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چکیده
میزان مطالعه در جوامع از اهمیت زيادی برخوردار است، چرا که يکی از شاخص های 
تأثیرگذار  بنابراين بررسی عوامل و مؤلفه های  مهم توسعه يافتگی محسوب می گردد. 
بر میزان مطالعه، مورد توجه پژوهشگران اين حوزه قرار گرفته است. از اين رو، يکی از 
عوامل تأثیرگذار بر میزان مطالعه، فرهنگ مطالعه است. اين پژوهش با هدف بررسی 
محل  و  والدين  سواد  جنسیت،  منظر  از  بیرجند  شهر  دانش آموزان  مطالعه  فرهنگ 
جامعه  می باشد.  پیمايشی  نوع  از  توصیفی  تحقیق  گرديد. اين  اجرا  طراحی  سکونت 
آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر پايه ی پنجم و ششم شهر بیرجند در 
سال 92-93 بود که بر اساس جدول مورگان و به شیوه ی خوشه ای تصادفی، تعداد 
استفاده  مورد  ابزارهای  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  و  انتخاب  نمونه  به عنوان  نفر   300
در اين پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته فرهنگ مطالعه بود. برای تجزيه  و تحلیل 
داده ها از آزمون T مستقل و تحلیل واريانس استفاده شد. نتايج نشان داد در بررسی 
فرهنگ مطالعه بر حسب جنسیت در بُعد هنجار تفاوت معناداری مشاهده شد، دانش 
آموزان پسر در مقايسه با دانش آموزان دختر، در سطح باالتری قرار داشتند. بر حسب 
سواد پدر و مادر در بُعد هنجار و خانواده، تفاوت معناداری به لحاظ آماری مشاهده شد. 
دانش آموزان دارای والدين با سواد باالتر، از فرهنگ مطالعه در سطح باالتری برخوردار 
بودند. بر حسب محل سکونت در بُعد ارزش تفاوت معناداری به لحاظ آماری مشاهده 
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شد. دانش آموزان پايین شهر در مقايسه با دانش آموزان باالشهر مولفه ارزش به مطالعه 
را در سطح باالتری ارزش گذاری نمودند. با توجه به نتايج پژوهش در بررسی فرهنگ 
مطالعه بر حسب جنسیت، توجه به فرهنگ مطالعه دختران ضروری می نمايد. هم چنین 
با توجه به نتايج پژوهش مربوط به نقش سواد والدين در فرهنگ مطالعه دانش آموزان، 

لزوم توجه و برگزاری کارگاه هايی بدين منظور ضروری می نمايد.
واژگان كلیدي: فرهنگ مطالعه، دانش آموزان، بیرجند

مقدمه
کتاب دريچه ای است به سوی جهان شگفت انگیز علم و معرفت و مطالعه راهی است 
بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای خدادادی انسان و آموزش علوم و فنونی 
از طرف ديگر،   )غفاری، 1381: 16(.  راهنمايی کند  تکامل  و  را در مسیر رشد  او  که 
فرهنگ مجموعه اي از شیوه هاي تفکر، احساس و عمل است که »کم و بیش مشخص 
است و توسط تعداد زيادي افراد فراگرفته مي شود و بین آنها مشترك است و در شیوه 
عیني و نمادين به کار گرفته مي شود، تا اين اشخاص را به يك جمع خاص و متمايز 
تبیین اين تعريف به ما امکان مي دهد تا خصوصیات اساسي را روشن  مبدل سازد. 
کنیم که انسان شناسان و جامعه شناسان براي بازشناسي فرهنگ بر آن توافق دارند« 
) روشه،1379 : 123(. میزان توجه به مطالعه و کتاب خوانی، نشانگر رشد فرهنگی و 
ملّی هر کشور است. امروزه تعداد کتاب ها و نشريات منتشر شده ی  هر کشور در طول 
سال، هم چنین کتابخانه ها، کتابخوان ها، نويسندگان، مترجمان و ناشران، معیار اساسی 
يافتگی جوامع مورد استفاده تلقی می گردد. هم چنین بی توجهی به کتاب و  توسعه 
بیماري فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود که ناشی از فراگیر  کتاب خوانی يك 
نشدن فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در بین اقشار گوناگون مردم يك جامعه است و 
می تواند در درازمدت، ضربه هاي جبران ناپذيري بر پیکره ي فرهنگ کشور وارد کند 

