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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین تاثیر نقش خانواده (از جنبههای مختلف) بر خواندن نوجوانان عضو کتابخانههای
عمومی شهر سنندج انجام شد
روش  :این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،والدین اعضای نوجوان فعال کتابخانههای
عمومی شهر سنندج در نظر گرفته شده است .این آمار که با استفاده از قابلیت تهیه گزارش اعضاء به تفکیک رده سنی ،در نرم
افزار کتابخانهای سامان به دست آمده ،شامل  1500نفر میباشد
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که بین میزان برخورداری ،جایگاه کتابخانه در خانواده ،تعامالت والدین و فرزندان با
یکدیگر و نگرش مثبت والدین به خواندن فرزندان ،رابطهی معناداری وجود دارد؛ یعنی با افزایش این متغیرها ،متغیر میزان
خواندن نیز بطور نسبی افزایش مییابد .از سوی دیگر بین سطح تحصیالت والدین با میزان خواندن فرزندان نوجوان ارتباط
معناداری دیده نمیشود.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین میزان برخورداری ،جایگاه کتابخانه در خانواده ،تعامالت والدین
و فرزندان با یکدیگر و نگرش مثبت والدین به خواندن فرزندان با میزان خواندن فرزندان نوجوان میباشد؛ یعنی با افزایش این
متغیرها ،متغیر میزان خواندن نیز بطور نسبی افزایش مییابد .در حالیکه بین سطح تحصیالت والدین با میزان خواندن فرزندان
نوجوان ارتباط معناداری دیده نمیشود؛ بنابراین شناخت و بررسی عوامل موثر بر مطالعه و خواندن نوجوانان میتواند
کتابخانههای عمومی را در جهت برنامهریزیهای بهتر با دید کارشناسانه در جهت مشاوره به خانوادهها کمک کند.
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کلیدواژهها:خانواده ،خواندن ،نوجوانان ،کتابخانههای عمومی ،سنندج


