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بررسي ارتباط نگرش های تربیتي والدین موثر با انگیزه های مطالعه و کتاب خواني
در دانش آموزان دوره ابتدایي شهرستان قروه
2

فریدون یزداني ،9مصطفي جعفری

- 1استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
- 2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگیزههای مطالعه بر روی  222نفر از دانشآموزان دوره ابتدایی شهرستان قروه و
ارتباط آن با نگرش های تربیتی والدین آن ها انجام شده است .این نمونه ،به صورت خوشهای انتخاب شده ،و پرسشنامة
انگیزههای خواندن پرسشنامه نگرش سنجی  Survey of Attitudeدر اختیار آنان قرار گرفته است .یافتههای پژوهش نشان
داد دانش آموزان مورد بررسی ،کمابیش همة انگیزههای خواندن را دارند و میزان این انگیزهها از ضعیف تا متوسط ،رتبهگذاری
شده است .والدین دانش آموزانی که به مطالعه فرزندان بیشتر اهمیت می دادند غالباً از میان تحصیل کردگان نبودند« .رقابت»،
«توجه والدین» و «نمره» از انگیزههایی بودند که در دانش آموزان مورد بررسی نسبت به بقیه در سطح باالتری قرار داشتند و
عواملی چون اجتناب از مطالعه ،فشار والدین به دالیل غیر منطقی  ،مطالعه به قصد چالش برانگیزی و تكلیف ،نسبت به بقیة
انگیزهها نمرههای کمتری را به خود اختصاص دادند .و از عوامل اجتناب دارنده مطالعه در بین دانش آموزان بود .با بررسی
کارناه دو سال اخیر دانش آموزان دریافتیم که بین انگیزههای اثربخشی ،چالش برانگیزی ،کنجكاوی ،تشویق والدین و رقابت با
معدل نمره ریاضی و علوم دانش آموزان مورد بررسی در دو سال اخیر ،رابطة معنادار وجود دارد.
واژههای کلیدی :انگیزههای مطالعه ،انگیزههای خواندن ،دانشآموزان پایه نهم ،تهران ،نگرش تربیتی
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 .9مقدمه
نوجوانی دورهای است که والدین متوجه میشوند که فرزند آنها ،دیگر آن پسر بچه با دختر بچه دیروزی نیست؛ او هم مانند
دیگران فكر می کند و مثل آدم بزرگ ها در اجتماع است و مانند آن ها حتّی عالقه مند به مطالعه و ...بسیار جسور و تا حدی
عصیانگر ،زبر و زرنگ و منطقی است .او عقاید شخصی خود را بیش از پیش محكمتر و روشنتر بیان میکند .در واقع او بهطور
دائم ،برای کسب هویت تالش میکند و در جسم ،افكار ،هیجانها ،آرزوها و روابط او با دیگران دگرگونیهایی به وجود میآید
(جیمز و زندن .) 2۷5 ،1۷5۱ ،با این تفاصیل باید گفت که مشكالت نوجوانان در جوامع مدرن ،گرایش آن ها به جرم یا حتی
امورات فرهنگی چون مطالعه یكی از موضوعات مهم در زمینه مطالعات دانشگاهی است (زیگل.) 12 ،1۹۹۱ ،
مطالعات و بررسیها نشان میدهد پدر و مادر (والدین) و خانواده نقش مهمی در زندگی جوانان امروز ایفا میکنند و ارتباط پدر
و مادر با خانواده یكی از دو متغیری است که نوجوانان را دائماً از ارتكاب اعمال با ریسک باال حمایت میکند .نوجوانانی که به
پدر و مادر خود عالقه دارند یا از آنها نگاه داری میکنند ،در مقایسه با آنهایی که این ارتباط عاطفی را ندارند ،بهصورت
واضحی کمتر مرتكب اعمال خشونت آمیز میشوند ،کمتر سیگار و الكل و مواد مخدر مصرف میکنند و کمتر در سنین
نوجوانی روابط جنسی را شروع میکنند .همچنین نوجوانانی که با پدر و مادر خود رابطه عاطفی دارند و از ارتباطشان با پدر و
مادر خشنود هستند ،کمتر افسرده و مضطرب میشوند و به فكر خودکشی میافتند و یا رفتارهای خام و بیتجربه از آنها سر
می زند وبیشتر به سمت و سوی امورات فرهنگی چون مطالعه کردن و کتابخوانی می روند (هید  .) 2۱2 ،1۹۹2 ،1نظر یه پردازان
جامعه شناسی انحرافات ،در سالهای اخیر با تكیه بر مالک سن و تأکید بر تعریفی که قانون رسمی از انحرافات ارائه میدهند،
رفتار انحرافی را به این صورت تقسیم کردهاند که اگر رفتار انحرافی توسط نوجوان و جوان صورت گرفته باشد ،بزهكاری و اگر
توسط بزرگساالن انجام شود ،جرم تلقی میشود (شوماخر .) ۷2 ،1۹۹2 ،
آ ن چه به عنوان هدف از کتاب خواندن و مطالعه در نظر گرفته اند بیشتر اشاره به ضررورت هرا و فوایرد مطالعره در دوران
حیات در جامعة کنونی است .رهایی انسان از زندان تاریک جهل ،گسترش افق دید وی و تصرمیمگیری بره دور از شرتاب
زدگی ،پیداکردن راهحلها ی مختلف برای مشكالت ،برقراری ارتباط با دیگران ،افزایش اعتماد به نفس ،آشنایی با افكار نو ،سپری
کردن اوقات فراغت ،افزایش دانش و تسریع رشد فكری ،از مواردی است که در پاسخ به پرسش باال باید بر آنها تأکید کررد .در
زمینه سواد اطالعاتی در جامعة اطالعاتی نیز مطالعه و خواندن اهمیت دارد .سواد اطالعاتی ،به خوانردن متكری اسرت و بررای
تبدیل شدن به خواننده ای فعال ،عادت به مطالعه در سالهای اولیة زندگی و ممارست کافی الزم است.
گزینش کردن نوجوانان برای مطالعه از آن جهت اهمیت دارد که در سنینی قرار دارند کره اولرین تجربرههای خوانردن را
میگذرانند .این تجربه های اولیه از خواندن ،تأثیر بسزایی بر روند ادامة آن در طول زندگی و بزرگسالی شان دارد .این که بدانیم
نوجوانان ،خواندن چه چیزهایی را دوست دارند و چرا میخوانند؛ چه چیزهای ی ،چه دالیلی و چره شررایطی آنران را بره سروی
خواندن سوق می دهد و آنان را به خوانندگان همیشگی و وفادار تبدیل میکند و آیا بین نگرش های تربیتی والدین با میرزان
مطالعه ی کودکان ارتباطی هست یا نه ...برای ما بسیار مهم است .شاید همة این موارد را بتوان در بررسی انگیزههرای آنران از
خواندن درک کرد .انگیزه ،محرک اصلی فرد برای خواندن است .این عامل که نقش تحریک کننده دارد ،در کسرب عرادت بره
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مطالعه و تغییر در عادتهای معمول زندگی ،اهمیت زیادی دارد؛ تا آنجا که به نظر «الین برگر» ،یكی از مراحل تغییر در عادت،
انگیزه است (استیگر ،1۷55 ،ص .) ۱7 .با تحلیل این انگیزهها و توجه به عوامل درونی و بیرونی که بر این انگیزهها مؤثر است،
میتوان به حقایقی پی برد که ما را در برنامه ریزیها و استفاده از راهكارهای مختلرف در ایرن زمینره بررای گروههرای مختلرف
جنسی ،مقاطع گوناگون تحصی لی ،وضعیتهای اقتصادی ر اجتماعی مختلف ،موقعیتهای درسی گوناگون و … یاری می دهد.
نكته اساسی و قابل بحث در این تحقیق نتایج تأثیراتی است که هریک از شیوههای تربیتی والدین میتواند بر روی فرزند داشته
باشد و ارتباطی که این تأثیرات با برخی نگرشها ،بهخصوص نسبت به میزان مطالعه و کتاب خوانی ،دارد .در واقع انسان چون
موجودی اجتماعی است و در ارتباط با محیطهای اجتماعی مختلف قرار دارد ،از هر محیطی چیزی میآموزد ترا در مجمروع ،از
فرد بدون هویت تبدیل به شخص اجتماعی و دارای هویت اجتماعی شود و طبیعی است که این فرد شهروندی مثمر ثمر بررای
جامعه خویش میشود و در گذر از فردی بدون هویت به شخص اجتماعی ،فعالیت جامعه پذیری نسبت به وی اعمال میشود.
امر جامعه پذیری توسط منابع مختلف بر روی انسان عملی شده و هریک بخشری از شخصریت فرهنگری و اجتمراعی شرخص
اجتماعی شده را میسازند .در این بین ،خانواده در اکثر جوامع نقش اصلی را ایفرا میکنرد کره ایرن نقرش در رفتارهرا و نروع
شیوههای تربیتی (فرزند پروری ) آنها متبلور میشود .با توجه به این که والدین تشكیل دهندههای اصرلی و اولیره هرر کرانون
خانواده هستند ،نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده ،رفتارهای او مخصوصاً در مطالعه کردن شكل رابطره
آنها را با فرزندان مشخص و هدایت میکند .طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به کنشهرای والردین ،واکرنش نشران میدهنرد .ایرن
واکنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می یابد .یعنی حرکت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز میشود .حرکت
والدین تحت تأثیر جهان بینی یا سرمایههای فرهنگی آنان صورت میگیرد (منادی .) 1 ،1۷55 ،قابل ذکر است محیط اجتماعی
که افراد نوجوان در آن با مشكالتی مواجه میشوند ،در مورد نسلهای مختلف نوجوانان با یكدیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر
متفاوت است (هیات ویلیامز .) 1۷7- 1۷۱ ،1۹52 ،2
در پژوهش حاضر منظور از شیوههای تربیتی والدین ،در واقع برگرفته از سه شیوه تربیتی ارائه شده دایانا بامریند ( ۷مسرتبدانه،
اقتدار منطقی ،سهل گیرانه ) بوده که در تالش است تا به نوعی ارتباط این شیوهها را با نگرش مثبرت نوجوانران بره رفتارهرای
بزهكارانه یا رفتارهای منطقی اجتماعی از جمله مطالعه کردن و کتاب خوانی بسنجد.
 .2بیان مسئله
همه می دانیم سرانة مطالعه در ایران ،باال نیست .ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته ،به طور حتم ،زمان کمتری برای خواندن
و مطالعه صرف می کنیم .علت هر چه که باشد ،کتاب ،کتابخانه ،کتابدار ،قیمت ،کیفیت ،دسترس پذیری ،… ،نقش خود انسان
در این رابطه فراموش نشدنی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت ؛ مخصوصاً در بین دانش آموزان که یكی از عوامل بسیار مهم
در زمینه ی مطالعه یا عدم مطالعه دیدگاه و نگرش تربیتی والدین به موضوع است.