)کاربخش راوري، 1378: 49(.
توسعه ي فرهنگی که زيربناي توسعه ي اجتماعی و اقتصادي است، به اسباب و لوازم 
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خاصی نیازمند است. از جمله می توان به فراهم آوردن امکانات مادي و معنوي گسترش 
کتاب و کتاب خوانی، به مثابه ي کلید اصلی دستیابی به توسعه ي فرهنگی، اشاره کرد. 
بیشتري داشته  دولت، به منزله ي سیاست گذار و سرمايه گذار، بايد به اين امر توجه 
باشد، زيرا بدون توسعه ي فرهنگی که مقدم بر توسعه ي ساير بخش هاست، زيربناي 
مستحکمی را فراهم نیاورده است و توسعه ي فرهنگی بايد مادر و منشأ هر برنامه ريزی 

همه جانبه نگري انگاشته شود )عظیمی، 1371: 9(. 
خانواده عامل بسیار مؤثري در ايجاد عادت به مطالعه و ترويج فرهنگ کتاب خواني است. 
محیط و شرايط خانواده، روش تربیتي و آموزشي والدين، طرز تفکر و نگرش والدين 
هم چنین  و  دسترس  قابل  نشريات  و  کتب  وجود  کتاب خواني،  و  مطالعه  با  رابطه  در 
و  مطالعه  عادات  تقويت  در  بسزايي  نقش  خانواده،  اجتماعي  پايگاه  و  اقتصادي  سطح 

کتاب خواني دارد )به پژوه، 1380: 55(. 
بر  مؤثر  عوامل  تبیین  و  واکاوی  به  که  خود  دکترای  پايان نامه  در   )1391( ساالری 
فرهنگ مطالعه در ايران و ارائه مدلی مناسب برای توسعه آن پرداخته است، يافته ها 
نشان داد نظام آموزشی، خانواده، جامعه، کتابخانه، حوزه چاپ و نشر، فناوری  اطالعات، 

رسانه های گروهی و دولت، در فرهنگ مطالعه ايران تأثیرگذار بوده اند.
هوشمند )1389( در پژوهشی که به بررسی راهکارها و موانع توسعه و ترويج فرهنگ 
پايین  داد  نشان  يافته ها  است،  در بین دانش آموزان پرداخته  مطالعه و کتاب خوانی 
بودن سطح سواد والدين، کاهش قدرت خريد خانواده و کم بها دادن والدين به مطالعه 
و کتاب خوانی، از جمله عوامل مهم در گرايش و رغبت نداشتن دانش آموزان به مطالعه 

و کتاب دانسته شده است.
فوالدچنگ و لطیفیان )1387( در پژوهشی که به بررسی نقش ادراك از بافت خانوادگی 
در خودگردانی، عادت های مطالعه، اطمینان به خود و ادراك از درس در دانش آموزان 
از  معناداری  کننده ی  پیش بینی  صمیمی،  خانواده  داد  نشان  يافته ها  پرداختند، 
بین  و  می باشد  از درس  ادراك  و  به خود  عمومی  اعتماد  مطالعه،  عادات  خودگردانی، 

خانواده دل نگران و عادات مطالعه، رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. 
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و  نوجوانان  عالقه مندی  میزان  "بررسی  عنوان  تحت  پژوهشی  در   )1376( محمدی 
جوانان به مطالعه کتاب" دريافت که افزايش تحصیالت در میزان مطالعه کتب غیردرسی، 
تأثیر مثبت دارد و معلمان و والدين نیز نقش موثری در ايجاد عالقه مندی به مطالعه 

