مدارس و همچنین عدم آموزش روشهای صحیح
مطالعه به دانشآموزان و شناخت ناکافی آنان از نویسندگان و آثارشان به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده در بین دانشآموزان
شناخته شده است .در بخش آخر نیز عوامل اقتصادی شامل مسائل و مشکالت اقتصادی خانوادهها و گرانی کتاب به عنوان
Bandora

1
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عوامل بازدارنده شناخته شده است .عوامل اقتصادی در اغلب پژوهشهای پیشین به عنوان مانعی مهم و تأثیرگذار برای ایجاد
فرهنگ مطالعه شناخته شده است .چنانکه یافتهها نشان میدهد ،عوامل انگیزشی از نظر دانشآموزان در زمره عوامل بازدارنده
نبوده است و این به این معناست که در صورت فرهنگسازی مناسب ،آموزش کافی و ایجاد تسهیالت برای خرید کتاب،
انگیزه کافی برای مطالعه در نوجوانان و دانشآموزان وجود دارد.
بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده ،گمان میرود مؤثرترین راهکارهای افزایش سرانه مطالعه نوجوانان و عالقهمند
کردن آنان با این فرهنگ ،در قدم اول گسترش برنامههای آموزشی مرتبط و پس از آن تالش برای فرهنگ سازی و هدایت
گرایش فکری خانوادهها به سمت کتابخوانی و در قدمهای بعدی ایجاد تسهیالتی جهت تهیه آسان و دسترسی راحتتر به مواد
خواندنی میباشد.
پیشنهادات کاربردی
پژوهش های کاربردی معموالً جهت بررسی یک پدیده در جامعه و کمک به رفع مشکالت موجود در آن زمینه انجام
میشوند .لذا این پژوهش ها معموالً با ارائه راهکارهای عملی و پیشنهادهای کاربردی سعی در بهبود وضعیت موجود پدیده
مورد بررسی دارند .این پژوهش نیز به منظور بررسی وضعیت مطالعه آزاد دانشآموزان دبیرستانی شهر اهواز انجام شد و پس
از تجزیه و تحلیل یافته های حاصل ،سعی در ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت این پدیده خواهد داشت .در این زمینه ،این
پژوهش راهکارهای عملی زیر را پیشنهاد مینماید:
 برنامهریزی اصولی و دقیق از سوی دستاندرکاران اداره آموزش و پرورش ،جهت ایجاد سرفصلهای آموزشی و
گنجاندن این سرفصلها در برنامههای آموزشی جهت آشنا کردن دانشآموزان با اصول اولیه مطالعه صحیح و آثار
نویسندگان و شعرا؛
 ایجاد تسهیالت مالی و اجرایی جهت دسترسی سادهتر به منابع خواندنی ،مانند ارائه بن کتاب ،توزیع کتاب به مناسبتهای
مختلف در مدارس ،برگزاری نمایشگاههای مختلف به صورت خرید و امانی ،و همچنین تجهیز کتابخانههای مدارس و
تأمین منابع خواندنی مفید و متناسب؛
 بر اساس یافتهها ،اغلب دانشآموزان ترجیح میدهند منابع خواندنی خود را از کتابخانههای عمومی امانت بگیرند ،لذا
پیشنهاد میشود این کتابخانهها برنامههای خاص و ویژهای را برای جذب هرچه بیشتر دانشآموزان به کتابخانه اجرا
نمایند .برنامههایی مانند برگزاری جلسات نقد و معرفی کتاب با حضور طبقات مختلف همساالن و همچنین نویسندگان؛
 تغییر نظام مبتنی بر حفظیات به صورت نظام مبتنی بر یادگیری و پرهیز از ارائه تکالیف پرحجم و غیر سودمند و در عوض
ارائه برنامههای کتابخوانی و برگزاری مسابقات مرتبط در برنامههای ارزیابی دانشآموزان؛
 آموزش والدین در زمینه چگونگی ایجاد عادت به مطالعه در فرزندان از دوران کودکی.
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