Hyatt wiliam.
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شیوههای تربیتي والدین (فرزند پروری)
اصطالح فرزند پروری از ریشه پریو  ۱به معنی زندگی بخش گرفته شده است .منظور از شیوههای فرزند پروری ،روشهایی است
که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار میگیرند و بیانگر نگرشهایی است که آنها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین
شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع میکنند ،ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری بهواسطه
فرهنگ ،نژاد و گروههای اقتصادی تغییر میکند (نیكویی .) 1 ،1۷55 ،بر اساس نظریه شیوههای تربیت فرزند پروری دایانا
بامریند ،شیوههای تربیتی والدین به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:
 .9شیوه تربیتي (فرزند پروری) مستبدانه :در این الگو ،والدین بر اعمال قدرت و انضباط اجباری تأکید میکنند .این والدین
با فرزندان خود کمتر گرم و با محبت هستند ،فرزندان خود را بسیار کنترل میکنند ،از قدرتشان استفاده افراطی میکنند .و به
فرزندانشان اجازه مخالفت با تصمیمات و قواعد خود را نمیدهند و کمتر با آنان گرم و مهربان هستند (حسینیان.) ۱ ،1۷55 ،
 .2شیوه تربیتي (فرزند پروری) آسان گیر  -آزاد گذار :والدین آسان گیر رابطه صمیمی و با محبتی با فرزندان خود دارند،
ولی راهنمایی و انضباط الزم را که به فرزندان آنها کمک میکند تا مسئولیت را یاد گرفته و مالحظه دیگران را بكنند ،تأمین
نمیکنند .فرزندان آنها گرایش دارند که ناپختهتر و خودمحورتر باشند ( پورسینا.) 1 ،1۷57 ،
 .3شیوه تربیتي (فرزند پروری) اقتدار منطقي :والدین این الگو معموالً با فرزندشان بامحبت هستند و با آنها رابطه گرم و
صمیمی برقرار میکنند .این والدین ضمن کنترل منطقی فرزندشان از آنان توقع رفتار عاقالنه و منطقی دارند (حسینیان،
.) ۱ ،1۷57
بلوغ و نوجواني از دیدگاه صاحبنظران
نظریات برخی از دست اندر کاران را در زمینه این دوران مرور میکنیم:
 نوجوانی دوره بیسروسامانی روحی ،دوران منفی ،دوران زندگی تشنّج انگیز و  ...است زیرا در این دوره فرد دیگر نه کودکاست و نه بهراستی بالغ شده است( .بلر  7و جونز  .) 1۱ ،1۷77 ،۱نوجوانی ،یک دوره انتقال (برزخی ) است .و دوران زمان
جستجوی هویت و آرمان گرایی است( .شرفی.) ۱۱- 2۹ ،1۷5۱ ،
مسئلة این پژوهش ،نیز همین مشكل است :نخواندن و کم خواندن نوجوان ایرانی و میزان ارتباط مطالعه با نگرش های تربیتی
والدین است  .از آنجا که هر امری برای آنكه تداوم یابد و جزو عادتهای مناسب ذهنی باشد ،باید از کودکی در انسان شكل گرفته
باشد و مطالعه نیز از این امر مستثنا نیست ،به سراغ نوجوانان ر کسانی که تقریباً نخستین تجربیات مطالعة خود را میگذرانند
ر رفتیم تا دریابیم انگیزههای آنها برای مطالعه چیست؟ و آیا تفاوتهای فردی ناشی از جنسیت آنان ،میزان برخرورداری آنهرا از
امكانات اقتصادی ،مقطعی که در آن تحصیل میکنند ،نوع رفتار والدین آن ها  ...بر این انگیزهها تأثیری دارد؛ یا خیر؟
Pario.
Beler.
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به طور اخص ،آنچه این پژوهش به آن می پردازد ،بررسی عوامل مؤثر بر انگیزههای خواندن در دانشآموزان ابتدایی شهر
قروه است .عوامل مورد نظر ،عبارتنداز  :میزان برخورداری ،جنسیت ،پایة تحصیلی ،وضعیت تحصیلی والدین ،توانایی خواندن و
نوشتن دانش آموز ( نمره ریاضی و علوم ) ،میزان صمیمیّت والدین با فرزندان و میزان آشنایی برا اینترنرت هرم والردین و هرم
فرزندان.
طی بررسیهایی که در خصوص پیشینه تحقیق صورت گرفت ،هیچ گونه تحقیق مدون و منسجمی با این عنوان وجود نردارد.
پژوهشهای در دسترس نیز اغلب به بررسی تأثیر شیوههای فرزند پروری بر روی نوجوانان بزهكار بعد از وقوع جررم یرا مروارد
دیگر بوده است.
روش پژوهش حاضر ،پیمایشی و از نوع پژوهش توصیفی بوده است .روش نمونه گیری بهصورت خوشهای چند مرحلهای بوده
است که بهصورت کامالً تصادفی از هفت مدرسه ی ابتدایی شهر قروه ،تعیین شدند .بنابراین با توجه به این که نمونه گیری بر
اساس دو جنس پسر و دختر تعیین شده بود ،جمعیت به تفكیک پسر و دختر تعیین شد و سپس با استفاده از حجم نمونه در
نظر گرفته شده  222نفر ) با استفاده از فرمول تصادفی نسبی محاسبه شد (کریم زاده .) 2 ،1۷55 ،تعداد جمعیت و مدرسه
مورد نظر در هر گرایش به تفكیک جنسیت تعیین شد و با توجه به امكان عدم پاسخگویی پرسش شوندگان و ریزش،
پرسشنامهها به تعداد  2برابر مورد نیاز در هر منطقه توزیع شد که مجموعاً  ۱22پرسشنامه در هفت مدرسه ابتدایی توزیع شد.
پرسش نامههای تكمیل شده دریافتی مازاد بر حجم مورد نیاز نیز به میزان کلی افزوده شده و به این ترتیب تعداد کل پرسش
شوندگان (  ) 222نمونه مورد محاسبه آماری قرار گرفت .جهت حصول اطمینان از اعتبار یا روایی پرسش نامه ،سؤاالت ،گویهها
و طیف مورد استفاده به افراد صاحب نظر در رابطه با موضوع مورد مطالعه (اساتید رشتههای روانشناسی و جامعه شناسی و