دارند و پسران کمتر از دختران، به مطالعه عالقه مندند.
قناويزچی و داورپناه )1386( در پژوهشی تحت عنوان "بررسی عوامل تسهیل کننده 
با الگوی انگیزشی مازلو"  و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و کتاب خوانی 
دريافتند که تمامی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده مطالعه - شامل بازی های رايانه ای 
- نقش زيادی در تسهیل کنندگی و بازدارندگی مطالعه و کتاب خوانی داشته اند و نیز 
زنان نسبت به مردان به طور معناداری به مطالعه و کتاب خوانی، گرايش مثبت نشان 

می دهند.
در زمینه میزان مطالعه به تفاوت های جنسیتی نیز توجه بسیار شده است. در مطالعات 
بسیاری اين نتیجه به دست آمده است که معموال زنان بیشتر از مردان مطالعه می کنند. 
را  مطالعه  دختران  که  است  شده  مشخص  استرالیايی  نوجوانان  روی  مطالعه ای  در 
جالب تر و ساده تر می دانند و در مقابل پسران، مطالعه را فعالیتی کسل کننده تلقی 

.)Gambell & Hunter, 2000( می کنند
نام کوان )Numkwn, 1994( در پژوهشی که در نیجريه انجام داده نشان داد که 
مردم نیجريه به طور متوسط برای موفقیت در امتحانات مطالعه می کنند و اين تحقیق 

می افزايد که فقدان فرهنگ مطالعه در نیجريه، از رشد کتابخانه ها می کاهد.
اوگان رامبی و آديو )Ogunrombi & Adio, 1995( در پژوهشی به بررسی عوامل 
تأثیرگذار بر عادت به مطالعه دانش آموزان دوره دبیرستان در کشور نیجريه پرداختند. 

يافته ها نشان داد سطح سواد والدين بر عادت مطالعه فرزندان تأثیرگذار است.
در اينجا بايد اشاره کرد که جنبه های خاصی از محیط خانوادگی، رابطه نزديکی با خواندن 
دارد. کیفیت تعامالت والدين با کودك، از جمله اين موارد است. اين تعامالت خود شامل 
چند چیز است که نشان می دهد میزان عالقه والدين به کتاب خواندن با میزان تمايل 

.)Moon & Gordon, 1979( کودك به خواندن در سن هفت سالگی، مربوط است
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بیان داشتند، کودکانی  و مورو )1983(  هم چنین کالرك )1976(، دوکین )1966( 
که خواندن را زودتر فرا می گیرند و عادات مطالعه آزاد در آنها توسعه می يابد، دارای 

والدينی هستند که خود اهل مطالعه اند )کاردانیان، 1375: 26(.
تأثیر والدين بر عادات خواندن کودکان همواره ثابت نیست و عوامل شخصیتی مثل 
سن، نگرش به خواندن، عالئق، دوستی ها و تجارب قبلی آن را تعديل می سازد. از اين رو، 
در سنین پايان دوره ابتدايی، وقتی که کودکان شور و شوق خواندن را تجربه می کنند، 
عالئق دختران و پسران کم کم از هم فاصله می گیرد و نیز گروه همساالن بیش از والدين، 
.)Orourke, 1979;  Greany, 1986( می گذارند  تاثیر  خواندن  انتخاب های  بر 

معرف زاده و ايرجی )1389( در پژوهشی تحت عنوان "بررسی عوامل ترغیب کننده و 
بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه های عمومی شهرستان ماهشهر" دريافتند 
رابطه معناداری وجود  آنها،  والدين دانش آموزان و میزان مطالعه  بین سطح سواد  که 

