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 و بیان مسئله مقدمه

دگارترین ترین، مانمطالعه در کنار سایر ابزارهای ارتباط با جهان و محیط پیرامون، همواره به عنوان یکی از بهترین، عمیق

در بیشتر جوامع گذشته و امروزی مطرح مندی از زمان آوری، ارتقاء دانش و بینش و بهرهترین روش جمعهزینهو حتی کم

ن توان گفت که میابوده و هست. در واقع مطالعه به عنوان یک مهارت اجتماعی، تردبان ترقی و تکامل هر ملت است و می

تقیم و تواند به شکل مسی تنگاتنگی وجود دارد. رشد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی میمطالعه و رشد افراد در جوامع، رابطه

 ,Mardandoost, Torkian Tabar)مستقیم، نقش مؤثری در کاهش اثر آفات اجتماعی مانند اعتیاد و ... داشته باشد غیر

Hasoomi, 2016). 

امروزه مطالعه کردن یکی از شاخص های توسعه و رایج ترین محصول فرهنگی کشورهای مختلف محسوب می شود، 

یکی از  ورشد ملی و از نشانه های بارز بالندگی فرهنگ و تمدن هر کشور  زیرا مطالعه کتاب و فرهنگ کتابخوانی نمایانگر،

نسکو در یو .استرشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی داشتن جامعه ای اهل کتاب و مطالعه  پیش نیازهای مهم

 موزشی دانسته استبسیاری از کنفرانسهای خود اساس توسعه اقتصادی را گسترش کتاب و برنامه ریزی دراز مدت آ

(Langester, 1997) به همین جهت بعضی از کشورهای جهان در راه ایجاد عادت مطالعه در کودکان و نوجوانان، برنامه-

های مناسبی را جهت ایجاد انگیزه های خود را از قبل از دوره آمادگی و دبستان آغاز و در سطوح مختلف سنی برنامهریزی

 (.Sanders & Holte, 2000کنند) جوانان دنبال میکتابخوانی در کودکان و نو

-اما در ایران با توجه به نظام آموزشی کشور که بیشتر بر مطالعه کتب درسی تأکید داشته و معلم محور است، چنین برنامه

عادت به  .استمند و جدی دنبال نشده و به تبع آن میزان مطالعه در میان قشر نوجوان بسیار پایین هایی به صورت نظامریزی

رند بمطالعه همانند بسیاری از عادات دیگر اکتسابی است؛ برخی افراد عادت به مطالعه را کسب کرده و همواره از آن لذت می

گیری عادات اهمیت بسیار دارد، چرا که های زمانی در شکلو برخی دیگر، به دالیل مخنلف، عادت به مطالعه ندارند. فرصت

ها طول بکشد. در واقع عادت به هر ها و یا سالگیرند که ممکن است روزها، ماهزمانی شکل می عادات در طول یک دوره

گردد. اگر بتوان عادت به مطالعه را در نوجوانان به وجود آورد، در آینده کاری، با تکرار آن در مدت زمان طوالنی ایجاد می

شد و آنان همواره در طول زندگی قادر خواهند بود از طریق مطالعه، ارتباط آنان با جهان علم و معرفت به آسانی برقرار خواهد 

درک و بینش خود را نسبت به علم و آگاهی، تعالی بخشند. ولی متاسفانه در کشور ما، کودکان و نوجوانان روز به روز رغبت 

های درسی ی کتابالب مطالعهکمتری به مطالعه و کتابخوانی به صورت یک عادت صحیح دارند و اغلب، تنها به اجبار و در ق

کنند و در این میان جای خالی فرهنگ تهیه، امانت و یا خرید و بخصوص برای رفع تکلیف و شرکت در امتحانات، مطالعه می

 .(Nasiri,2018)شود کتاب برای آموختن و دانستن به شدت احساس می

، ارد. در این زمینه نقش عواملی همچون خانواده )والدین(گیری عادت مطالعه تأثیر )مثبت یا منفی( دعوامل بسیاری در شکل

ا را ههای کودکان، سیاست فرهنگی و آموزشی، توسعه اقتصادی و اجتماعی و کمبود کتابخانهمدرسه، کیفیت و کمیت کتاب

وی دیگر ست. از سها گاه مشکل اتوان نادیده گرفت. این عوامل به روشنی قابل شناسایی و بیان نبوده و پی بردن به آننمی

را شناسایی  -تأثیر گذار بر مطالعه–برای ارائه راهکارهای عملی برای توسعه کتابخوانی در میان نوجوانان، الزم است این عوامل 

های خانوادگی غالبًا دهد که محیطو نحوه تأثیرگذاری هر یک را روشن نمود. اغلب تحقیقات در ایران امروز نشان می

های آموزش و پرورش معموالً غیرفعال (. زمینهFakhraei, 1996کتاب در آن جایگاه واقعی خود را ندارد )غیرعلمی هستند و 

 (.VeisiNejad, 2007آموز را به مطالعه تشویق کند )ای نیست که دانشاست و  به گونه

توانند که می آشنایی با منابعیمندی کودکان و نوجوانان به مطالعه بر کسی پوشیده نیست. عادت به مطالعه و ضرورت عالقه

ما را در رفع نیازهای اطالعاتی یاری دهند، امتیاز بزرگی است و این عادت بهتر است از زمان کودکی آغاز شود 
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(Mardandoost, Torkian Tabar, Hasoomi, 2016 .) انتخاب نوجوانان برای این مطالعه از آن جهت اهمیت دارد که آنان

ده ها نهادینه شها قبل در وجود آنبایست از سالربه خواندن قرار دارند و این عادت مفید)خواندن( که میهای اولیه تجدر سال

العمر در آنان خواهد شد. اما همواره، و به خصوص در کشورهای در حال توسعه اندوزی و فراگیری مادامساز دانشباشد، زمینه