جرم شناسی ) ارائه شد .سپس گویه های مورد توافق در ابزار اندازه گیری لحاظ شد و بقیه مواردی که از نظر صاحب نظران
ارتباط چندانی با موضوع نداشت ،حذف شدند .پژوهش فوق مشتمل بر دو پرسشنامه بوده است که پرسش نامه اول ،پرسشنامه
استانداردشده شیوههای فرزند پروری بامریند بوده است (والدین) و پرسش نامه دیگر جهت بررسی نگرش نوجوانان نسبت به
کتاب خوانی و مطالعه بهصورت محقق ساخته تهیه شده است .ابزار سنجش فرزند پروری بامریند از آزاد گذاری ،استبداد و
اقتدار منطقی والدین ،جهت بررسی مدلهای نفوذ و شیوههای فرزند پروری ساخته شده است .این پرسش نامه شامل  ۷2سؤال
است که  12سؤال آن به شیوه آزاد گذاری 12 ،سؤال به شیوه استبدادی و  12سؤال به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر
پرورش فرزند مربوط میشود .میزان پایایی این پرسش نامه برای شیوه آزاد گذاری ،شیوه استبدادی و شیوه اقتدار منطقی
باالی  52درصد است.
در برخی از تحقیقات انجام شده در رابطه با این پرسش نامه میزان آلفا در همین حد گزارش شده است که به این شرح است:
اعتبار و روایی پرسشنامه قبالً توسط اسفندیاری (  ) 1۷۹2و رضایی (  ) 1۷۹2مورد استفاده قرار گرفته و این محققان اعتبار و
پایایی خوبی را در مورد آن گزارش کردهاند .بوری (  ) 1۹۹1میزان پایایی این پرسش نامه را با روش باز آزمایی  ٪51برای آزاد
گذاری ٪57 ،برای استبدادی و  ٪ ۹2برای اقتدار منطقی پدران گزارش کرد.
همچنین وی در مورد میزان اعتبار پرسش نامه ،این نتایج را گزارش کرده است :مستبد بودن مادر رابطه معكوسی با آزاد
گذاری (  ) ۷5و اقتدار منطقی او (  )- ٪۱5دارد و مستبد بودن پدر رابطه معكوسی با آزاد گذاری (  ) ٪72و اقتدار منطقی ( ) ٪72
او دارد .همچنین در خصوص بررسی نگرش به رفتارهای بزهكارانه ،با بهرهمندی از روش آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای
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نگرش مثبت به رفتار بزهكارانه  2 /51و برای نگرش منفی به رفتار بزهكارانه  2 /55به دست آمد که در نهایت پژوهشگر به این
نتیجه نایل آمد که پرسش نامهها از پایایی معقولی برخوردار هستند.
 .4سؤال اصلي پژوهش
 - 1آیا بین نگرش های تربیتی والدین با انگیزه های مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزان ارتباطی وجود دارد؟
 .5فرضیههای پژوهش
 .1بین شیوه تربیتی والدین مستبد ومیزان عالقه دانش آموزان نسبت به کتاب خوانی و مطالعه ارتباط وجود دارد.
 .2بین شیوه تربیتی والدین مقتدر و میزان عالقه دانش آموزان نسبت به کتاب خوانی و مطالعه ارتباط وجود دارد.
 .۷بین شیوه تربیتی والدین آسان گیرومیزان عالقه دانش آموزان نسبت به کتاب خوانی ومطالعه ارتباط وجود ندارد.
 .۱بین تحصیالت والدین و میزان عالقه دانش آموزان نسبت به کتاب خوانی و مطالعه ارتباط وجود دارد.
 .7بین درآمد والدین و میزان عالقه دانش آموزان نسبت به کتاب خوانی و مطالعه ارتباط وجود دارد.
 .۱بین فرزند چندم بودن خانواده و میزان عالقه دانش آموزان نسبت به کتاب خوانی و مطالعه ارتباط وجود دارد.
 .5بین محل سكونت و میزان عالقه دانش آموزان نسبت به کتاب خوانی و مطالعه ارتباط وجود دارد.
 .6پیشینة پژوهش
طی بررسیهایی که در خصوص پیشینه تحقیق صورت گرفت ،هیچ گونه تحقیق مدون و منسجمی با این عنوان وجود نردارد.
پژوهشهای در دسترس اغلب به مواردی غیر از موضوع مورد بررسی پرداخته اند؛ نظیر:
«ویگفیلد و گاتری» ( ) 1۹۹7در پروژه ای  2ساله در مرکز ملی پژوهشی خواندن ،با هدف ارزیابی انگیزههای متفراوت خوانردن
کودکان و تفاوتهای پایة تحصیلی ،زمان مطالعه و ...تعدادی ازدانش آموزان را در یک مدرسة ابتدایی در مریلند جنوبی بررسری
کردند .ابزار پژوهش ،پرسشنامة MRQبود .تحلیل عاملی و تحلیل پایایی این پرسشنامه نشان داد جنبههایی مثل خواندن به
قصد اثر بخشی و خواندن به قصد چالش برانگیزی و کنجكاوی ،خواندن به قصد لذت  ،خواندن به قصد شناخته شدن ،خواندن
به دالیل اجتماعی و رقابت ،پایایی باالیی دارند و جنبههایی مثل خواندن به دلیل اهمیت ،خواندن به قصرد نمرره ،تكلیرف و
خواندن به قصد اجتناب ،پایایی کمتری داشتند .همچنین ،تحلیل عام لی نشران داد کره برخری از جنبرههای پیشرنهاد شرد
انگیزههای خواندن ،همیشه وضوح ندارند و تا حد زیادی با جنبههای دیگر مرتبطند .این جنبههای مررتبط ،عبرارت بودنرد از:
خواندن به دالیل اجتماعی با شناخت ،اجتماعی با لذت ،لذت با کنجكاوی ،نمره با کنجكاوی و چالش برانگیزی با کنجكاوی .آنها
دریافتند که دانش آموزان سال پنجم ،بخصوص در نیمسال پاییز ،انگیزه مثبت کمتری نسبت به کالس چهارمیها برای خواندن
داشتند .دختران نسبت به پسران ،به طور کلی ،انگیزه های بیشتری برای خواندن دارند و عالوه بر این ،همچنین دختران نسبت
به پسران در برنامه خواندن مدرسه بیشتر فعالند؛ هر چند این تفاوت ،چندان زیاد نبود .تحلیرل همبسرتگی نشران داد تعرداد