مقدمه و بیان مسأله
خواندن ،قرائت و مطالعه کلمات نسبتاً مترادفی هستند که همیشه با ذکر یکی بقیه تداعی میشوند .این کلمات در زندگی انسان
کاربرد فراوان دارند و گوئی با زندگی انسان عجیناند .درجه و میزان آن در هر فرد و جامعهای نشان از رشد فکری و علمی آنها
دارد (فدائی .)1391 ،خواندن و فراگرفتن همانند دیگر فعالیتهای اکتسابی انسان از دوران کودکی آغاز میشود ،لذا این دوران
نقش بسیار مهمی در شکلگیری این عادت در ادامه زن دگی یک انسان بر عهده دارد .عالقمند کردن کودکان به مطالعه یکی از
کارهای مهم و زیر بنایی است که می تواند ازهمان سنین ابتدایی در کودکان نهادینه شود .از این رو خانواده به عنوان موثرترین نهاد
در ایجاد انگیزه مطالعه در کودکان نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و میتواند بهترین الگوی کتاب خوانی برای کودکان باشد
(اسالمی.)1391 ،به همین دلیل ،پرداختن به روش ها و رفتارهای والدین که مانع یا مشوق خواندن هستند ،نیز وضعیت اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی خانواده می تواند ارزشمند باشد و چه بسا سبب خواهد شد نقش خانواده برای ایجاد و توسعه خواندن در
برنامههای کالن آموزشی پر رنگ دیده شود (حسینی .)1394 ،وقتی از کسی میپرسید «آیا کتاب میخوانی؟» و در جواب
میگوید که «چرا باید بخوانم؟» منطقیترین و استوارترین پاسخ را داده است .واقعا چرا باید بخوانند؟ هدفدار کردن «خواندن» است
که میتواند انگیزه رویآوری به مطالعه را فراهم کند .کانون این انگیزشها کجاست؟ اشارهای به برخی از شاخصترین این
کانونها خالی از فایده نیست .خانواده نخستین کانونی است که میتواند انگیزههای خواندن را در فرزندان فراهم کند .پدری که
ناگزیر است وقتی فرزندش هنوز در خواب است از خانه خارج شود و وقتی هم در دیروقت شب به خواب رفته است به خانه
برگردد و مادر که باید به تدبیر خانه بیندیشد و هم مرد و هم زن خانه باشد ،چه مجالی برایشان میماند که خود چیزی بخوانند یا
فرزند خود را به خواندن ترغیب کنند (حری .)1384 ،خانواده ،کوچک ترین و اولین واحد اجتماعی است که هم در بودن و هم در
شدن کودکان و نوجوانان نقش اساسی دارد و همه فعالیتهای تربیتی از خانواده شروع می شود؛ محیط و شرایط خانواده و روش
تربیتی و آموزش والدین نقش بسزایی در انس کودک با کتاب دارد .کودکی که با کتاب آشنا می شود برای همیشه از همنشینی و
دوستی با کتاب لذت خواهد برد .کودک تخیالت شیرین و بلندپروازانه خود را با مطالب و قصه های درون کتاب پیوند می دهد و
ناخودآگاه روح و روان کودکانه خود را تغذیه می کند .در واقع کتاب هم به کسب اطالعات از دنیای پیرامون کودک منجر می
شود و وی را به تجز یه و تحلیل مسائل وامی دارد و هم در رشد و شخصیت و تکامل روحی و روانی او تأثیر بسزایی دارد.نقش
خانواده در ایجاد عادت به مطالعه از گهواره آغاز میشود و الالییها اولین پیونددهنده کودک با ادبیات به شمار میآید .این اشعار
ساده که گاهی حتی کالم آن با کودک هیچ رابطه ای ندارد هم احساس امنیت را به او انتقال می دهد و هم زمینهساز اولین
ارتباطهای انسانی است.قصهگویی میتواند وسیله ای برای خلق لحظات لذت بخش باشد و هم کودک را در بخشی از میراث ادبی
سرزمینش سهیم کند .داستان خوانی یکی دیگر از روشهایی است که کودکان را قبل از ورود به مدرسه با خواندن تصاویر آشنا
میکند و سبب ایجاد تجربههای مشترک بین آنها و بزرگساالن میشود که یکی از مهمترین تبعات اجتماعی آن نزدیک کردن
اعضای خانواده به یکدیگر است .بردن کودکان به نمایشگاهها و فروشگاههای کتاب را نیز میتوان در دستور کار قرار داد تا
کودکان فرصت یابند در میان کتابهای متنوع سیر کنند .همچنین بردن وعضو کردن کودکان در کتابخانههای عمومی نیز میتواند
به روند رشد مطالعه در کودکان و نوجوانان کمک کند (جهانتاب .)1385 ،نوجوانان ،ویژگیها و نیازهای خاص خود را دارند؛ گاه
اصالً توجهی به خواندن و کتاب نمیکنند و یا به دشواری میتوان آنها را به خواندن تشویق کرد .خواندن ادبیات مناسب می تواند
به نوجوانان کمک کند تا با دگرگونیهای این دوره بهتر کنار آیند .از دیدگاه پژوهشگر ،در کتابخانههای عمومی باید فعالیتهای
کاربردی و جذابی برای تشویق نوجوانان 13سال به باال به بیشتر خواندن پیشنهاد شود.
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بنا بر نقش بنیانی خانواده ،گام های اساسی در ایجاد عادات خاص در فرزندان ،توجه به الگوپذیری آنان از والدین،تعامالت
والدین با فرزندان ،رفتار والدین و نگرشهای آنان ،جایگاه کتاب در خانوادهو در نظر گرفتن شرایط خانواده می باشد.گام اول در
ایجاد عادات و رفتارهای خاص در فرزندان ،توجه به الگوپذیری آنان از والدین است و این موضوع در تداوم رفتارها نیز بهشدت
اهمیت دارد ،به این معنا که نه تنها ایجاد رفتاری خاص در فرزند وظیفه والدین است بلکه استمرار آن رفتار طی سالهای بعدی نیز
حائز اهمیت است .در واقع والدین هموارهبه عنوان الگوهای رفتاری نقش بهسزایی در تربیت روانی ،فکری و روند اجتماعی شدن
فرزندان خود دارند .الگوهای رفتاری در همه زمینهها نقش خود را در روند روبهرشد کودکان و نوجوانان نمایان نموده و در جامعه
بروز داده و نمود عینی دارند (ذاکرینژاد) 1387 ،؛ البته شرایط خانواده از لحاظ برخورداری و عدم برخورداری (وضعیت اقتصادی)
از نخستین عواملی هستند که فرزندان با درک آن به شکلدهی رفتارشان میپردازند.