عه وضعیت حال مطال شدبا توجه به موارد فوق در پژوهش حاضر سعی است.  از جمله ایران موانعی برای این کار وجود داشته

ر نهایت دعواملی که بر آن تأثیر مثبت و یا منفی دارند شناسایی شود؛ آزاد دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز بررسی و 

 .شده استراهکارهای عملی جهت ارتقای میزان مطالعه این دانش آموزان ارائه 

آموزان دبیرستانی به موضوعی نگران کننده در بسیاری از کشورها تبدیل شده است توجه مطالعه در میان دانش کاهش قابل

(Sainsbury & Schagen, 2004; Unrau & Schlackman,2006, Garces-Bacsal & Yeo, 2017 .)های برخی یافته

ه در کتابخوانی و مطالعه در بزرگسالی و رفتارهای مطالعها نشان داده است که همبستگی باالیی میان الگوهای رفتاری پژوهش

خوانی در رشد و اعتالی گیری فرهنگ مطالعه و کتاببا توجه به اهمیت شکل(.   Halsted, 2009زمان کودکی وجود دارد )

این  ازهای بسیاری در کشورهای مختلف جهان در این خصوص انجام شده است و هریک فردی و اجتماعی، تا کنون پژوهش

  اند.ای متفاوت به موضوع فرهنگ مطالعه و عوامل مؤثر بر آن پرداختهها از زاویهپژوهش

پژوهشی عوامل تأثیرگذار بر عادات مطالعه دانش آموزان دوره در  (Ogunrombi & Adio, 1995) اوگان رامبی و آدیو

ای هشناسایی عوامل بازدارنده مطالعه و تعیین روش پژوهش. هدف از انجام این را بررسی کردند دبیرستاندر کشور نیجریه

والدین بر عادت مطالعه فرزندان و نگرش ترویج عادت مطالعه بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سطح سواد 

برند. یمای قرار بگیرند، بیشتر آنان از مطالعه لذت کنندهتأثیرگذار است و چنانچه دانش آموزان در موقعیت و جو هدایت

وادی سگیری عادت مطالعه دانسته وعواملی مانند بیهای این پژوهش، عوامل اجتماعی و اقتصادی را مانعی در مقابل شکلیافته

های مناسب مطالعه، فقدان کتابدار متخصص و عدم دسترسی آسان به کتاب والدین، خانواده پرجمعیت، عدم آشنایی با روش

-پژوهشی با هدف شناسایی اولیت (Clark & Foster, 2005) کالرک و فاستراند. مطالعه برشمرده را از جمله عوامل بازدارنده

ه بنشان داد که اغلب دانش آموزان در هفته یک یا دو بار  هایافتههای مطالعه غیر درسی در میان دانش آموزان انجام دادند. 

دهند. اغلب این دانش های زندگی انجام میعلومات و مهارتپردازند و این کار را به قصد افزایش ممطالعه غیر درسی می

( پژوهشی با Florence, 2012فلورنس )کنند. آموزان اظهار داشتند که اگر به اندازه کافی وقت داشته باشند بیشتر مطالعه می

ای این پژوهش هجام داد. یافتهآموزان نیجریه انهدف بررسی تأثیر عوامل محیطی بر رفتارهای مطالعه و کتابخوانی در میان دانش

سط والدین خوانی تونشان داد که الگوهای رفتاری والدین، داشتن کتابخانه در منزل، تهیه مواد خواندنی برای کودکان و قصه

اکسال و یئو های پژوهش گارسس بآموزان تأثیر مثبت داشته باشد؛ این مطلب در یافتهتواند بر رفتارهای کتابخوانی دانشمی

(Garces-Bacsal & Yeo, 2017نیز منعکس شده است به نحوی که افراد کتابخوان در این پژوهش ادعا کرده )دین اند که وال

 اند. های پیش از دبستان برای آنان بلند قصه خوانده و آنان را به کتابخانه عمومی بردهآنان در کودکی و در سال

و گرایش به مطالعه و عوامل مؤثر بر آن در میان جوانان  تابخوانیهای متعددی جهت بررسی وضعیت کپژوهشهمچنین، 

(Zangeneh Baygi, 2017) های عمومی )، کاربران کتابخانهMoarrefzadeh, & Iraji, 2010; Khedmati nejad, 2016; 

Rasooli, 2019و دانشجویان ) (Mirzaei, 2014; Aalaei, 2018)  که نتایج جالب  انجام شده استشهرهای مختلف کشور در

ف آموزان در مقاطع مختلهای بسیاری به بررسی عوامل مؤثر بر مطالعه در میان دانش. در این میان پژوهشاندتوجهی ارائه داده

 ,Fazel, 2001; Golchoobi, 2005; Arani & Batooli, 2007; Nazari & Osareh)اند تحصیلی و به ویژه دبیرستان پرداخته

2011; Karami, 2012) .های افتهیاند. بر اساس ها عوامل متعددی را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر مطالعه بیان کردهاین پژوهش
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اند که بیش از (، حجم زیاد دروس، گرانی کتاب، نداشتن عالقه و انگیزه از جمله عواملی بودهFazel, 2001)فاضل پژوهش 

  اند.نش آموزان تأثیرگذار بودهبقیه عوامل در کاهش میزان مطالعه غیر درسی دا

عوامل ترغیب کننده را شامل: تشویق خانواده، وجود کتابخانه در محل  خود پژوهشدر ، (Golchoobi, 2005) گلچوبی

 امل بازدارنده را شامل: گرانیوداند. وی عتحصیل، برگزاری مسابقات کتابخوانی از سوی مدارس و روش صحیح مطالعه می

های افتهی کند.های خارجی، درآمد کم خانواده و عادت نداشتن به مطالعه از دوران کودکی عنوان میه زبانکتاب، عدم تسلط ب