جنبههای انگیزههای خواندن دانش آموزان با میزان خواندن آنها در برنامة خوانردن مدرسره رابطره دارد .بیشرترین انگیزههرای
مربوط به میزان خواندن ،شامل دالیل اجتماعی ،اثر بخشی ،کنجكاوی ،لذت ،شناخت ،نمره و اهمیت بود.
« لیال ترکانلوغلو» (  ) 2221ماهیت انگیزههای خواندن دانشآموزان ترکیه و رابطرة برین انگیزههرای خوانردن و میرزان
خواندن آنها را مطالعه کرده است .شرکت کنندگان در پژوهش وی 171 ،دانش آموز از مقاطع هفتم ،هشتم و نهم یک مدرسه
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در آناتولی بودند؛ شامل  ۱5کالس هفتمی ( 2۷دختر و 27پسر)77 ،کالس هشتمی ( 2۹دختر و 2۱پسر) و  ۱5کرالس نهمری
( 25دختر و  22پسر) که به طور کلی 52 ،نفر دختر و  51نفر پسر بودند .زبان اصلی این دانشآموزان ،ترکری برود و در حرال
یادگیری زبان انگلیسی بودند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامة انگیزههای خواندن و سیاهة فعالیت خوانردن RAI
بود که در بهار سال تحصیلی  2222- 1۹۹۹اجرا شد .روایی و پایایی این دو ابزار ،با نمونة  ۱7نفری از دانشآموزان (1۱کالس
هفتمی 22 ،کالس هشتمی و ۹کالس نهمی؛  22دختر و  27پسر) سنجیده و مشخص شد با تغییرات اندک در برخی کلمات
برای قابل فهم تر شدن،آزمون آلفا کرونباخ پایایی خوبی دارد .از آزمونهای آماری Uمن ویتنی ،همبستگی دو متغیره و تحلیرل
واریانس استفاده شد .بررسی نشان داد انگیزههای درونی مانندکنجكاوی و به چالش کشیدن ،بیش از انگیزههای بیرونی ماننرد
نمره و رقابت در این دانش آموزان وجود دارد .در حالی که انگیزه به دال یل اجتماعی و به قصد اجتناب ،در سطح پرایینی قررار
دارد .در انگیزه های خواندن ،تفاوت معناداری بین دختران و پسران دیده نشد .از نظر پایه تحصیلی ،بین انگیزههای خواندن پایه
های هفتم و نهم ،تفاوت معناداری دیده شد؛ تفاوت معناداری از نظر جنسیت بین میزان خواندن با دال یل شخصری و خوانردن
برای مدرسه دیده شد؛ یعنی دختران ،بیش از پسران به منظور عالقهمندی می خوانند ترا بررای مدرسره .از نترایج دیگرر ایرن
پژوهش به کشف تفاوت معنادار بین میزان خواندن دانشآموزان پایههای  5- 5و  ۹- 5به دالیل شخصی و مدرسه ،رابطة مثبت
بین انگیزه به قصد اث ربخشی با میزان خواندن برای مدرسه و به دالیل شخصی ،و رابطة مثبت بین انگیزههای کنجكاوی ،لذت،
شناخت و نمره با میزان خواندن به قصد مدرسه بود.
در پژوهش «پرلز» (  ،) 2221مهمترین متغیرهای پیشینهای در عملكرد سواد خواندن دانشآموزان ایران بررسی شرد.
نتایج این تحقیق که بر روی  ۱۱22نفر از دانش آموزان مقطع چهارم دبستان انجام شد ،نشان داد با باال رفتن تحصریالت پردر،
میانگین عملكرد سواد خواندن دانشآموزان نی ز افزایش می یابد .همچنین تحقیقی که روی  5525نفر از دانشآمروزان مقطرع
چهارم دبستان انجام شد ،نشان داد بین نگرش نسبت به خواندن کتاب و عملكرد سواد خواندن ،رابطة معنادار وجود دارد .ادامة
این مطالعه روی  ۱55۹نفر از دانش آموزان مقطع چهارم دبستان ،نشران داد برین وضرعیت اقتصرادی دانشآمروزان و عملكررد
خواندن آنان رابطه معنادار وجود دارد؛ یعنی با باال رفتن وضعیت اقتصادی دانشآموزان ،عملكرد آنان نیز باال مریرود؛ ولری در
دانش آموزانی که متعلق به خانواده های بسیار مرفه هستند ،تفاوت عملكرد خواندن نسبت به سایر خانوادهها دیده نمیشود .در
مطالعهای هم که بر روی  5۱2۱نفر انجام شد ،مشخص گردید عامل جنسریت در عملكررد خوانردن ،مرؤثر اسرت و عملكررد
دختران با عملكرد پسران ،تفاوت معنادار دارد و دختران ،از این جهت در سطح باالتری قرار دارند .در مورد انگیز خوانردن بره
قصد کسب و کاربرد اطالعات طبق این پژوهش دختران ،میانگین عملكرد بیشتری از پسران داشتهاند .بررسی رابطة پیشررفت
سوادخواندن دانشآموزان و تماشای برنامههای آموزشی تلویزیون ر که برروی  ۱55۱نفر انجام شدر نشان داد کودکانی که هرگز
برنامه های آموزشی تلویزیون را ندیدهاند ،به طور معناداری عملكرد ضعیفتری دارند .از لحاظ خواندن ،در سال  2221کشور ما
در خواندن برای هدفهای ادبی و اطالعاتی ،از میانگینهای بینالمللی پایینتر بوده است (به نقل ازکریمی.) 1۷5۷ ،
«دیّانی» (  ) 1۷۱7در پاسخ به سؤال «چرا مردم کتاب میخوانند» به نقل از ابرامی اظهار میدارد « :نتایج به دست آمده از طریق
پرسش مردم مشخص کرده است که انگیزهها و هدفهای مهم خواندن عبارتند از:
 . 1آموزشی
 . 2راهیابی برای حل مشكل
 . ۷گسترش افق معلومات عمومی
 . ۱تفریح ،تفنن و لذت جویی
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 .7عالقهمندی به مسائل سیاسی و علمی.
«دیّانی» به نقل از ابرامی اشاره می کند که شاید به شمار کتابهایی که خوانده میشود ،برای خواندن ،غایت و هردف وجرود
داشته باشد؛ اما خیلی کلی می توان همة آن ها را به دو دستة لذت جویی و دانش اندوزی تقسیم کرد .گرچه به هنگرام لرذت از
مطالعه نیز چیزی آموخته می شود و یا در هنگام دانش اندوزی نیز از لذت بی بهره نمی مانیم؛ اما در هر عمل خواندن ،چیرگی
یک هدف بر هدف دیگر ،آشكار است.