بخشی از عوامل تاثیرگذار بر رفتار فرزندان ،برگرفته از رفتار والدین و نگرشهای آنان است .نگرشهای کودکان را میتوان
منشعب از نگرشهای والدین آنها دانست ،هر چند سایر محیطهای تربیتی نقش مهمی در تعدیل و تغییر این نگرشها در سنین
بعدی داراست .با این حال ،اگر والدین نسبت به موضوعی بیاهمیت باشند و آن را بیارزش تلقی نمایند ،انتقال این دیدگاه به
فرزندان دور از ذهن نخواهد بود .رفتار والدین نیز به مثابه الگویی در شکلدهی رفتار فرزندان است .اینکه چه عواملی موجب می-
شود تا خانوادهها برای فرزندان خود برنامهریزی اصولی و آگاهانه ای نداشته باشند ،به دانش ،بینش و نگرش خود والدین به مطالعه
و کتابخوانی برمیگردد .وقتی والدین در طول شبانهروز زمانی را به خواندن روزنامه ،نشریات یا کتاب اختصاص نمیدهند،
چطور انتظار میرود که این فرهنگ در درون خانواده نهادینه شود؟ (پنهانی .)1393 ،پاسخ به این پرسش و همچنین پاسخی که
روانشناسان ارائه دادهاند به حل مسئه غنای معنایی بیشتری میدهد .یکی از موارد قابل اشاره در امر آگاهیبخشی و آگاه بودن
والدین ،جایگاه کتاب و کتابخانه در خانوادهها میباشد .والدین آگاه میتوانند کودک و نوجوان تربیتیافتهی خوبی برای نسل
بالندهی خود باشند ،میتوانند کودک و نوجوان تربیتیافتهی دیروز برای فرزندان امروز و انسانسازهای مفیدی برای فردای بعد از
خود باشند .بنابراین این ضرورت احساس میشود که والدین آگاه باشند که چقدر در این گام تاثیرگذار ،مثمرثمر بوده و هستند.
حال با توجه به اهمیت نقش خانواده در پرورش عادات رفتاری در فرزندان ،این سؤال مطرح میشود که بهطورکلی نقش
خانواده و ابعاد مختلف آن (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،باورها و نگرشها ،رفتار و تعامالت) در خواندن فرزندان چیست؟
اهداف پژوهش
 Oهدف اصلی :شناسایی رابطه بین عوامل خانودگی و خواندن نوجوانان عضو کتابخانههای عمومی شهر سنندج است.
 Oاهداف جزئی:
 Oشناسایی رابطه بین میزان برخورداری (وضعیت اقتصادی) خانواده و خواندن نوجوانان
 Oشناسایی رابطه بین وضعیت اجتماعی خانواده و خواندن نوجوانان
 Oشناسایی رابطه بین جایگاه کتابخانه در خانواده و خواندن نوجوانان
 Oشناسایی رابطه بین نگرش والدین نسبت به مطالعه و خواندنآنان
 Oشناسایی رابطه بین تعامالت والدین با فرزندان نوجوان خواندن آنها
فرضیههای پژوهش
 Oبین میزان برخورداری خانواده و خواندن فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.
 Oبین سطح تحصیالت والدین و خواندن فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.
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 Oبین جایگاه کتابخانه در خانواده و خواندن فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.
 Oبین تعامالت والدین و فرزندان با یکدیگر و خواندن فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.
 Oبین نگرش مثبت والدین به خواندن و خواندن فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.
پیشینه پژوهش
بررسی پژوهشهای انجام شده در ایران در زمینه خانواده و خواندن نشان میدهد پژوهشگران اغلب جنبههای مختلف از جمله
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و جمعیتشناختی خانواده بر خواندن فرزندان با جامعهی آماری دانشآموزان و دانشجویان
را مورد مطالعه قرار دادهاند ،اما تاکنون پژوهشی بهطورفراگیر همه ابعاد حاکم بر خانواده و نقش آنها بر خواندن نوجوانان عضو
کتابخانههای عمومی (به ویژه در استان کردستان) صورت نگرفته است.
بیگلو و سلیمیان ( )1394در پژوهش خود به بررسی نقش خانواده از جنبههای مختلف اقتصادی ،جایگاه کتابخانه در خانواده،
نگرش والدی ن نسبت به خواندن ،رفتار هدفمند خواندن والدین بر کمیت و کیفیت خواندن نوجوانان کتابخانههای عمومی شهر
فوالدشهر پرداختند .دادههای موردنیاز از یک نمونهی  302نفری از اعضای نوجوان که بهطورتصادفی انتخاب شده بودند بهدست
آمد .نتایج نشان داد رابطه مستقیمی بین وضعیت اجتماعی ،اقتصادی ،جایگاه کتابخانه در خانواده ،نگرش والدین نسبت به خواندن،
رفتار هدفمند خواندن والدین با میزان و رفتار خواندن نوجوانان وجود دارد .البته بین شغل مادر با میزان خواندن فرزندان هیچ
رابطهای وجود ندارد.
چگینی و مقدمزاده ( )1394پژوهشی با هدف بررسی نقش نگرش به خواندن والدین در پیشبینی نگرش خواندن ،خودپنداره و
ادارک خواندن دانشآموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی انجام دادند و دادههای موردنیاز با استفاده از پرسشنامه نگرش خواندن
دانشآموزان و نگرش خواندن والدین جمعآوری شد و نمرهی درک مطلب دانشآموزان (از متن ادبی سواد خواندن پرلز )2006
برای  446نفر از دانشآموزان پایه چهار و پنجم ابتدایی شهر اراک ،به روش نمونهگیری خوشهای جمعآوری و با استفاده از روش
تحلیل مسیر تحلیل گردید .نتایج نشان داد که اثر مستقیم نگرش والدین به خواندن در پیشرفت خواندن و درک مطلب دانشآموزان
و همچنین بر نگرش و خودپنداره دانشآموزان مثبت و معنادار است.
قائدامینی ،کیامنش و قربانی ( )1393در پژوهشی که به بررسی نقش وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده ،فعالیتهای خواندن
در خانه و متغیرهای مربوط به دانشآموز (خودپنداره خواندن و نگرش به خواندن دانشآموز) بر پیشرفت سواد خواندن ،براساس