، نشان داد که میزان مطالعۀ آزاد در سطح شهرستان بسیار پایین بوده و (Nazari & Osareh, 2011پژوهش نظری و عصاره )

 ,Karami)اللهی )پور و فرجاداری وجود دارد. پژوهش کرمی، سعیدیآموزان دختر و پسر تفاوت معنمیزان مطالعه آزاد دانش

ای گروهی و ه، عواملی نظیر باال بودن سطح تحصیالت والدین به ویژه مادران، تأثیر دوستان، تشویق والدین، تأثیر رسانه2012

 آموزان معرفی کرده است. ارتباطی را به عنوان عوامل مؤثر بر میزان مطالعه درسی دانش

های بسیاری در نقاط مختلف کشور و جهان در این خصوص انجام شده دهد که پژوهشمرور ادبیات این حوزه نشان می

( که بر اساس الگوهای یادگیری Khosravi,2002; Salari,2012است؛ اما با توجه به اینکه مطالعه عملی اجتماعی است )

(، لذا بررسی وضعیت Behzadi & Mahmoodi, 2017گیرد )قرار میای تحت تأثیر عوامل محیطی و فرهنگی هر شهر مشاهده

آموزان هر شهر ممکن است نتایج مختلفی ارائه کند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ترغیب مطالعه در دانش

این هدف، پژوهش حاضر  آموزان دبیرستانی شهر اهواز انجام شد. در راستایکننده و بازدارنده مطالعه آزاد در میان دانش

 های زیر پاسخ دهد: درصدد است به پرسش

 میزان مطالعه آزاد در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز چقدر است؟ .1

 هایی است؟منابع مورد مطالعه دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز بیشتر در چه موضوعات و چه فرمت .3

 آموزان دوره متوسطه شهر اهواز کدامند؟عوامل ترغیب کننده مطالعه آزاد در دانش  .2

 عوامل بازدارنده مطالعه آزاد در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز کدامند؟ .2

 شناسی پژوهشروش

نفر  281یابی، و از نوع توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل پژوهش حاضر به شیوه پیمایشی، یا زمینه

باشد که با استفاده از فرمول کوکران عادی شهر اهواز می -دانش آموز دوره متوسطه مدارس دولتینفر  21812از مجموع 

ای انجام گرفت. در این پژوهش تالش شده تا عوامل گیری در این پژوهش به شیوه تصادفی طبقهمحاسبه شده است. نمونه

اهواز شناسایی شود. ابزار گرداوری داده ها در این  پژوهش، آموزان دبیرستانی شهر ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه آزاد دانش

نامه محقق ساخته استفاده است که با توجه به عوامل مرتبط با مطالعه )مانند خانواده، کتابخانه، مدرسه، کتابدار و ...(، و پرسش

فاده گیری از روایی محتوایی استزههای ترغیب کننده و بازدارنده، طراحی گردید. جهت سنجش روایی ابزار انداهمچنین مؤلفه

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

نفره از جامعه توزیع شد و در مرحله تجزیه و تحلیل از طریق  21گیری، پرسشنامه نهایی به صورت آزمایشی در بین گروه 

 ها پایایی ابزار سنجیده شد. بر روی آن 1محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
 

 

                                                           
1.Cronbach’s Alpha 
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 : سنجش پایایی متغیرهای مورد پژوهش1جدول شماره 

Reliability of Variables Table 1:  

 گویه

Item 
 پایایی بر اساس آلفای کرونباخ

Cronbach’s Alpha 
 عوامل بازدارنده

Preventing Factors 
0.943 

 عوامل ترغیب کننده
Supporting Factors 

0.894 

 وضعیت مطالعه 
Studying  Status 

0.75 

 
، برای عوامل بازدارنده 92/1گونه که در جدول مشخص شده است، ضریب پایایی برای سنجش وضعیت مطالعه همان

های این پژوهش در دو سطح آمار تجزیه و تحلیل به دست آمد. 872/1و برای عوامل ترغیب کننده مقدار  722/1مقدار  

ار و درصد هایی مانند میانگین، فراوانی، انحراف معیدر سطح آمار توصیفی از شاخص گرفته است.توصیفی و استنباطی صورت 

استفاده شده  ، تی مستقل ضریب همبستگی اسپیرمناز آزمون تحلیل عاملی اکتشافی در سطح آمار استنباطی و دگرداستفاده می

 تحلیل شده است.  33 نسخه SPSSنرم افزار های این پژوهش به کمک است. داده

 های پژوهشیافته

آموزان دختر تشکیل درصد آنان را دانش 8/23آموزان پسر و درصد از پاسخگویان را دانش 3/29دهد، ها نشان مییافته

آموز درصد دانش 2/21درصد پایه دوم و باالخره  3/33آموز پایه اول، درصد از پاسخگویان، دانش 7/22دهند. در این میان می

از این  ردانشگاهی به دلیل مشغله بیشتر و آمادگی برای کنکوآموزان پایه پیشاند. الزم به ذکر است که دانشپایه سوم بوده

درصد از پدران دارای  2/23های مربوط به تحصیالت والدین نشان داد که در حدود پژوهش کنار گذاشته شدند. یافته

درصد فوق  8/3سواد، درصد بی 2/9درصد  لیسانس،  1/11درصد فوق دیپلم،  2/11درصد زیر دیپلم،  2/32تحصیالت دیپلم، 

درصد از مادران دارای تحصیالت دیپلم،  2/28دکتری بودند. همچنین حدود درصد دارای مدرک  2/1لیسانس و باالخره 

درصد فوق لیسانس و باالخره  2/1درصد لیسانس،  2/2درصد فوق دیپلم،  8/2سواد ، درصد بی 2/11درصد زیر دیپلم،  2/22

