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چکيده
سال  در  درسی  غير  کتاب های  به  دبيرستانی  دانش آموزان  نيازهای  بررسی  حاضر،  پژوهش  از  هدف 
و  دانش آموزان  نظر  کيفی،  و  کمی  اطالعات  تحليل  و  تجزيه  و  گردآوری  با  طرح  اين  است.   ۱۳۸۴ ـ   ۸۵
زمينه های مطالعات غير درسی آنان را بر اساس عاليق و نوع کتاب هايی که مطالعه کرده اند، مورد بررسی 

قرار می دهد.                   
گروه نمونه اين پژوهش ۶۰۶۸ دانش آموز دوره متوسطه هستند که با روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب 

شده اند. 
نتايج تحقيق نشان داد:

۱ـ درصد دانش آموزانی که در طول يک سال تحصيلی کتاب های غيردرسی را مطالعه می کنند، کمتر از 
درصد دانش آموزانی است  که کتاب های غيردرسی را مطالعه نکرده اند. 

به  آنان  اولويت  پائين ترين  و  پسر  و  دختر  روابط  دانش آموزان،  مطالعاتی  اولويت  زمينه  باالترين  ۲ـ 
مسائل اقتصادی مربوط می شود. 

۳ـ به جز زمينه های اطالعات دينی، مسائل فناوری، اطالعات تاريخی و اطالعات شغلی، در بقيه زمينه ها 
ميان نياز های دانش آموزان دختر در پايه های مختلف، تفاوت معنادار وجود دارد .

* تاريخ دريافت:87/8/1                      تاريخ آغاز بررسی:87/11/29                     تاريخ تصويب:87/12/14
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۴ـ به جز زمينه های سالمت و بهداشت جسمانی و مسائل اجتماعی، در بقيه زمينه ها ميان نياز دانش آموزان 
پسر در پايه های مختلف، تفاوت معنادار وجود دارد. 

کليد واژه ها: نياز، مطالعه غيردرسی ، عالقه، دانش آموز

مقدمه 
نيازمندی های  كودكی،  دوره   در  دارد.  خاصی  نيازمندی های  زندگی،  از  دوره  هر  در  انسان 
و  امنيت  محبت،  آب،  غذا،  به  نياز  نيازمندی ها،  اين  است.  اوليه  نيازمندی های  بيشتر  انسان 
داشتن حس ارزشمندی را شامل می شود. البته در دوره های بعدی، يعنی دوره نوجوانی و جوانی نيز، 

چنين نيازهايی وجود دارند، اما برخی نياز مندی های ديگر اولويت می يابند. 
جلوه گر  متعالی  نياز های  انسان،  شخصيت  گوناگون  ابعاد  در  رشد  فرآيند  موازات  به  البته 
می شود و آثار و نشانه های آن در جنبه های بدنی ، ذهنی، عاطفی و اجتماعی نمودار می شود؛ از 

جمله نمونه های اين نياز ها، عدالت خواهی، خوبی، زيبايی، نظم و وحدت هستند. 
نيازهای اوليه كمبودهای جسمی و روحی را جبران می كنند، اما نيازهای متعالی موجب رشد و 
تكامل روحی انسان می شوند. نيازهای متعالی به اندازه نيازهای اوليه غريزی و فطری هستند و اگر 
به آنها پاسخ داده نشود، انسان بيمار خواهد شد. برخی عوارض اين بيماری، احساس بيگانگی ، 

عذاب، بی تفاوتی و عيب جويی است(شاملو1382 ).
  عالوه بر نيازهای اوليه و نيازهای متعالی، نيازهای ديگری نيز وجود دارند كه زيستی نيستند، اما 
رفتار را بر می انگيزند؛ اين نيازها را اكتسابی يا اجتماعی می نامند، زيرا بر اثر كنش متقابل با محيط و 
هم زيستی آموخته می شوند. ميل به پيشرفت و مطالعه كتاب از نمونه های اين نياز به شمار می آيند. 
دانش آموزان  در  غيردرسی  كتاب های  مطالعه  به  مربوط  نيازهای  حاضر،  پژوهش     
دبيرستانی و اينكه دانش آموزان اين دوره تحصيلی برای مطالعه كتاب های غير درسی چه نيازهايی 
طبق  است.  متفاوت  گوناگون  سنی  گروه های  در  نياز  زيرا  می دهد؛  قرار  بررسی  مورد  را  دارند 
گروه  در  غير درسی  كتاب های  مطالعه  ميزان  شده،  انجام  اسالمی1  ارشاد  وزارت  در  كه  پژوهشی 
مطالعه  گفت،  می توان  اين  اساس  بر  است.  ديگر  سنی  گروه های  از  بيشتر  سال  19ـ14  سنی 
ديگر،  سنی  گروه های  به  نسبت  متوسطه  دوره  دانش آموزان   سنی  گروه  در  درسی  غير  كتاب های 