« پریرخ و دیگران» (  ) 1۷52با هدف آگاهی از روشهایی که می تواند انگیز الزم را در دانشجویان کتابداری برای مطالعة حرفهای
ایجاد کند ،نظرهای  55نفر از دانشجویان این رشته را در دانشگاه فردوسی مشهد ر که ورودی سالهای 55و 55و  5۹بودند رر
جویا شدند .پژوهش در مرحلة مقدماتی (به شیوههای مصاحبه ،پرسشنامه و کتابسنجی) و مرحلة نهایی (فقط پرسشنامه) انجام
شد و نشان داد که ایجاد فرصت سؤال و جواب ،یا بحث و مناظره در کالسرهای درس ،انجرام تمرینهرای پژوهشرگرا ،برگرزاری
همایش ،گزارش کار و معرفی منابع بیشتر برای مطالعه و آمادگی برای امتحان ،از روشهایی است که میتوانرد در ای جراد انگیرزه
برای مطالعه مؤثر باشد .آنها معتقد بودند که این روشها تنها تا حدودی در کالسهای درس اجرا می شود.
«قریشی» (  ) 1۷5۷در پایان نامة خود با عنوان « بررسی نظر دانشجویان دانشكد علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسری
مشهد درباره خواندن به قصد یادگیری ،خوا ندن به قصد لذت ،خواندن بره قصرد تصرمیم گیری و دو اصرل معقرول اندیشری و
کمترین کوشش» که با پرسشنامة محقق ساخته انجام داد ،دیدگاههای دانشرجویان سرال سروم و چهرارم مقطرع کارشناسری
دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی را درباره خواندن بررسی کرد .نمونة مورد بررسی وی ،شامل  27۷نفر بود
که کل دانشجویان پسر دانشكده (  125نفر) ،به دلیل کمی تعداد دانشجویان پسر دانشكده و  1۱۱نفر (با استفاده از نمونه گیری
تصادفی منظم از  272نفر دانشجوی دختر) بود .نتایج پژوهش نشان داد - 1 :دانشجویان بر خواندن به قصد یادگیری ،بیشتر از
خواند ن به قصد تصمیم گیری تأکید دارند - 2 .دانشجویان زن رشته های روانشناسی و علوم تربیتی ،بیشتر از دانشجویان مررد
همین رشتهها بر خواندن به قصد لذت تأکید دارند - ۷ .دانشجویان خانم رشتة علوم تربیتی و روانشناسی بیشتر از دانشجویان
مرد همین رشتهها بر خواندن به قصد تصم یم گیری تأکید دارند .ولی بین دانشجویان زن و مرد رشته کتابداری در این مرورد،
تفاوت معناداری وجود ندارد - ۱ .بین میزان تأکید بر خواندن به قصد یادگیری دانشجویان زن و مرد رشتههای علوم تربیتری و
روانشناسی تفاوت معناداری وجود دارد .اما بین دانشجویان زن و مرد رشتة کتابداری در این مورد ،تفراوتی مشراهده نمیشرود.
 - 7تفاوت معناداری بین رشتة تحصیلی دانشجویان و مقاصد خواندن آنها وجود ندارد - ۱ .اصل کمترین کوشش برای هرر نروع
خواندنی مورد تأکید دانشجویان است - 5 .تفاوت معناداری بین رشتة تحصیلی دانشجویان و اصل کمترین کوشش وجود ندارد
و  - 5معقولاندیشی ،شكل دهند رفتارهای مطالعاتی دانشجویان است.
 .7روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و در اجرای آن ،از روش پیمایشی استفاده شده است.
 .9- 7جامعة آماری
تمام دانش آموزانی که در این تحقیق از ابزار پرسش نامه (  222نفر از دانش آموزان با استفاده از جدول کرونباخ انتخاب شدند)
استفاده شد.
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 .2- 7نمونة آماری
دانش آموزان دوره ابتدایی شهر قروه
 .3- 7ابزار پژوهش
ابزار پژوهش برای گردآوری دادهها ،پرسشنامة انگیزه های خواندن ) (MRQاست که «گاتری ،مگ گوف و ویگفیلد» در 1۹۹2
در مرکز ملی پژوهشی خواندن ایاالت متحد آمریكا تهیه و تدوین کرده اند و از آن زمان تاکنون در پژوهشرهای بسریاری از آن
استفاده شده است.
 .4- 7روایي و پایایي پرسشنامه
از آنجا که این پرسشنامه قبال در پژوهشهای «ویگفیلد و گاتری») 1۹۹7 ( ،؛ «ویگفیلد و گاتری») 1۹۹5 ( ،؛ »ویگفیلد ،مک کنا و
آن دیسی» ( ) 1۹۹5؛ «ترکانلوغلو» ( ) 2221؛ «ویگفیلد و دیگران» ( ) 222۱؛ «گاتری و ونگ» ( ) 222۱؛ «گراتری و دیگرران»
( ) 222۱به کار رفته است و همگی روایی و پایایی آن را آزمودهانرد ،در پرژوهش حاضرر نیرز بررای بررسری صرحت ترجمره،
پرسشنامه ترجمه شده در اختیار  ۱نفر از اعضای هیئت علمی رشتة کتابداری و  1نفر از رشرتة علروم تربیتری قررار گرفرت و
اصالحات مورد نظر در پرسشنامه انجام شد .سپس برای تعیین روایی محتوا ،پرسشنامه در اختیار  7نفر از اعضای هیئت علمی
رشتههای روانشناسی و ع لوم تربیتی که در حوز انگیزه نیز فعالیت داشتند ،قرار گرفت و اصالحات الزم در آن انجام شد .برای
بررسی پایایی ،پرسشنامه در اختیار  ۷2نفر از دانش آموزان قرار گرفت .آلفای کرونباخ برابر  2 /51نشان داد که این ابزار پایرایی
مناسب و مطلوب را دارد .برای روشن شدن این مسئله که آیا دانش آموزان می توانند مفهوم جمالت پرسشنامه را درک کننرد،
پرسشنامه در اختیار  22نفر دانش آموز قرار گرفت و در برخی جمالت و کلمات ،اصالحاتی انجام شد .در مرحلة نهایی ،آزمرون
پرسشنامه روی  ۷2۱نفر از دانش آموزان مقاطع پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی اجرا شد  .در این پرسشنامه 11 ،انگیز خوانردن
بررسی میشوند .پاسخهایی که بر روی طیف  7گزینه ای لیكرت به سؤالهای پرسشنامه داده می شود ،وضعیت انگیزههای یازده
گانه خواندن را مشخص میکند.