 شده است. های پژوهش آورده درصد دارای مدرک دکتری بودند. در ادامه یافته های مربوط به سؤال 2/1

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

درصد  1/92ها ، ارائه شده است.  بر اساس یافته3آموزان در جدول شماره های مربوط به وضعیت مطالعه آزاد دانشیافته

پردازند؛ در مجموع میانگین مطالعه غیر درسی در نیز میآموزان در طول روز، عالوه بر کتب درسی به مطالعه غیر درسی دانش

-داری بین مطالعه غیر درسی دانشباشد و بر اساس آزمون انجام شده تفاوت معنیدقیقه در روز می 22آموزان حدود دانش

 آموزان دختر و پسر وجود ندارد. 
 آموزان: وضعیت مطالعه غیر درسی دانش3جدول شماره 

Table 2: Non-Syllabus studying Status of Students 

 درصد
Percent 

 فراوانی
Frequency 

 میزان مطالعه غیر درسی
Non-Syllabus studding time 

 وضعیت مطالعه غیر درسی
Non-Syllabus studying Status 

 نمککتاب غیر درسی مطالعه نمی - 88 24.9
Don’t study Non-Syllabus 

 دقیقه 21کمتر از  70 19.8

 مکنکتاب غیر درسی مطالعه می
study Non-Syllabus 

 کمتر از یک ساعت 80 22.5

 کمتر از یک ساعت و نیم 69 19.5

 بیشتر از یک ساعت و نیم 47 13.3

 جمع 354 100
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ی هایمنابع مورد مطالعه دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز بیشتر در چه موضوعات و چه فرمتسؤال دوم: 

 است؟

آموزان دوره متوسطه شهر اهواز ها، دانش، ارائه شده است. بر اساس یافته2شماره  های مربوط به این سؤال در جدولیافته

 ترین راه کسب اطالعات در بین آنان، رادیو و تلوزیون وکنند. همچنین رایجبیشتر در زمینه داستان و مطالب علمی مطالعه می

  باشد.اینترنت می

 آموزانهای موضوعی مورد عالقه دانش: زمینه2 جدول شماره

Table 3: Interested Subject Fields among students 

 های کسب اطالعاتراه

Ways of Information acquisition 

 فراوانی

Frequency 
 درصد

Percent 
 موضوعی زمینه

Subject Field 

 فراوانی
Frequency 

 درصد
Percent 

 39.5 140 داستان 43.5 154 رادیو و تلوزیون

 30.8 109 مطالب علمی 38.1 135 اینترنت
 17.8 63 شعر 26 92 بحث و گفتگو با دوستان

 14.7 52 مطالب تاریخی 24.9 88 کتاب

 13.8 49 مطالب دینی 16.1 57 مطبوعات )روزنامه و مجله(

 

 13.3 47 مطالب سیاسی

 13 46 اخبار

 7.3 26 مطالب فلسفی

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

ای اصلی با هبرای شناسایی عوامل ترغیب کننده مطالعه در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاه از روش مؤلفه

های پرت و گمشده بررسی و های این پژوهش قبل از تحلیل از نظر وجود دادهدادهاستفاده شده است.   1چرخش واریماکس

. کایسر و شده استمشخص  3الکین -مایر -آزمون کایسر در این پژوهش با استفاده از گیریکفایت نمونهکنترل شده است. 

ای تحلیل عاملی بدون مانع خواهد بود و باشد، اجر 2/1بیشتر از  یبردارکفایت نمونه( معتقدند هر چقدر مقدار 1799) 2سرنی

جهت  2تلتراب. در کنار این آزمون از شاخص گیری بیشتر خواهد بودو کفایت نمونه تهر چه این مقدار بیشتر باشد، مناسب

 ، آمده است. 2استفاده شده است. نتایج این دو آزمون در جدول شماره ها بررسی کفایت نمونه

مطالعهترغیب کننده مورد عوامل  برداری. آزمون کفایت نمونه2شماره  جدول  

Table 4: Bartlett Test for Supportive Factors of Studying  

 عوامل ترغیب کننده مطالعه
Supportive Factors 

 آزمون بارتلت
Bartlett Test 

 KMO 0.953شاخص 

 4114.501 کای اسکوئر

 210 درجه آزادی

 0.000 سطح معناداری
 

بدست آمده است و  722/1 ی برای عوامل ترغیب کننده مطالعهبردارکفایت نمونهمطابق نتایج جدول فوق مقدار شاخص 

توان می؛ بنابراین دار استمعنی ≥P 1/ 1111که در سطح  211/2112 ادر پژوهش حاضر برابر است بمقدار آزمون بارتلت 

 هایعامل تعداد برآورد جهت عوامل، تحلیل از پژوهش تعمیم داد. در دومین گام جامعه اینرا به های این پژوهش نتایج نمونه

                                                           
1.  Varimax Rotation  

2. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

3. Czerny 

4 . Bartlett 
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شده است. در شکل زیر آزمون اسکری برای مشخص شدن تعداد عوامل پیشنهادی  استفاده 1اسکری آزمون از استخراج قابل

 دهد که تعداد چهار یا سه عامل برای عوامل ترغیب کننده مطالعه مناسب است. آورده شده است. بررسی شکل زیر نشان می

 
 اسکری مربوط به عوامل ترغیب کننده مطالعه آزمون: 1 نمودار

Chart 1: Scree Test for Supportive Factors of Studying  

نوع  اصلی با استفاده از چرخش آزمایشی از هایی تحلیل مؤلفهها به شیوهدر سومین گام از تحلیل عاملی، شناسایی مؤلفه

ها بر روی عوامل ، مورد تحلیل عاملی قرار گرفت. تحلیل داده21/1ی برش یا بار عاملی حداقل واریماکس و با تعیین نقطه