دادههای پرلز  2006از یک نمونه آماری  5411نفری دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی پرداختند ،نشان دادند که خودپنداره خواندن
و فعالیتهای خواندن در خانه تاثیر مثبتی بر پیشرفت خواندن داشتهاند و همچنین تاثیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده بر
عملکرد سواد خواندن دانشآموزان معنادار است .فراهم نمدن امکانات آموزشی بیشتر ،حمایتهای آموزشی والدین و
بهرهمندسازی والدین از خدمات مشاوره بهویژه برای دانشآمزانی که وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایینتری دارند ،فرصتهای
آموزشی را برای اینگونه دانشآموزان را افزایش میدهد و از نابرابریهای ناشی از تفاوتهای اجتماعی میکاهد.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ( )1392در پژوهشی با عنوان "پرلز (مطالعهی بینالمللی پیشرفت سواد خواندن) مهارتهای
خواندن در ایران را مورد بررسی قرار داد و اعالم کرد بین مطالعهی والدین و نگرش آنها نسبت به خواندن و پیشرفت عملکرد
دانشآموزان رابطه مثبتی وجود دارد .در ایران میانگین عملکرد دانشآموزانی که والدینشان بیش از  5ساعت در هفته مطالعه
میکنند باالتر از میانگین عملکرد دانشآموزانی است که والدین آنها بین 1تا 5ساعت یا کمتر از یک ساعت در هفته مطالعه می-
کنند .براساس مطالعات پرلز متوسط عملکرد دانشآموزان ایران از  414در پرلز  2001به  421در پرلز  2006افزایش یافته است
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(یعنی  7نمره) و در پرلز  ،2011به  44نمره رشد پیدا کرده است که از نظر آماری معنادار نیست و در هر دوره ایران با میانگین
جهانی ( )500فاصله زایدی داشته است.
قاسمی ،میرزاخانی و فرزاد ()1391در پژوهشیبا عنوان "تاثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانشآموزان پایه چهارم
ابتدایی با حجم نمونه  4731نفری براساس مطالعات پرلز  2006به این نتیجه رسیدند که تاثیر غیرمستقیم تحصیالت والدین بر
توانایی های خواندن فرزندان منفی بوده و تحصیالت والدین اثر معناداری بر پیشرفت سواد خواندن داشته است .همچنین تحصیالت
والدین تاثیر مثبت و معناداری بر تعداد کتابهای موجود در خانه دارد.
مهدوینیا ( )1390در پژوهش خود به مقایسه عادتهای مطالعه و روابط عاطفی خانواده و بررسی رابطه آنها در دو گروه از
دانشجویان پزشکی به این نتیجه رسید که والدین با فراهم آوردن محیط مناسب نقش مهمی در خواندن فرزندان ایفا مینمایند.
ایراننژاد ( ) 1385در پژوهشی به بررسی نقش جنسیت و تحصیالت والدین دانشجویان کاردانی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد
کرج بر مهارتهای خواندن پرداختند .یافتهها نشان داد که رابطهای بین تحصیالت والدین و مهارتهای مطالعه و خواندن فرزندان
وجود ندارد و همچنین در مهارتهای خواندن دانشجویان دختر و پسر اختالف معناداری دیده نمیشود.
اکثر مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور به سواد و مهارت خواندن توجه کردهاند و عومل موثر بر آن را مانند فعالیتهای
مبتنی بر مدرسه ،محیط سواد خانه و ابعاد عاطفی همچون نگرش والدین و کودک به خواندن مورد بررسی قرار دادهاند.
نتایج پژوهش تایمکی) (Timkey, 2015تحت عنوان "تاثیر نگرش والدین و مشارکت آنان در دستاوردهای سوادآموزی
فرزندان" نشان داد که بین نگرشهای والدین و دستاوردهای سواد دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد.
چانسا –کابلی( ، (Chansa-Kabali, 2014در پژوهشی با عنوان "نقش خانواده در مسیر بهدستآوردن مهارتهای اولیه
خواندن در جوامع کمدرآمد لوزکا 72 "1یادگیرنده ابتدایی و پدر و مادر آنها از خانواده کمدرآمد زامبیا2مورد مطالعه و بررسی
قرار گرفتند؛ در پاسخهای آنها به پرسشنامه های سواد خانواده ،نگرش والدین در خواندن فرزندان گزارش شده است که نگرش
خواندن والدین و شرایط محیطی خانواده بطور قابل مالحظهای مهارتهای اولیه خواندن فرزندان را پیشبینی میکند و همچنین
سطح سواد خانواده یک عنصر مهم در فرآیند یادگیری و مهارتهای خواندن فرزندان میباشد.
ال -ماتالکا) (Al-Matalka, 2014در پژوهش خود "بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی  150والدین دانشآموزان اردنی
و استراتژیهای مشارکت آنها در آموزش فرزندان" به این نتیجه رسید که رابطهی معناداری بین وضعیت شغلی و درآمد پدر
خانواده با میزان مشارکت آنها در آموزش و یادگیری فرزندان وجود دارد.
هاوی) (Howie, 2010پژوهشی با عنوان "بررسی رابطهی بین پیشزمینه اوایل دوران کودکی در خانواده و دستاوردهای
خواندن" انجام داد .دادهها را با استفاده از پرسشنامه پرلز ( 2006شاخصی برای تعیین کمیت سواد در مدرسه) در دانشآموزان
کشورهای اروپایی مانند فدراسیون روسیه (با بیش از  4000دانشآموز از  232مدرسه) و ایتالیا (با بیش از  3000دانشآموز از 150
مدرسه) و مقایسه آنها با عملکرد خواندن دانشآموزان کشورهای آفریقای جنوبی شامل  429مدرسه جمعآوری شد .در این
شاخص متغیرهایی همچون سواد خانواده و دخالت خانوادهها در حمایت از خواندن فرزندان خود در مدرسه و خانه در نظر گرفته
شد .یافتههای اولیه براساس تجزیهوتحلیل توصیفی ،تفاوتهای اساسی میان این کشورها را نشان میدهد .بهعبارتدیگر ،فرزندان با
خانواده هایی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی باالتر نسبت به فرزندانی که در خانوادههای محروم زندگی میکنند ،رفتار خواندن
بهتری دارند.