دارد.
دارد.  کتاب خوانی  و  کتاب  به  انسان ها  بر  دوسويه  تأثیری  افراد،  خانوادگی  شرايط 
والدينی که اهل کتاب و مطالعه هستند به تبع فرزندانی اهل مطالعه خواهند داشت و در 
مقابل، والدينی که انس با کتاب و کتاب خوانی در برنامه روزانه زندگی آنها وجود ندارد، 
در داشتن فرزندانی اهل علم و دانش ناموفق بوده و هم چنین ايجاد عادت به مطالعه در 
آنها با مشکل مواجه خواهد بود. پیامبر اکرم )ص( فرموده اند: »هر نوزادی بر فطرت الهی 
به دنیا می آيد، پس پدر و مادر او را به دين يهود يا نصرانی گرايش می دهند« )دلشاد 

تهرانی، 1387: 113(. 
کازهی )1386( معتقد است محیط و شرايط خانواده و روش تربیتی و آموزشی والدين، 
نقش بسزايی در انس کودك با کتاب دارد و بايد گفت نقش خانواده در ايجاد عادت به 
مطالعه، از گهواره آغاز می شود. در اين زمینه مفتخر )1352( اشاره دارد که بی شك 
خانواده هايی که پدر و مادر اهل کتاب و مطالعه دارند، فرزندان نیز افرادی عالقه مند به 
کتاب بار خواهند آمد و بالعکس. اما در خانواده هايی که هیچ توجهی به کتاب نمی شود، 

نبايد انتظار داشت فرزندان آن خانواده، اهل مطالعه و کتاب باشند.
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در  مطالعه  فرهنگ  بررسی  هدف  با  پژوهش  اين  گرديد،  بیان  آن چه  به  توجه  با 
دانش آموزان طراحی و تدوين گرديد تا به اين سؤال پاسخ دهد که آيا فرهنگ مطالعه 

در دانش آموزان بر حسب جنسیت، سواد والدين و محل سکونت، متفاوت می باشد؟

روش پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که با روش پیمايشی انجام گرفت. 
جامعه آماری اين تحقیق کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر پايه ی پنجم و ششم شهر 
بیرجند در سال 92-93 بودند. با توجه به حجم جامعه )2000 نفر( و بر مبنای استفاده 
از فرمول کوکران1، حجم نمونه 300 نفر با آلفای 0/05 برآورد و نمونه مورد بررسی به 

شیوه خوشه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. 

ابزار گردآوری اطالعات
در اين پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. 
بر همین اساس، فرهنگ مطالعه نیز که يکی از مظاهر فرهنگ در سطح کالن است، 
می تواند دارای سه اليه باشد: 1- ارزش ها و باورها )میزان اهمیت و ارزش مندی مطالعه 
برای فرد( 2- هنجارها و قواعد )آگاهی از چگونگی مطالعه و نحوه امانت گرفتن کتاب 
از کتابخانه( 3- جلوه ها )تظاهرات بیرونی و قابل مشاهده  همانند ساعات مطالعه، میزان 
کتاب های موجود در منزل و يا میزان مراجعه به کتابخانه جهت مطالعه( که اين اليه ها 
به عنوان مؤلفه های پرسشنامه در نظر گرفته شده است )شاين، 1383: 89(. به منظور 
آلفای  از  پايايی  به منظور  تأيید قرار گرفت.  از روايی محتوای استفاده و موررد  روايی 

کرونباخ استفاده شد که 0/84 به دست آمد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها

از روش های آماری تحلیل واريانس و آزمون t مستقل استفاده شده  در اين تحقیق 
است.