ره ادر جدول شم با روش چرخش متعامد، نشان داد عوامل ترغیب کننده بر روی چهار عامل قرار دارند. ترغیب کننده مطالعه

 812/23طور کلی، چهار عامل شناسایی شده است. به ها ارائه شده ها، تعداد ارزش ویژه و درصد واریانس آنتعداد عامل 2

 کنند که رقم قابل قبولی است. در جدول زیر نتایج مربوط به این عوامل آورده شده است. ها را تبیین میدرصد واریانس داده

 کننده مطالعههای ترغیبمؤلفهری مربوط به های آماشاخص: 2جدول شماره 

Table 5: Statistical Parameters for Supportive Factors of Studying  

 عوامل
Factors 

 ارزش ویژه

Eigen Value 

 درصد واریانس تبیین شده
2R 

 درصد تجمعی واریانس تبیین شده
2R Cumulative 

 21.832 21.832 4.585 آموزشی

 37.944 16.112 3.384 انگیزشی

 53.287 15.343 3.222 فرهنگی
 62.815 9.528 2.001 اقتصادی

کند که درصد از واریانس کل را تبیین می 823/31؛ معادل 282/2در تحلیل انجام شده عامل آموزشی با ارزش ویژه 

درصد از واریانس کل  238/7معادل ؛ 111/3بیشترین مشارکت را در بین عوامل به عهده دارد و عامل اقتصادی با ارزش ویژه 

ده های عوامل آورده شکند که در بین عوامل کمترین مشارکت را دارد. در جدول زیر بار عاملی هر کدام از مؤلفهرا تبیین می

 است.

 

 

                                                           
1 . Scree test 
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 : تحلیل عاملی اکتشافی عوامل ترغیب کننده مطالعه از دید پاسخگویان2جدول شماره 

Table 6: Exploratory Factor Analysis for Supporting Factors of Studying 

 عوامل
Factors 

 مؤلفه
Component 

 ها در هر عاملبار عاملی مؤلفه
Factor Loading for each Factor 

1 2 3 4 

 آموزشی

 خواندن کتاب برای کودک توسط والدین
0.645    

 های مطالعه در مدارسهای آموزش شیوهبرگزاری دوره
0.702    

 آموزش روش صحیح مطالعه
0.681    

 گویی در مهدهای کودک توسط مربیانقصه
0.552    

 اختصاص بخشی از برنامه تحصیلی به مطالعه
0.562    

 آشنایی با نویسندگان و شاعران و ....
0.621    

 انگیزشی

 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   

   0.600  داشتن کتابخانه شخصی

 فرهنگی

 وجود کتابخانه در محل تحصیل و محل زندگی
  0.499  

 کتابخانه توسط والدینبردن کودکان به 
  0.557  

  0.601   های کتاببرگزاری نمایشگاه

  0.681   برگزاری مسابقات کتابخوانی

 توسعه مراکز کتابخوانی در شهرها
  0.686  

  0.539   نزدیک بودن کتابخانه عمومی به محل زندگی

 اقتصادی

دادن  نمایشگاه،های مختلف مثل تخفیف در ارزان شدن قیمت کتاب به روش

 بن کتاب، توزیع کتاب به صورت رایگان در مدارس و ...
   0.532 

 0.527    هاافزایش سطح درآمد خانواده

ای ههای آموزش شیوهبرگزاری دوره »ی ، گویهآموزشیدهد، در عامل نشان می همانگونه که نتایج مندرج در جدول فوق

با بار  «آموزش روش صحیح مطالعه» های دیگری از جمله ( است و گویه913/1دارای بیشترین بار عاملی ) «مطالعه در مدارس

های بعدی قرار دارند. در عامل ( در رتبه222/1با بار عاملی ) «خواندن کتاب برای کودک توسط والدین »( و 281/1عاملی )

 قیتشو »های دیگری از جمله ( است و گویه997/1ترین بار عاملی )دارای بیش «به مطالعه نیوالد قیتشو »ی ، گویهانگیزشی

های بعدی قرار دارند. در ( در رتبه291/1با بار عاملی ) «تشویق دوستان به مطالعه »( و 292/1با بار عاملی ) «معلمان به مطالعه

های دیگری از ( است و گویه282/1دارای بیشترین بار عاملی ) «توسعه مراکز کتابخوانی در شهرها »ی ، گویهفرهنگیعامل 

( در 211/1با بار عاملی ) «کتاب  هایشگاهینما یبرگزار »( و 281/1با بار عاملی ) «برگزاری مسابقات کتابخوانی »جمله 

شگاه، مثل تخفیف در نمایهای مختلف ارزان شدن قیمت کتاب به روش»ی ، گویهاقتصادیهای بعدی قرار دارند. در عامل رتبه

افزایش  »( است و گویه 223/1دارای بیشترین بار عاملی ) «دادن بن کتاب، توزیع کتاب به صورت رایگان در مدارس و ...

های مطالعه مشوقترین بعدی قرار دارد. عوامل ذکر شده به عنوان اصلی ( در رتبه239/1با بار عاملی ) «هاسطح درآمد خانواده

 اند. است که بر اساس بارهای عاملی بدست آمده مشخص شده ش آموزان دوره متوسطه شهر اهوازآزاد دان
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 مطالعه آزاد در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اهواز کدامند؟ بازدارندهعوامل سؤال چهارم: 

حلیل عاملی است. برای انجام تبرای شناسایی عوامل بازدارنده مطالعه در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده 

استفاده شده است. نتایج ها تلت جهت بررسی کفایت نمونهرآزمون باو  KMOاز شاخص  اکتشافی در مورد این سوال ابتدا

 این دو آزمون در جدول زیر آمده است. 