Lusaka
Zambia

1
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چیو و کو) (Chiu & Ko, 2008پژوهشی به منظور تعیین عوامل خانوادگی مرتبط با خواندن فرزندان با مقایسه دو نوع خانواده
با ملیت تایوانی و غیر تایوانی انجام دادند 237 .فرزند انتخاب شدند و سن فرزندان ،سطح تحصیالت مادر و شرایط اقتصادی
خانواده کامالً یکسان در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد رفتارها و مهارتهای خواندن فرزندان خانوادههای غیربومی نسبت به
خانوادههای بومی بسیار پایینتر است.
لینچ ،اندرسون و شاپیرو) (Lynch, Anderson & Shapiro, 2006با پژوهشی بر اهمیت بررسی رفتارها و باورهای  35والدین
کودکان با استفاده از مصاحبه در مورد توسعه سواد خواندن فرزندان پرداختند .تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که پدر و مادرهایی با
اعتقادات کلینگرانه در فعالیتهای تشویق فرزندان به خواندن بیشتر از پدر و مادرهای با اعتقادات مبتنی بر عدم مهارت در خواندن
فرزندان درگیر هستند؛ و همچنین ارتباط معناداری بین باورهای سواد والدین و رفتارهای سواد خواندن فرزندان وجود دارد.
هس ،هالووی و دیکسون ) ( Hess, Holloway & Dickson, 1982در پژوهشی با عنوان "محیط خانواده و کسب مهارت
خواندن" با طراحی مدلهایی به منظور شناسایی ارتباط میان جنبه های محیط خانواده با اقدامات جهانی مهارت خواندن فرزندان و
شناسایی برخی از عناصر خواندن موجود در محیط خانواده و تالش برای توصیف فرآیندهایی که از طریق آن فرزندان را به
یادگیری و خواندن ترغیب کند ،پردا ختند .نتایج نشان داد که تمایل مادران برای رسیدن به اظهارات شفاهی از فرزندان به منظور
کسب مهارت خواندن بسیار حائز اهمیت است.
روش و ابزار پژوهش
طرح پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش ،والدین اعضای نوجوان فعال کتابخانههای عمومی
شهر سنندج در نظر گرفته شده بودند ،این آمار که با استفاده از قابلیت تهیه گزارش اعضاء به تفکیک رده سنی ،در نرم افزار
کتابخانهای سامان به دست آمده ،شامل  1500نفر میباشد .در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد؛ که الزم است
شرکتکنندگان در پژوهش داوطلب به همکاری باشند و حداقل یکسال از عضویت فرزندان آنها در کتابخانه گذشته باشد .به
این صورت که شهر سنندج شامل  3منطقه شهرداری (یعنی  7کتابحانه عمومی زیر نظر نهاد کتابخانههای عمومی کشور) و  4ناحیه
حاشیهای منفصل شهری میباشد که از مناطق حاشیهای به دلیل عدم وجود کتابخانه صرف نظر شده است .بنابراین دادههای
موردنیاز از یک نمونه  333نفری از طریق فرمول کوکران از اعضای فعال نوجوان به دست آمد .برای گردآوری دادههای پژوهش
از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که بر پایه پرسشنامه ابعاد خواندن چیو و کو ) (Chiu & Ko, 2008و نیز پژوهش بیگلو
و سلیمیان ( ) 1394تهیه شد .برای تعیین روایی صوری پرسشنامه این پژوهش از نظرات اساتید هیاًت علمی گروه علماطالعاتو
دانش شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه استفاده شد و مورد تاًیید قرار گرفت ،که شامل پنج بعد در رابطه با والدین از جمله :وضعیت
اجتماعی خانواده ،وضعیت اقتصادی خانواده ،جایگاه کتابخانه در خانواده ،تعامل والدین و فرزندان ،نگرش والدین به خواندن؛ و
دو بعد در ارتباط با فرزندان از جمله :رفتار خواندن و میزان خواندن (شامل چگونگی گذراندن اوقات فراغت ،مطالعه غیر درسی،
خواندن براساس عالقه ،خواندن به قصد برآوردن نیاز اطالعاتی) بود .محاسبه پایایی آن ،پس از توزیع و گردآوری تعداد 30
پرسشنامه در میان والدین اعضاء فعال نوجوان کتابخانههای عمومی سنندج و ورود دادههای آن در نرمافزار اس پی اس اس،22
صورت گرفت و آزمون ضریب آلفای کرونباخ به عمل آمد که مقدار محاسبه شده آن برابر با % 86شد که مقدار قابل قبولی است.
یافتههای پژوهش
در این بخش نتایج مربوط به تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است:
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جدول : 1شرایط والدین از نظر متعیر جنسیت
جنیست

فرواوانی

درصد فراوانی

زن(مادر)

209

62/8

مرد(پدر)

124

37/2

مجموع

333

100

با توجه به جدول فوق،از تعداد کل پرسش نامههای توزیع شده  62/8درصد پرسش نامه ها توسط مادر و  37/2درصد توسط
پدر تکمیل شده است.
جدول :2شرایط والدین از نظر متغیر سن
میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

کل پاسخگویان

44/73

6/35

28

65

333

همان گونه که مشاهده میشود ،میانگین سنی هر دو والدین شرکت کننده در این پژوهش 44/73 ،است ،حداقل سن والدین 28
و حداکثر سن آنان  65سال است.
جدول :3توزیع فراوانی سطح تحصیالت والدین

دانشکده

فراوانی

درصد فراوانی

زیر دیپلم

64

19/2

دیپلم

157

47/1

کاردانی

61

18/3

کارشناسی

42

12/6

کارشناسی ارشد

6

1 /8

دکتری

3

0 /9

مجموع

333

100

همان گونه که مشاهده میشود،اکثر شرکت کنندگان دارای سطح تحصیالت دیپلم  47/1درصد ،و افراد با سطح تحصیالت
دکتری کمترین تعداد  0/9درصد را داشته اند.
جدول  :4توزیع فراوانی درآمد والدین

درآمد

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از 400.000

18

5 /4

 500.000تا 1.000.000

157

47/1

 1.100.000تا 1.600.000

107

32/1

 1.700.000تا 2.500.000

36

10/8

2.600.000تا 3.400.000

1

0 /3

بیشتر از 3.500.000

14

4/2

مجموع

333

100
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همان گونه که در جدول باال مشخص شده است ،اکثر والدین  47/1درصد بین  500/000تا  1/000/000و حداقل 4/5،درصد
آنان دارای درآمدی بیشتر از 3.400.000بودهاند.
به منظور بررسی رابطه بین میزان برخورداری ،سطح تحصیالت والدین ،جایگاه کتابخانه در خانواده ،تعامالت والدین و فرزندان
با یکدیگر و نگرش مثبت والدین به خواندن باخواندن فرزندان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که ضرایب
همبستگی در جدول  5آمده است.
جدول :5ضرایب همبستگی گشتاوری پیرسون بین میزان برخورداری ،سطح تحصیالت والدین ،جایگاه کتابخانه در خانواده ،تعامالت والدین و
فرزندان با یکدیگر و نگرش مثبت والدین به خواندن با خواندن فرزندان.
سطح

میزان

جایگاه کتابخانه

تعامالت والدین و

نگرش مثبت

خواندن

تحصیالت

برخورداری

در خانواده

فرزندان با یکدیگر

والدین به

فرزندان

والدین
**

خواندن فرزندان ضریب همبستگی

-0/18

سطح معنی داری

0/001

خواندن
*

0/12

0/02

**

**

**

0/001

0/001

0/001

0/36

0/25

1

0/22

**

P<0/01

*P<0/05

فرضیه اول:بین میزان برخورداری خانواده و خواندن فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.