 .8تجزیه و تحلیل دادهها
روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش جهت تحلیل آماری دادهها از نرم افزار  spssاستفاده شده تا دادههای آماری را از طریق روشهای آماری
توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .در آمار توصیفی پس از استخراج اطالعات ،با تشكیل جدولهای فراوان
نسبت به خالصه کردن و طبقه بندی دادههای آماری اقدام شد و بعد از آن درصدهای توزیع فراوانی ،درصدهای واقعی و
تراکمی مورد محاسبه قرار گرفت و در آمار استنباطی جهت بررسی و تحلیل فرضیههای پژوهش از آزمون خی  2استفاده شد.

۱7

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال اول  ،شماره  ،8اسفند 9318

الف  -توصیف دادهها
جدول  - 9توزیع فراواني و درصد پاسخگویان در مورد گویه :جنس دانش آموزان
گزینهها

فراواني

درصد

دختر

122

72 /5

پسر

122

۱5 /2

تعداد

222

122

جدول (  ) 1توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان در مورد گویه (جنس ) را نشان میدهد 122 .نفر (معادل ۱5 /2درصد) از دانش
آموزان را پسران و  122نفر (معادل  72 /5درصد ) را دختران تشكیل میدهند.

ب  -تحلیل دادهها
فرضیه  - 9بین شیوه تربیتی والدین مستبد و نگرش نسبت به کتاب خوانی و مطالعه دانش آموزان دوره ابتدایی شهر قروه
رابطه وجود دارد.
جدول  - 2نتایج آزمون خي  2و فرضیه
فرضیه
بین شیوه تربیتي والدین مستبد و نگرش

نوع

سطح

درجه

نتیجه

آزمون

معني داری

آزادی

آزمون

خی 2

2 /۱5

2

رابطه معنی دار
وجود دارد.

نسبت به کتاب خواني و مطالعه دانش
آموزان دوره ابتدایي شهر قروه رابطه
وجود دارد.

با توجه به ارزش ضریب خی  2به دست آمده تحت درجه آزادی  2و سطح گویای باالی  ./17میتوان استدالل کرد که رابطه
میان دو متغیر رابطه ی معنی داری است .به عبارت دیگر هر اندازه شیوه تربیتی والدین مستبدانه شود ،نگرش نوجوانان و
رغبت آن ها به مطالعه و رفتار های مثبت اجتماعی کمتر می شود.
فرضیه  - 2بین شیوه تربیتی والدین مقتدر و نگرش مثبت دانش آموزان دوره ی ابتدایی شهر قروه رابطه وجود دارد.
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جدول  - 3نتایج آزمون خي 2
فرضیه

نوع

سطح

درجه

ضریب

نتیجه

آزمون

معني

آزادی

فای و

آزمون

داری
بین شیوه تربیتي والدین مقتدر و نگرش

خی 2

کرامر
2

2 /221

- 2 /1۱2

مثبت دانش آموزان ابتدایي شهر قروه

رابطه معنی دار
وجود دارد.

رابطه وجود دارد.
با توجه به ارزش ضریب خی  2به دست آمده تحت درجه آزادی  2و سطح گویای زیر  ،2 /7میتوان استدالل کرد که رابطه
میان دو متغیر اتفاقی نبوده ،رابطه معكوس و معنی داری میان این دو متغیر وجود دارد .به عبارت دیگر هر اندازه به شیوه
تربیتی والدین مقتدر بیشتر توجه میشود ،نگرش مثبت نوجوانان به رفتارهای ارزشمندی چون مطالعه و کتاب خوانی افزایش
می یابد .ضریب همبستگی فای و کرامر  2 /1۱2نیز مبین شدت رابطه بین این دو متغیر است که در سطح پایینی ارزیابی
میشود .پس فرضیه یادشده تأیید میشود.
فرضیه  - 3بین شیوه تربیتی والدین آسان گیر و نگرش مثبت نوجوانان  17سال پایه نهم منطقه  5شهر تهران با میزان
مطالعه و کتاب خوانی رابطه وجود دارد.
جدول  - 4نتایج آزمون خي 2
فرضیه

نوع

سطح

درجه

ضریب

نتیجه

آزمون

معني

آزادی

فای و

آزمون

داری
بین شیوه تربیتي والدین آسان گیر و

خی دو

2 /21۱

نگرش مثبت دانش آموزان دوره ابتدایي

کرامر
2

2 /25

رابطه معنی دار
وجود دارد.