برداری در مورد عوامل بازدارنده مطالعه: آزمون کفایت نمونه9شماره  جدول  

Table 7: Bartlett Test for Preventive Factors of studying 
 

 عوامل بازدارنده مطالعه
Preventive Factors of 

studying 

 آزمون بارتلت
Bartlett Test 

 KMO 0.957شاخص 

 2867.395 کای اسکوئر

 91 درجه آزادی

 0.000 سطح معناداری

بدست آمده است و  729/1 ی برای عوامل ترغیب کننده مطالعهبردارکفایت نمونهمطابق نتایج جدول فوق مقدار شاخص 

توان می؛ بنابراین دار استمعنی ≥P 1/ 1111که در سطح  272/3829 ادر پژوهش حاضر برابر است بمقدار آزمون بارتلت 

 هایعامل تعداد برآورد جهت عوامل، تحلیل از پژوهش تعمیم داد. در دومین گام جامعه اینرا به های این پژوهش نتایج نمونه

شده است. در شکل زیر آزمون اسکری برای مشخص شدن تعداد عوامل پیشنهادی  استفاده اسکری آزمون از استخراج قابل

 دهد که تعداد سه عامل برای عوامل بازدارنده مطالعه مناسب است. آورده شده است. بررسی شکل زیر نشان می

 
 به عوامل بازدارنده مطالعه اسکری مربوط آزمون: 3 نمودار

Chart 2: Scree Test for Preventive Factors of studying  

وع های اصلی با استفاده از چرخش آزمایشی از نی تحلیل مؤلفهها به شیوهدر سومین گام از تحلیل عاملی، شناسایی مؤلفه

ها بر روی عوامل حلیل عاملی قرار گرفت. تحلیل داده، مورد ت21/1ی برش یا بار عاملی حداقل واریماکس و با تعیین نقطه

تعداد  8در جدول  با روش چرخش متعامد، نشان داد عوامل بازدارنده بر روی سه عامل قرار دارند. بازدارنده مطالعه آزاد

درصد  232/22طور کلی، سه عامل شناسایی شده است. به ها ارائه شده ها، تعداد ارزش ویژه و درصد واریانس آنعامل

 کنند که رقم قابل قبولی است. در جدول زیر نتایج مربوط به این عوامل آورده شده است. ها را تبیین میواریانس داده
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 های بازدارنده مطالعهمؤلفههای آماری مربوط به : شاخص8 جدول شماره

Table 8: Statistical Parameters for Preventive Factors of studying 

 عوامل
Factors 

 ارزش ویژه
Eigen Value 

 درصد واریانس تبیین شده
2R 

 درصد تجمعی واریانس تبیین شده
2R Cumulative 

 27.600 27.600 3.864 فرهنگی

 49.359 21.760 3.046 آموزشی

 66.523 17.164 2.403 اقتصادی

کند که درصد از واریانس کل را تبیین می 211/39؛ معادل 822/2در تحلیل انجام شده عامل فرهنگی با ارزش ویژه 

درصد از واریانس کل  122/19؛ معادل 212/3بیشترین مشارکت را در بین عوامل به عهده دارد و عامل اقتصادی با ارزش ویژه 

ل آورده های عوام، بار عاملی هر کدام از مؤلفه7کند که در بین عوامل کمترین مشارکت را دارد. در جدول شماره را تبیین می

 شده است.

 : تحلیل عاملی اکتشافی عوامل بازدارنده مطالعه آزاد از دید پاسخگویان7جدول شماره 
Table 9: Exploratory Factor Analysis for Preventive Factors of Studying  

 عوامل
Factors 

 مؤلفه
Component 

 ها در هر عاملبار عاملی مؤلفه
Factor Loading for each Factor 

1 2 3 

 فرهنگی

   0.700 عدم شناخت و احساس نیاز به مطالعه به عنوان یک ضرورت آگاهی دهنده

   0.757 عادت نداشتن به مطالعه از دوران کودکی

   0.558 کمبود کتابخانه های عمومی و آموزشگاهی

   0.550 عدم دسترسی به کتابهای مورد عالقه و مورد نیاز

 مردم به علم و دانش در جامعهبها ندادن 
0.602   

 های الکترونیکی و دیجیتالهای رسانههای عمومی و جاذبهگسترش رسانه
0.441   

 آموزشی

 انجام تکالیف مدرسه
 0.698  

 نداشتن فرصت کافی برای مطالعه
 0.701  

 تأکید بر حفظیات در مدارس
 0.678  

 مدارسهای مطالعه در نبود آموزش شیوه
 0.648  

  0.512  شناخت ناکافی از نویسندگان و آثارشان

 اقتصادی

 های فکری و فرهنگی جامعه به سمت مسائل اقتصادیگیریجهت
  0.563 

 گرانی کتاب
  0.675 

 مشکالت اقتصادی
  0.763 

عادت نداشتن به مطالعه از دوران  »ی ، گویهفرهنگی دهد، در عاملنشان می گونه که نتایج مندرج در جدول فوقهمان

عدم شناخت و احساس نیاز به مطالعه به عنوان » های دیگری از جمله ( است و گویه929/1دارای بیشترین بار عاملی ) «کودکی

( در 213/1با بار عاملی ) «بها ندادن مردم به علم و دانش در جامعه»( و 911/1با بار عاملی ) «یک ضرورت آگاهی دهنده

( 911/1دارای بیشترین بار عاملی ) «نداشتن فرصت کافی برای مطالعه»ی ، گویهآموزشیهای بعدی قرار دارند.  در عامل هرتب

با بار عاملی  «تأکید بر حفظیات در مدارس »( و 278/1با بار عاملی ) «انجام تکالیف مدرسه»های دیگری از جمله است و گویه

( 922/1دارای بیشترین بار عاملی ) «مشکالت اقتصادی»ی ، گویهاقتصادیرند. در عامل های بعدی قرار دا( در رتبه298/1)
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های فکری و فرهنگی جامعه به سمت گیریجهت»( و 292/1با بار عاملی ) «گرانی کتاب»های دیگری از جمله است و گویه