همان طور که در جدول  5نشان داده شده است ،بین نمرات مقیاس کلی میزان برخورداری خانواده و مقیاس کلی خواندن
فرزندان ارتباط مستقیم و معناداری وجود داد ( r = 0/12؛  .)P> 0/02یعنی افرادی که در مولفه میزان برخورداری خانواده نمره
باالیی کسب کرده باشند ،در مقیاس خواندن فرزندان نیز نمرات باالیی بدست میآورند و بالعکس .لذا فرض صفر مبنی بر عدم
وجود رابطه بین نمره میزان برخورداری خانواده و نمرات کلی خواندن فرزندان رد و فرض تحقیق پذیرفته میشود.
فرضیه دوم :بین سطح تحصیالت والدین و خواندن فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.

همانگونه که از جدول  5مشاهده می شود ،بین نمرات مقیاس کلی سطح تحصیالت والدین و مقیاس کلی خواندن فرزندان
ارتباط معکوس و معناداری وجود داد ( r = -0/18؛  .)P> 0/01یعنی افرادی که نمرات سطح تحصیالت والدین آنها باالست در
مقیاس کلی خواندن فرزندان نمرات پایینی کسب کردهاند .لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین نمرات کلی سطح
تحصیالت والدین و نمرات کلی خواندن فرزندان رد و فرض تحقیق پذیرفته میشود.
فرضیه سوم :بین جایگاه کتابخانه در خانواده و خواندن فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.

همان طور که در جدول  5نشان داده شده است ،بین نمرات مقیاس کلی جایگاه کتابخانه در خانواده و مقیاس کلی خواندن
فرزندان ارتباط مستقیم و معناداری وجود داد ( r = 0/36؛  .)P> 0/01یعنی افرادی که در مولفه جایگاه کتابخانه در خانواده نمره
باالیی کسب کرده باشند ،در مقیاس خواندن فرزندان نیز نمرات باالیی بدست میآورند و بالعکس .لذا فرض صفر مبنی بر عدم
وجود رابطه بین نمره جایگاه کتابخانه در خانواده و نمرات کلی خواندن فرزندان رد و فرض تحقیق پذیرفته میشود.
فرضیه چهارم :بین تعامالت والدین و فرزندان با یکدیگر و خواندن فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.
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همان طور که در جدول  5نشان داده شده است ،بین نمرات مقیاس کلی تعامالت والدین و فرزندان با یکدیگر و مقیاس کلی
خواندن فرزندان ارتباط مستقیم و معناداری وجود داد ( r = 0/25؛  .)P> 0/01یعنی افرادی که در مولفه تعامالت والدین و فرزندان
با یکدیگر نمره باالیی کسب کرده باشند ،در مقیاس خواندن فرزندان نیز نمرات باالیی بدست میآورند و بالعکس .لذا فرض صفر
مبنی بر عدم وجود رابطه بین نمره تعامالت والدین و فرزندان با یکدیگر و نمرات کلی خواندن فرزندان رد و فرض تحقیق پذیرفته
میشود.
فرضیه پنجم :بین نگرش مثبت والدین به خواندن و خواندن فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.

همان طور که در جدول  5نشان داده شده است ،بین نمرات مقیاس کلی نگرش مثبت والدین به خواندن و مقیاس کلی خواندن
فرزندان ارتباط مستقیم و معناداری وجود داد ( r = 0/22؛  .)P> 0/01یعنی افرادی که در مولفه نگرش مثبت والدین به خواندن نمره
باالیی کسب کرده باشند ،در مقیاس خواندن فرزندان نیز نمرات باالیی بدست میآورند و بالعکس .لذا فرض صفر مبنی بر عدم
وجود رابطه بین نمره نگرش مثبت والدین به خواندن و نمرات کلی خواندن فرزندان رد و فرض تحقیق پذیرفته میشود.
جدول  :6خالصه نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی خواندن فرزندان بر اساس میزان برخورداری ،سطح تحصیالت والدین ،جایگاه کتابخانه
در خانواده ،تعامالت والدین و فرزندان با یکدیگر و نگرش مثبت والدین به خواندن
R

R2

 R2تنظیم شده

0/44

0/19

0/18

همان طور که در جدول  6مشخص شده است  0/19از تغییرات میزان خواندن توسط متغیرهای میزان برخورداری ،سطح
تحصیالت والدین ،جایگاه کتابخانه در خانواده ،تعامالت والدین و فرزندان با یکدیگر و نگرش مثبت والدین به خواندن پیش بینی
شده است.
جدول  :7تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی خواندن فرزندان بر اساس میزان برخورداری ،سطح تحصیالت والدین ،جایگاه کتابخانه در
خانواده ،تعامالت والدین و فرزندان با یکدیگر و نگرش مثبت والدین به خواندن

مدل

SS

Df

MS

F

رگرسیون

264/62

5

52/92

15/32

باقیمانده

1129/29

327

3/45

مجموع

1393/91

332

Sig
**

0/001

**

p< 0/01

با توجه به جدول  ،7آزمون آماری  Fبرای معنیداری ضریب همبستگی برابر با  15/32است که در سطح  0/001معنیدار است.
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جدول  :8تجزیه و تحلیل رگرسیون چند گانه هم زمان ،ضرایب پیش بینی عوامل پیش بین () N=333

ضرایب غیر استاندارد
B

Std

8/70

0/93

میزان برخورداری

0/18

0/11

سطح تحصیالت والدین

ثابت

تعامالت والدین و فرزندان با یکدیگر
نگرش مثبت والدین به خواندن
جایگاه کتابخانه در خانواده

ضرایب استاندارد

T

Sig.