شهر قروه رابطه منفي وجود دارد.

با توجه به ارزش ضریب خی  2به دست آمده تحت درجه آزادی  2و سطح گویای زیر  2 /27میتوان استدالل کرد که رابطه
میان دو متغیر اتفاقی نبوده ،رابطه مستقیم و معنی داری میان این دو متغیر وجود دارد .به عبارت دیگر هر اندازه به شیوه
تربیتی والدین آسان گیر بیشتر توجه میشود ،میزان عالقه به کتاب خوانی و مطالعه کاهش می یابد .ضریب همبستگی فای و
کرامر  2 /25نیز مبین شدت رابطه منفی بین این دو متغیر است که در سطح پایینی ارزیابی میشود .پس فرضیه یادشده تأیید
نمیشود.
فرضیه  - 4بین تحصیالت والدین و نگرش دانش آموزان به مطالعه و کتاب خوانی رابطه ی مثبت وجود دارد
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جدول  - 5نتایج آزمون خي 2
فرضیه
بین تحصیالت والدین و نگرش دانش

نوع

سطح

درجه

نتیجه

آزمون

معني داری

آزادی

آزمون

خی 2

2 /۷55

۱

رابطه معنی دار
وجوددارد.

آموزان به مطالعه و کتاب خواني رابطه ی
مثبت وجود دارد.

با توجه به ارزش ضریب خی  2به دست آمده تحت درجه آزادی شش و سطح گویای باالی  2 /27میتوان استدالل کرد که
رابطهای میان دو متغیر وجود دارد و فرضیه یادشده تأیید میشود.
فرضیه  – 5بین درآمد والدین و نگرش دانش آموزان به مطالعه و کتاب خوانی رابطه ی مثبت وجود دارد
جدول  - 6نتایج آزمون خي 2
فرضیه
بین درآمد والدین و نگرش دانش آموزان

نوع

سطح

درجه

نتیجه

آزمون

معني داری

آزادی

آزمون

خی 2

2 /۱27

۷

رابطه معنی دار
وجود ندارد.

به مطالعه و کتاب خواني رابطه ی مثبت
وجود دارد

با توجه به ارزش ضریب خی  2به دست آمده تحت درجه آزادی  ۷و سطح گویای باالی  ./27میتوان استدالل کرد که رابطهای
میان دو متغیر وجود ندارد و فرضیه یادشده تأیید نمیشود.
فرضیه  - 6بین فرزند چندم بودن خانواده و نگرش مثبت دانش آموزان دوره ابتدایی شهر قروه با میزان مطالعه و کتاب خوانی
رابطه وجود ندارد.
جدول  - 7نتایج آزمون خي 2
فرضیه

نوع

سطح

درجه

ضریب

نتیجه

آزمون

معني

آزادی

فای و

آزمون

داری
بین فرزند چندم بودن خانواده و نگرش

خی دو

2 /22۱

کرامر
2

2 /222

رابطه معنی دار
وجود دارند.

مثبت دانش آموزان دوره ابتدایي شهر
قروه رابطه وجود ندارد.
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با توجه به ارزش ضریب خی  2به دست آمده تحت درجه آزادی  ۱و سطح گویای زیر  2 /27میتوان استدالل کرد که رابطه
میان دو متغیر اتفاقی نبوده ،رابطه مستقیم و معنی داری میان این دو متغیر وجود دارد .ضریب کرامر  2 /21۱نیز مبین شدت
رابطه بین این دو متغیر است که در سطح پایینی ارزیابی میشود و فرضیه یادشده تأیید میشود.
فرضیه  - 5بین تک والدی بودن و نگرش مثبت دانش آموزان دوره ابتدایی شهر قروه با میزان مطالعه و کتاب خوانی رابطه
وجود دارد.
جدول  - 8نتایج آزمون خي 2
فرضیه
بین تک والدی بودن و نگرش مثبت

نوع

سطح

درجه

نتیجه

آزمون

معني داری

آزادی

آزمون

خی 2

2 /7۷7

2

رابطه معنی دار
وجود ندارد.

دانش آموزان دوره ابتدایي شهر قروهبا
میزان مطالعه و کتاب خواني رابطه وجود
دارد.

با توجه به ارزش ضریب خی  2به دست آمده تحت درجه آزادی  2و سطح گویای باالی  2 /27میتوان استدالل کرد که
رابطهای میان دو متغیر وجود ندارد و فرضیه یادشده تأیید نمیشود.
فرضیه  - 8بین ازدواج مجدد والدین و نگرش مثبت دانش آموزان دوره ابتدایی شهر قروه با میزان مطالعه و کتاب خوانی
رابطه وجود دارد.
جدول  - 1نتایج آزمون خي 2
فرضیه
بین ازدواج مجدد والدین و و نگرش

نوع

سطح

درجه

نتیجه

آزمون

معني داری

آزادی

آزمون

خی 2

2 /۱72

۱

رابطه معنی دار
وجود دارد.

مثبت دانش آموزان دوره ابتدایي شهر
قروه با میزان مطالعه و کتاب خواني
رابطه وجود دارد.

با توجه به ارزش ضریب خی  2به دست آمده تحت درجه آزادی  ۱و سطح گویای باالی  2 /27میتوان استدالل کرد که
رابطهای میان دو متغیر وجود دارد و فرضیه یادشده تأیید میشود.
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فرضیه  - 1بین مكان سكونت و نگرش مثبت دانش آموزان دوره ابتدایی شهر قروه با میزان مطالعه و کتاب خوانی رابطه وجود
دارد.
جدول  - 91نتایج آزمون خي 2
فرضیه
بین مکان سکونت و نگرش مثبت دانش

نوع

سطح

درجه

نتیجه

آزمون

معني داری

آزادی

آزمون

خی 2

2 /52۷

۱

رابطه معنی دار
وجود ندارد.

آموزان دوره ابتدایي شهر قروه رابطه
وجود دارد.

با توجه به ارزش ضریب خی  2به دست آمده تحت درجه آزادی  ۱و سطح گویای باالی  2 /27میتوان استدالل کرد که
رابطهای میان دو متغیر وجود ندارد و فرضیه یادشده تأیید نمیشود.
فرضیه  - 91بین رشته تحصیلی و نگرش مثبت ن دانش آموزان دوره ابتدایی شهر قروه با میزان مطالعه و کتاب خوانی رابطه
وجود دارد.
جدول  - 99نتایج آزمون خي 2
فرضیه
بین رشته تحصیلي و نگرش مثبت دانش

نوع

سطح

درجه

نتیجه

آزمون

معني داری

آزادی

آزمون

خی 2

2 /221

1

رابطه معنی دار
وجود دارد.

آموزان دوره ابتدایي شهر قروه با میزان
مطالعه و کتاب خواني رابطه وجود دارد.