توان گفت عوامل فرهنگی در رتبه به نتایج می های بعدی قرار دارند. با توجه( در رتبه222/1با بار عاملی ) «مسائل اقتصادی

 آموزان دوره متوسطه شهر اهواز قرار دارد. نخست بازدارندگی مطالعه آزاد در بین دانش

 

 بحث و نتیجه گیری

دقیقه( و  28دهد که بین میزان مطالعه درسی دختران )نتیجه مقایسه بین میانگین مطالعه درسی دختران و پسران، نشان می

دار بیشتر از پسران . به عبارتی دختران به طرز معنی( p< 0/0001-= (352)t ,5.101)دار وجود دارد دقیقه( تفاوت معنی 27پسران )

دهد که میانگین مطالعه غیر درسی پسران در طول روز بیشتر از دختران است، ولی ها نشان میمطالعه درسی دارند. گرچه یافته

نشان داد که بین مطالعه غیر درسی دختران و پسران در این پژوهش تفاوت معنادار وجود ندارد. البته این نتایج آزمون معناداری 

های کند. تمامی پژوهش، را تأیید نمیFazel, Golchoobi, Aftabi Arani, Nazari & Osarehهای ها، نتایج پژوهشیافته

ه پسران تفاوت معنادار وجود دارد و دختران مطالعه آزاد بیشتری نسبت بنامبرده به این نتیجه رسیدند که بین مطالعه دختران و 

آموزان ها با میزان مطالعه غیر درسی دانشهای مرتبط با تحصیالت والدین و مقایسه همبستگی آنپسران دارند. بررسی یافته

رابطه همبستگی مثبت و  129/1سطح آموزان در دهد که بین سطح تحصیالت پدران با میزان مطالعه غیر درسی دانشنشان می

آموزان رابطه معنادار وجود معنادار وجود دارد. ولی در مقابل بین سطح تحصیالت مادران و میزان مطالعه غیر درسی دانش

 باشد. بررسی و مقایسههمراستا نمی (Karami, 2012اللهی )پور و فرجهای پژوهش کرمی، سعیدیندارد. این یافته نیز با یافته

ین دهد که از این نظر تفاوت معناداری بدهند نشان میای که دختران و پسران برای خرید کتاب اختصاص میبودجه میانگین

 دختران و پسران وجود ندارد. 

آموزان، عوامل آموزشی بیشترین سهم را در ترغیب و تشویق به مطالعه دارد. دهد، از نظر دانشها نشان میکه یافتهچنان

، (Rasooli, 2019)همراستا با پژوهش ها های صحیح مطالعه در مراکز آموزشی و دبیرستانوامل شامل آموزش روشاین ع

اشد. بآموزان با نویسندگان و شاعران میاختصاص بخشی از برنامه تحصیلی و ساعت درسی به امر مطالعه و آشنا کردن دانش

ا، هآموزان گنجاند. بر اساس یافتههای کوتاه مدت در برنامه درسی دانشتوان به صورت برگزاری کارگاهها را میاین آموزش

 ,Khedmati nejad, 2016; Mardandoostعوامل انگیزشی، مانند تشویق والدین، معلمان و دوستان )همراستا با پژوهش 

Torkian Tabar, 2016آموزشگاهی نیز از جمله عواملی های مند در کتایخانه(، و وجود کتابداران متخصص، خالق و عالقه

 آموزان در ترغیب و تشویق به مطالعه مهم هستند. است که از نظر دانش

های فرهنگی در زمینه ایجاد عادت مطالعه، نقش والدین در ایجاد عادت مطالعه و تالش عوامل فرهنگی نیز شامل فعالیت

دوران کودکی و پیش از دبستان به مربیان این دوره و برگزاری جهت ارتقاء فرهنگ مطالعه در بین والدین ، شناساندن اهمیت 

-عه بخشهای عمومی، به ویژه توسهای کودک و باالخره توسعه مراکز کتابخوانی و کتابخانهگویی در مهدجلسات متنوع قصه

ه کار آموزان بدانش تواند به عنوان مشوق مطالعه در بینهای خاص کودکان با جذابیت خاص و متناسب با روحیات آنان، می

ای را بر میزان (، که تأثیر یادگیری مشاهدهBehzadi & Mahmoodi, 2017)ها، نتایج پژوهش بهزادی گرفته شود. این یافته
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، مطالعه یک عمل اجتماعی است که یادگیری 1کند. بر اساس نظریه بندورارا تأیید میآموزان بررسی کرده است مطالعه دانش

آموزانی که دارای والدین کتابخوان، . بنابراین دانش(Behzadi & Mahmoodi, 2017ن کننده دارد )نقل در در آن نقش تعیی

ان مهم بوده است، آموزکنند. عامل ترغیب کننده دیگری که از دید دانشدوستان و اطرافیان کتابخوان هستند بیشتر مطالعه می

ا هکتب ارزان از طرق مختلف مانند اختصاص بن خرید کتاب به خانواده عوامل اقتصادی هستند. همچنین در دسترس قرار دادن

موزان آو یا مدارس، برگزاری نمایشگاه همراه با تخفیف و همچنین توزیع کتاب در مدارس به صورت امانی و یا هدیه به دانش

 Khedmatiهای )ا نتایج پژوهشهای این بخش از پژوهش، بتوان در این زمینه برداشت. یافتههای مهمی هستند که میگام

nejad, 2016; Aalaei, 2018دهد که اگر به نوجوانان آموزش کافی در خصوص شیوهها نشان میباشد. این یافته( همسو می-

های مطالعه و آشنایی با منابع مناسب داده شود، و از سوی دیگر با الگوگیری از رفتار خانواده و اطرافیان فرهنگ مناسب از 