9/30

0/001

1/57

0/11

Β

0/08

-0/47

0/10

-0/23

-4/71

0/001

0/41

0/27

0/93

1/50

0/13

-0/003

0/08

-0/002

-0/03

0/97

0/16

0/03

0/31

4/65

0/001

بنابراین با توجه به جدول فوق ،از بین عوامل پیش بین فقط دو متغیر سطح تحصیالت والدین و جایگاه کتابخانه در خانواده
میزان خواندن را به طور معنی دار پیش بینی می کنند.
بحث و نتیجه گیری
یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که بین میزان برخورداری ،جایگاه کتابخانه در خانواده ،تعامالت والدین و فرزندان با
یکدیگر و نگرش مثبت والدین به خواندن فرزندان با میزان خواندن فرزندان نوجوان رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی با افزایش این
متغیرها ،متغیر میزان خواندن نیز بطور نسبی افزایش مییابد .در حالیکه بین سطح تحصیالت والدین با میزان خواندن فرزندان
نوجوان ارتباط معناداری دیده نمیشود که در بررسی ارتباط این فرض در پژوهشهای صورت گرفته متفاوت بوده است .در میان
این پژوهشها می توان به پژوهشهای همسو با پژوهش کنونی اشاره کرد:بیگلو و سلیمیان ( )1394به این نتیجه رسیدند بین شغل
مادر با میزان خواندن فرزندان هیچ رابطهای وجود ندارد و همجنین ایراننژاد ( )1385در پژوهشی به بررسی نقش جنسیت و
تحصیالت والدین دانشجویان کاردانی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد کرج بر مهارتهای خواندن پرداختند .یافتهها نشان داد که
رابطهای بین تحصیالت والدین و مهارتهای مطالعه و خواندن فرزندان وجود ندارد .چانسا کابلی ( )2014نیز سطح سواد خانواده را
عامل مهمی در رفتار خواندن فرزندان میداند ،چرا که به عقیده او والدینی که سطح تحصیالت کمتری دارند به میزان کمتری برای
فرزند خود کتاب میخوانند .حری ( )1384پدری که ناگزیر است وقتی فرزندش هنوز در خواب است از خانه خارج شود و وقتی
هم در دیروقت شب به خواب رفته است به خانه برگردد و مادر که باید به تدبیر خانه بیندیشد و هم مرد و هم زن خانه باشد ،چه
مجالی برایشان میماند که خود چیزی بخوانند یا فرزند خود را به خواندن ترغیب کنند (حری .)1384 ،همچنین یافته ها نشان داد
جایگاه کتابخانه در خانواده ،می تواند بر میزان خواندن فرزندان موثر باشد .زمانی که فرزندی میبیند که کتابخانهای در خانه هست
و پدر و مادر و همگی اعضای خانواده ،ساعاتی را به مطالعه اختصاص میدهند ،دیگر ،حتی نیاز به گفتن اینکه "مطالعه کنید"
وجود ندارد .طبیعی است در چنین محیطی ،فرزندان احساس نیاز به مطالعه کنند و روحشان بالنده میشود.
میزان برخورداری خانواده از عوامل مهمی است که بر رفتار خواندن اعضای خانواده تاًثیرگذار میباشد .به گفته ال -ماتالکا
( ،) 2014بین وضعیت شغلی و درآمد پدر خانواده با میزان مشارکت آنها در آموزش و یادگیری فرزندان ارتباط معناداری وجود
دارد .هاوی ( ،)2010نیز یه این نتیجه رسید که فرزندان با خانوادههایی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی باالتر نسبت به فرزندانی که
در خانوادههای محروم زندگی میکنند ،رفتار خواندن بهتری دارند.در واقع ،میزان برخورداری یک عامل محرک برای خواندن
محسوب میشود.
تعامل والدین با فرزندان در این پژوهش شامل خواندن با صدای بلند برای افراد خانواده ،گفتگو پیرامون کتابها با افراد
خانواده ،گوش دادن به خواندن دیگران در محیط خانه ،قصه و داستانخوانی برای فرزندان میباشد و بیانگر آن است که هر چه
تجارب سواد خانواده غنیتر باشد ،احتمال درونیکردن و بیرونیکردن رفتارها در فرزندان افزایش مییابد .زیرا محیطهای غنی
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خانوادگی با تقویت باورهای مهم بودن خواندن ،لذت بردن از خواندن ،پرسش و پاسخ ،تعامالت زبانی پیچیده و ایجاد نگرش
مثبت به خواندن رابطه وجود دارد.
چگینی و مقدمزاده ( ) 1394در پژوهش خود اذعان داشتند که اثر مستقیم نگرش والدین به خواندن در پیشرفت خواندن و
درک مطلب دانشآموزان و همچنین بر نگرش و خودپنداره دانشآموزان مثبت و معنادار است .بخشی از عوامل تاثیرگذار بر رفتار
فرزندان ،برگرفته از رفتار والدین و نگرشهای آنان است .نگرشهای کودکان را میتوان منشعب از نگرشهای والدین آنها
دانست ،با این حال ،اگر والدین نسبت به موضوعی بیاهمیت باشند و آن را بیارزش تلقی نمایند ،انتقال این دیدگاه به فرزندان دور
از ذهن نخواهد بود .رفتار والدین نیز به مثابه الگویی در شکلدهی رفتار فرزندان است .اینکه چه عواملی موجب میشود تا
خانوادهها برای فرزندان خود برنامهریزی اصولی و آگاهانهای ندا شته باشند ،به دانش ،بینش و نگرش خود والدین به خواندن
برمیگردد .وقتی والدین در طول شبانهروز زمانی را به خواندن روزنامه ،نشریات یا کتاب اختصاص دهند ،فرهنگ مطالعه و
کتابخوانی نیز در درون خانواده نهادینه میشود (پنهانی.)1393 ،
بنابراین ،باید در برنامهریزی برای گروه سنی نوجوانان (یعنی 16-12سال)جهت ترغیب آنها به مطالعه و کتابخوانی به عوامل
خانوادگی در ابعاد مختلف شرایط اجتماعی و میزان برخواردی ،نگرش ها ،رفتار و عادات والدین و فرزندان اهمیت داده شود و
مدنظر قرار گیرند .شناخت و بررسی عوامل موثر بر مطالعه و خواندن نوجوانان میتواند کتابخانههای عمومی را در جهت برنامه-
ریزیهای بهتر با دید کارشناسانه در جهت مشاوره به خانوادهها کمک نماید و همچنین می توان پیشنهاد داد که کارگاههای
آموزشی رایگان برای والدین یا جلسات کتابخوانی با والدین برای اعضا در کتابخانههای عمومی برگزار شود.
منابع
احمدی ده قطب الدینی ،محمد ،و احدی ،حسن( .) 1391تاثیر عوامل انگیزشی خواندن در خانه و مدرسه بر نگرش خواندن دانش
آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی .فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی ،سال نهم ،دوره دوم.85-44 ،)35( 8 ،
ایران نژاد ،پریسا( .) 1390بررسی نقش جنسیت و تحصیالت والدین دانشجویان بر مهارت های مطالعه و حواندن(مطالعه موردی