1. Koocaran
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یافته ها
1(آیا فرهنگ مطالعه در دانش آموزان بر حسب جنسیت متفاوت است؟

جدول 1( آزمون T مستقل برای بررسی فرهنگ مطالعه در دانش آموزان برحسب جنسیت
 

tdfsigمیانگینجنسیتمؤلفه ها

0/6172980/538-6/82پسرارزش
6/94دختر

7/175/392980/000پسرهنجار
6/08دختر

4/441/832980/067پسرجلوه
4/10دختر

4/880/272980/786پسرخانواده
4/82دختر

در جدول 1 نتايج نشان داد مؤلفه ی هنجار بر حسب جنسیت متفاوت است و میانگین 
هنجار در پسران بیشتر از دختران است )5T=/39 ،0p</01(. از اين رو، فرهنگ مطالعه 

دانش آموزان پسر در سطح معناداری، باالتر از دانش آموزان دختر است.

2( آیا فرهنگ مطالعه در دانش آموزان برحسب سواد مادر متفاوت است؟
جدول 2( آزمون تحلیل واریانس مربوط به فرهنگ مطالعه بر حسب سواد مادر

dffsigمجموع مجذوراتمؤلفه ها

9/021ارزش
776/58
785/60

5
289
294

0/6710/645

73/67هنجار
918/1
991/77

5
289
294

4/6380/000
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25/26جلوه
749/03
774/30

5
289
294

1/9500/086

52/29خانواده
1101/006
1153/30

5
289
294

2/7450/019

 )4f=/638 ،0p</01( در جدول 2 نتايج تحلیل واريانس نشان داد که در بُعد هنجار
و خانواده )2f=/745 ،0p</05( برحسب سواد مادر تفاوت معناداری به لحاظ آماری 
تحصیلی  مدرك  دارای  که  مادارنی  داد  نشان  توکی1  تعقیبی  آزمون  شد.  مشاهده 
تحصیلی  مدرك  دارای  و  بی سواد  مادران  با  مقايسه  در  باشند  می  باالتر  و  دبیرستان 
ابتدايی و راهنمايی، فرزندان شان در مؤلفه های ذکر شده از فرهنگ مطالعه در سطح 

باالتری قرار داشتند. 

3( آیا فرهنگ مطالعه در دانش آموزان برحسب سواد پدر متفاوت است؟
جدول 3( آزمون تحلیل واریانس مربوط به فرهنگ مطالعه برحسب سواد پدر

dffsigمجموع مجذوراتمؤلفه ها

23/37ارزش
759/42
782/80

5
286
291

1/760/121

57/73هنجار
922/70
980/43

5
286
291

3/570/004

20/26جلوه
741/57
761/83

5
286
291

1/560/171

47/62خانواده
1086/42
1134/04

5
286
291

2/500/030

 )3f =/57 ،0p</01( درجدول 3 نتايج تحلیل واريانس نشان داد که در بُعد هنجار
آماری  لحاظ  به  معناداری  تفاوت  پدر  سواد  برحسب   )2f =/50  ،0p</05( خانواده  و 

1. Tukey
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مشاهده شد. آزمون تعقیبی توکی نشان داد دانش آموزانی که پدران شان دارای مدرك 
تحصیلی لیسانس و باالتر هستند از فرهنگ مطالعه باالتری در مقايسه با دانش آموزانی 

که پدران شان دارای مدرك تحصیلی ابتدايی و راهنمايی بودند، برخوردار می باشند.

4( آیا فرهنگ مطالعه در دانش آموزان بر حسب محل سکونت متفاوت است؟
جدول 4( آزمون T مستقل برای بررسی  فرهنگ مطالعه در دانش آموزان دختر و پسر برحسب محل 

سکونت
tdfsigمیانگینتعدادمحل سکونتمؤلفه ها
1697/05پايین شهرارزش

2/2012910/029
1246/62باالشهر

1696/49پايین شهرهنجار
-1/972910/050

1246/91باالشهر
1694/20پايین شهرجلوه

-1/062910/287
1244/41باالشهر

1694/67پايین شهرخانواده
-1/802910/073

1245/09باالشهر

در جدول 4 نتايج نشان داد مؤلفه ی ارزش بر حسب محل سکونت متفاوت است و 
میانگین ارزش در پايین شهر بیشتر از باالشهر است. بنابراين ارزش در پايین شهر در 

سطح معناداری باالتر از باالشهر است که با T=/201 ،0p</05 2 معنادار می باشد.