 برای آنان نهادینه شود، عالقه و رغبت آنان به مطالعه بیشتر خواهد بود.  کودکی

 آموزان ایجاد انگیزه کنند، عواملی که به عنوانتوانند برای مطالعه غیر درسی دانشدر این بررسی عالوه بر عواملی که می

وان بررسی شد. در بین عوامل مختلفی که به عنآموزان شوند نیز توانند باعث کم شدن میزان مطالعه آزاد دانشمانع و مشکل می

ده ترین عامل بازدارنده شناخته شآموزان قرار گرفته است، عوامل فرهنگی به عنوان مهممانع و مشکل مطالعه در اختیار دانش

رورت ه عنوان یک ضاست. عواملی نظیر بها ندادن مردم به اهمیت و جایگاه علم در جامعه و متعاقباً عدم احساس نیاز به مطالعه ب

 ,Khedmati nejad, 2016; Mardandoostهای عمومی و آموزشگاهی )همراستا با پژوهش آگاهی دهنده، کمبود کتابخانه

Torkian Tabar, 2016های عمومی دیجیتال و جایگزینی آن با فرهنگ مطالعه و به تبع آن عادت نداشتن ( و گسترش رسانه

آموزان (، از جمله عواملی هستند که از نظر دانشKhedmati nejad, 2016های استا با یافتهبه مطالعه از دوران کودکی )همر

 توانند مانعی بر سر راه مطالعه آنان باشند. می

عوامل آموزشی به عنوان دومین عامل مهم بازدارنده در بین پاسخگویان شناخته شده است. عواملی همچون کمبود وقت 

ح های صحیزیاد تکالیف درسی، و تأکید بر حفظیات در مدارس و همچنین عدم آموزش روش برای مطالعه به دلیل حجم

موزان آترین عوامل بازدارنده در بین دانشآموزان و شناخت ناکافی آنان از نویسندگان و آثارشان به عنوان مهممطالعه به دانش

ان ها و گرانی کتاب به عنوکالت اقتصادی خانوادهشناخته شده است. در بخش آخر نیز عوامل اقتصادی شامل مسائل و مش

های پیشین به عنوان مانعی مهم و تأثیرگذار برای ایجاد عوامل بازدارنده شناخته شده است. عوامل اقتصادی در اغلب پژوهش

ارنده ه عوامل بازدآموزان در زمردهد، عوامل انگیزشی از نظر دانشها نشان میکه یافتهفرهنگ مطالعه شناخته شده است. چنان

سازی مناسب، آموزش کافی و ایجاد تسهیالت برای خرید کتاب، نبوده است و این به این معناست که در صورت فرهنگ

 آموزان وجود دارد.  انگیزه کافی برای مطالعه در نوجوانان و دانش

ند مایش سرانه مطالعه نوجوانان و عالقهرود مؤثرترین راهکارهای افزبنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، گمان می

های آموزشی مرتبط و پس از آن تالش برای فرهنگ سازی و هدایت کردن آنان با این فرهنگ، در قدم اول گسترش برنامه

                                                           
1 Bandora 
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ر به مواد تهای بعدی ایجاد تسهیالتی جهت تهیه آسان و دسترسی راحتها به سمت کتابخوانی و در قدمگرایش فکری خانواده

 باشد. اندنی میخو

 کاربردی پیشنهادات

های کاربردی معموالً جهت بررسی یک پدیده در جامعه و کمک به رفع مشکالت موجود در آن زمینه انجام پژوهش

ها معمواًل با ارائه راهکارهای عملی و پیشنهادهای کاربردی سعی در بهبود وضعیت موجود پدیده شوند. لذا این پژوهشمی

آموزان دبیرستانی شهر اهواز انجام شد و پس ند. این پژوهش نیز به منظور بررسی وضعیت مطالعه آزاد دانشمورد بررسی دار

های حاصل، سعی در ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت این پدیده خواهد داشت. در این زمینه، این از تجزیه و تحلیل یافته

 نماید:پژوهش راهکارهای عملی زیر را پیشنهاد می

 های آموزشی و اندرکاران اداره آموزش و پرورش، جهت ایجاد سرفصلریزی اصولی و دقیق از سوی دستبرنامه

آموزان با اصول اولیه مطالعه صحیح و آثار های آموزشی جهت آشنا کردن دانشها در برنامهگنجاندن این سرفصل

 نویسندگان و شعرا؛

 ای هتر به منابع خواندنی، مانند ارائه بن کتاب، توزیع کتاب به مناسبتادهایجاد تسهیالت مالی و اجرایی جهت دسترسی س

س و های مدارهای مختلف به صورت خرید و امانی، و همچنین تجهیز کتابخانهمختلف در مدارس، برگزاری نمایشگاه

 تأمین منابع خواندنی مفید و متناسب؛

 ا های عمومی امانت بگیرند، لذمنابع خواندنی خود را از کتابخانهدهند آموزان ترجیح میها، اغلب دانشبر اساس یافته

را آموزان به کتابخانه اجای را برای جذب هرچه بیشتر دانشهای خاص و ویژهها برنامهشود این کتابخانهپیشنهاد می

 ویسندگان؛همچنین نهایی مانند برگزاری جلسات نقد و معرفی کتاب با حضور طبقات مختلف همساالن و نمایند. برنامه

  تغییر نظام مبتنی بر حفظیات به صورت نظام مبتنی بر یادگیری و پرهیز از ارائه تکالیف پرحجم و غیر سودمند و در عوض

 آموزان؛های ارزیابی دانشهای کتابخوانی و برگزاری مسابقات مرتبط در برنامهارائه برنامه

  مطالعه در فرزندان از دوران کودکی.آموزش والدین در زمینه چگونگی ایجاد عادت به 

 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.هیچ
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