دانشجویان کاردانی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج) .فصلنامه علوم رفتاری -دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
ابهر.60-27 ،)1( 7 ،
بیگ لو ،اعظم و سلیمیان ،ملیحه ( .) 1394بررسی نقش خانواده بر خواندن نوجوانان عضو کتابخانه های عمومی شهر فوالد شهر.
مجموعه مقاالت و سخنرانی های اولین همایش ملی خواندن دانشگاه کردستان.356 -337 ،
پنهانی ،آفرین ( .)1393نقش حانواده در ترویج فرهنگ کتابخوانی فرزندان .هفته نامه سیمره ،شماره .283
جهانتاب ،مهدی ( .)1389راه های ترویج فرهنگ مطالعهwww.ido.ir/n.aspx?n=1387.312185 .

جواد زاده ،مصطفی ( .)1392خانواده و فرهنگ کتابخوانی .ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسالمی ایران-83 ،)69( 11 ،
.86
چگینی ،مریم؛ مقدم زاده ،علی و چگینی ،نسرین ( .) 1394نقش نگرش والدین به خواندن در پیش بینی نگرش خواندن ،خود پنداره
و ادراک خواندن دانش آموزان پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی ،فصلنامه اندازه گیری تربیتی.54-28 ،)19( 5 ،
ذاکرررررررررررینررررررررررژاد ،اکبررررررررررر ( .)1378اصررررررررررول مطالعرررررررررره و روشهررررررررررای آن ،دسررررررررررترسپررررررررررذیر در
http://www.rasekhoon.net/Article/show.aspx.11511

پرلز (مطالعه ی بین المللی پیشرفت سواد خواندن؟) و نقش آن در ارتقای مهارت های زبانی در ایران ( .)1392فرهنگستان زبان و
ادب فارسی ،نشریه شماره  ،8گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی.
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 سال شهر18تا15  بررسی رابطه شیوه های تربیتی والدین و نگرش به رفتارهای بزهکارانه در بین نوجوانان.) 1389(  وحید،فضلی
.112-80 ، )14( 5 ، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.تهران
 فعالیت های خواندن در، اجتماعی خانواده- رابطه بین وضعیت اقتصادی.)1393(  رقیه، علیرضا و قربانی، رقیه؛ کیامنش،قائد امینی
،)2006  خود پنداره و نگرش دانش آموزان به خواندن با عملکرد سواد خواندن دانش آموزان (پرلز،پیش بینی نگرش خواندن
.103-88 ،)41( 14 ،فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی

 فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه. تاثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی.) 1391( محمود،قاسمی
.244 ،)2( 6 ،شهید چمران اهواز
 تاٌثیر سواد والدین بر عملکرد سواد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی.) 1391(  ولی اهلل، علیرضا و فرزاد، محمود؛ میرزاخانی،قاسمی
.244-226 ،)2( 6 ، سال بیستم، فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،)2006 (براساس مطالعات پرلز
. خانه کتاب: تهران. مطالعات خواندن.)1394(  داریوش،مطلبی

 مقایسه عادت های مطالعه و روابط عاطفی خانواده دانشجویان پزشکی با دانشجویان پیراپزشکی ورودی.)1391(  جمیله،مهدوی نیا
 دانشگاه. بخش علوم تربیتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد.  دانشگاه علوم پزشکی کرمان1390سال
.شهید باهنر کرمان
 ارتباط عوامل شناختی فردی و خانوادگی با ابعاد درک مطلب خواندن دانش آموزان چهارم ابتدایی.) 1390( مهدی،نامداری پژمان
.57-37 ،)20( 6 ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران.شرکت کننده در مطالعه پرلز

 ماهنامه علمی تخصصی، بررسی راهکارهای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی.)1392(  حسین، مهدی و اشرفی ریزی،همائی
.54-42 ،صدای جمهوری اسالمی ایران
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