نتیجه گیری
در بررسی فرهنگ مطالعه برحسب جنسیت دانش آموزان، تفاوت معناداری مشاهده شد. 
نتايج به دست آمده با نتايج شريفی، شقاقی و شريفی )1390( که نشان دادند پسران بیش 
 Zimmerman,( از دختران مطالعه می کنند، همسو می باشد و با يافته های زيمرمن
1990(، پنتريچ و دی گروت )Pintrich & De-Groot, 1990(، محمدی )1376(، 
قناويزچی و داورپناه )1386( که نتايج نشان دادند زنان نسبت به مردان، به طور معناداری 
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به مطالعه و کتاب خوانی گرايش مثبت نشان می دهند و بیشتر از مردان مطالعه می کنند و 
هم چنین با يافته های گامبل و هانتر )Gambell & Hunter, 2000( که در مطالعه ای 
روی نوجوانان استرالیايی نشان دادند که دختران مطالعه را جالب تر و ساده تر می دانند و 

در مقابل پسران مطالعه را فعالیتی کسل کننده تلقی می کنند، غیر همسو می باشد.
در تبین اين يافته می توان اين گونه بیان داشت که عوامل و انگیزه های مختلفی وجود 
دارد که پسران در مقايسه با دختران از نظر مطالعه در سطح باالتری بوده اند چرا که 
پسران بیش از دختران برای مقاصد منفعت طلبانه، مطالعه می کنند )Greany, 1980؛ 
بحرانی، 1379(. از آنجا که فرهنگ مطالعه وابسته به فرهنگ است و در ايران مردان 
مسؤول تعیین معاش خانواده بوده و با توجه به رويکرد منفعت طلبانه به مطالعه، نتايج 

منطقی می نمايد.
يافته ها نشان داد تحصیالت پدر و مادر بر فرهنگ مطالعه دانش آموزان نقش دارد. اين 
يافته ی پژوهش با يافته های رضاپور )1378( که نشان داد والدينی که خود اهل مطالعه 
می باشند، فرزندان خود را نیز به مطالعه تشويق و ترغیب می نمايند و میزان تأثیر پدر 
نسبت به مادر در مطالعه ی غیردرسی دختران دانش آموز، بیشتر است. مفتخر )1352( 
نشان داد عامل اصلی عدم عالقه جوانان ايرانی به مطالعه، نشأت گرفته از محیط خانواده 
والدين دانش آموزان  ايرجی )1389( نشان دادند بین سطح سواد  و  است. معرف زاده 
نتايج  می باشد. همچنین  دارد، همسو  وجود  معناداری  رابطه ی  آنها،  مطالعه  میزان  و 
پژوهش با يافته ی هوشمند )1389( که نشان داد اثر تحصیالت و شغل والدين در میزان 

مطالعه دانش آموزان معنادار نیست، غیر همسو می باشد. 
محل سکونت  برحسب  مطالعه  فرهنگ  بررسی  در  داد  نشان  يافته ها  ديگر  از سويی 
در مؤلفه ی ارزش، تفاوت معناداری به لحاظ آماری مشاهده شد. اين يافته ی پژوهش 
خیلی  کارگری  طبقات  کودکان  داد  نشان  که   )Greany, 1980( گرينی  يافته ی  با 
بین  دادند  نشان  که   )1393( سیار  و  طاهری  خنیفر،  يافته  و  می خوانند  کتاب  کم 
همسو  دارد،  وجود  تفاوت  مطالعه  فرهنگ  لحاظ  به  روستايی  و  شهری  دانش آموزان 
می باشد. بنابراين می توان گفت يکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان مطالعه و هوش 
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کالمی دانش آموزان، محیط خانوادگی آنان می باشد )Greany & Hegarty, 1987؛ 
.)Orourke, 1979
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