با توجه به ارزش ضریب خی  2به دست آمده تحت درجه آزادی  1و سطح گویای پایین  2 /27میتوان استدالل کرد که
رابطهای میان دو متغیر وجود دارد و فرضیه یادشده تأیید میشود.

نتیجهگیری
انگیزههای مطالعة دانش آموزان ،نشان دهند رویكردها و هدفهایی است که آنان از انجام فعالیتی چون خواندن و مطالعه در پی
آنند .بنابراین بررسی این انگیزهها میتواند نتایج جالب توجهی در اختیار برنامه ریزان و مسئوالن امر آموزش و پررورش و نیرز
کسانی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با امر خواندن و مطالعة دانشآموزان سروکار دارند ،قررار دهرد .در مروازات آن
میزان ارتباط نگرش های مختلف تربیتی والدین با انگیزه های مطالعه و کتابخوانی فرزندان نوجوانشان می تواند دارای اهمیرت
باشد.
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این پژوهش نشان داد انگیزههای خواندن دانش آموزان ،چندبُعدی است .به عبارت دیگر ،دانشآمروزان برا هردفها و انگیزههرای
مختلف مطالعه میکنند و گرچه ممكن اس ت میزان این انگیزه ها در آنها یكسان نباشد ،اما به طور متوسط ،همة آنها انگیزههای
مطالعة مورد بررسی این پژوهش را دارند .از طرفی ،برخی از این انگیزهها تحت تأثیر عواملی که بر اساس هدف پژوهش تعیین
شده بودند ،قرار دارند و برخی دیگر ،خیر؛ بهطوری که تفاوتهای فر دی ناشی از موقعیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،جنسیت و ...در
انگیزههای مطالعة آنها تفاوت ایجاد میکند .در این پژوهررررش به مواردی دست یافتیم از جمله این که نگرش تربیتی والدین
مستبد و اقتدار گرا دارای رابطه ی منفی با میزان عالقه فرزندان نوجوانشان نسبت به کتاب خوانی و مطالعه کردن را نشان می
داد به این معنا که تا والدین مقتدرانه و دیكتاتور مآبانه با فرزندشان رفتار نمایند به همان اندازه ،انگیزه های فعالیت های فردی
مثبت نظیر کتاب خوانی و مطالعه کردن در آن ها کاهش می یابد و دریافتیم که در برین سرطح تسرهیالت والردین و میرزان
استقبال فرزندانشان از مطالعه و کتابخوانی رابطه ی مثبت وجود دارد به این معنا فرزندان والدین تحصیل کرده گاه بیشرتر از
فرزندان والدین بیسواد نسبت به کتاب خوانی از خود اشتیاق نشان می دهند .همچنین ،عملكرد تحصیلی ،توانرایی خوانردن و
نوشتن دانشآموز ،عضویت فعال وی در کتابخانه نیز با برخی از انگیزه ها رابطه معنادار داشتند که توجه به این موضوع نیز می
تواند ما را هم در جهت برنامه ریزی برای انگیزههای مطالعة دانش آمروزان و هرم در جهرت بهبرود وضرعیت تحصریلی آنران و
بخصوص بازنگری در خدماتی که کتابخانه ها به دانشآموزان ارائه میدهند ،یاری دهد.

منابع
 - .1احمدی ،حبیب (  ،) 1۷5۱جامعه شناسی انحرافات ،تهران ،سمت ،چاپ اول.
 .2استیگر ،رالف سی ،) 1۷55 (.راههای تشویق به مطالعه ؛ ترجمة پروانه ستوده ،تهران :هیئت امنرای کتابخانره هرای
عمومی کشور.
 - .۷بلر و جوئز (  ،) 1۷77روانشناسی نوجوانی ،ترجمه رضا شاپوریان ،امیر کبیر.
 .۱بیات ،بهرام؛ شرافتی ،جعفر؛ عبدی ،نرگس (  ،) 1۷55پیشگیری از جرم با تكیره برر رویكررد اجتمراع محرور ،تهرران،
معاونت اجتماعی ناجا
.7

پریرخ ،مهری ،سمیه صیادی فر و محبوبه آستانه ،) 1۷52 ( ،موانع مطالعه آزاد حرفه ای در دانشجویان رشتته
کتابداری ،فصلنامة کتاب ،دور چهاردهم ،شمار اول.۱2- ۱۹ ،

 .۱جیمز ،دبلیو؛ زندن ،وندر ( ،) 1۷5۱روانشناسی رشد ،ترجمه حمزه گنجی ،تهران ،بعثت ،چاپ اول،
 .5دیانی ،محمد حسین (  ،) 1۷۱7کتاب و کتابخواني در ایران ،کیهان فرهنگی .سال سوم ،شمار .25- 27 ،1
 .5شرفی ،محمدرضا ( ،) 1۷5۱دنیای نوجوان (کندوکاوی در بازشناسی روحیات  1۷تا  15سالهها ) ،تهران ،منادی تربیت،
چاپ سیزدهم.
 .۹قریشی ،زهره (  .) 1۷5۷بررسي نظر دانشجویان دانشکده علوم تربیتتي و روانشناستي دانشتگاه فردوستي
مشهد دربارة خواندن به قصد یادگیری ،خواندن به قصد لذت ،خواندن به قصد تصتمی گیتری و دو اصتل
« معقول اندیشي» و «کمترین کوشش» ،پایان نامة کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالعرسانی ،مشهد :دانشگاه
فردوسی مشهد ،دانشكد علوم تربیتی و روانشناسی.
 .12کریمی ،عبردالعظیم (  .) 1۷5۷بررسي اجمالي نتایج مطالعه بین المللي پیشرفت سواد خواندن پرلز()PIRLS
(  ،) 2221تهران :وزارت آموزش و پرورش ،پژوهشكد تعلیم و تربیت.

51

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
9318  اسفند،8  شماره، سال اول

، ستمت، تهران، شیوه های فرزند پروری و شخصیت اجتماعي و فرهنگي جوانان،)9388(  مرتضي، منادی.99
.چاپ دوم
 چاپ اول، هیرمند، تهران، والدین و شیوههای فرزند پروری،) 1۷55 (  علی، موسی؛ طالعی، نیكویی.92
. کتابدار: تهران، کودك و مطالعه،) 1۷5۷ (  محمد خندان، جواد، یغمایی.1۷
۱٤- Tercanloglo, Leyla. (۲۰۰۱). “The Nature of Turkish Students’ Motivation for
Reading and Its Relation To Their Reading Frequency”. Reading Matrix: An International
Online Journal.. Vol. ۱. N.۲
٥٥- Wigfiled, Allan; Guthrie, John T.(٥۹۹٥). “Dimensions of Children’s Motivations
for Reading: An Initial Study”. Reading Research Report. No. ۳٤. Spring.
۱٦- Wigfield, Allan. (۱۹۹۷). “Reading Motivations: A Domain- Specific Approach to
Motivation”. Educational Psychologist. ۳۲(۲). ٥۹-٦۸.

52