1ـ 51 فعاليت و مصرف كاالهای فرهنگی وزارت ارشاد اسالمی،استان مركزی، 1383، ص .531



113 نيازهای مطالعاتی دانش آموزان دوره متوسطه كشور درباره كتاب های غير درسی

اولويت خاصی دارد. 
     نقش زيربنايی شناخت دقيق نيازهای آموزشی دانش آموزان در زمينه انواع كتاب ها، برای باال 
بردن بينش علمی و افزايش دانش و مهارت آنان، ضرورت انجام دادن اين پژوهش را نشان می دهد. 
بنابراين پژوهش حاضر در راستای پاسخ به اين پرسش است كه دانش آموزان دوره متوسطه به چه 
نوع كتاب های غير  درسی و در كداميك از زمينه ها بيشتر نياز دارند، تا برنامه ريزان آموزشی بتوانند 

بر اساس آن، با اهداف، برنامه ها و محتوای مطالب آموزشی، بدان نيازها پاسخ گويند. 
است.  محدود  درسی  كتاب های  به  تنها  شده،  برنامه ريزی  آموزشی  نظام  در  مطالعه   
دانش آموز در چنين موقعيت هايی می كوشد از روش های مكانيكی كه بر حافظه اتكا دارند، استفاده 
كتاب های  از  فراتر  مطالعه های  به  اساس  اين  بر  دهد.  پاسخ  امتحان  پرسش های  به  بتواند  تا  كند 
درسی، كمتر توجه می كند. فرايند چنين مطالعاتی بيشتر بر حفظ طوطی واری تكيه دارد كه از نظر 
يادگيری چندان ارزشمند نيست. در مقابل، بايد به جای روش های متكی بر حافظه، از روش های 
مبتنی بر تجزيه و تحليل استفاده شود و مالك ارزشيابی پيشرفت های فردی دانش آموزان باشد. اين 
شيوه  به دانش آموز — محوری تمايل دارد. روند چنين عملی در مراحل گوناگون رشد به صورت 
خودجوش جزء عادات مفيد افراد شده، موجب گسترش فرهنگ مطالعه در اجتماع می شود تا ديگر 
افراد، مطالعه را نوعی اتالف وقت به  شمار نياورند؛ زيرا اكنون در جامعه ما احساس نياز به مطالعه 

وجود ندارد و ممكن است اين امر از نقص نظام آموزشی ناشی شده باشد.
 كاردان (1375) در اين رابطه می پرسد: آيا افراد را در دوران تحصيل به خواندن كتاب عادت 
داده ايم؟ و احمدی (1375) می گويد: نظام آموزشی كشور در گسترش سطح فرهنگ جامعه مؤثر 
توجه  مورد  مطالعه  هنر  كه  هنگامی   تا  می دارند:  اظهار   (2002) هندريكس2  و  سوارتز1  است. 
صبايی (1381)  همچنين  رسيد.  نخواهيد  مطلوب  حد  به  پرورش  و  آموزش  سطح  نگيرد،  قرار 
در پژوهش خود گزارش می دهد عوامل فرهنگی به ميزان زياد در تقويت انگيزه دانش آموزان دوره 
متوسطه به مطالعه كتب غير درسی مؤثر است. كروی3 (2002) نيز تأثير گفتگو با دانش آموزان را 
در مورد انتخاب كتاب، چنين مطرح می كند: دانش آموزان برای مطالعه خود بايد بر مبنای عالقه 

1- Swartz
2- Hendricks
3- Croy
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اصيل خود كتاب انتخاب كنند نه برای به دست آوردن جوايز بيرونی. 
دانسته اند.  مؤثر  مطالعه  در  را  جنسيت  خود  پژوهش  در  كينز2 (1996)  وات  و  كوش1   
مطالعه  با  ارتباط  در  مالحظه تری  قابل  و  مثبت  تمايل  پسران  به  نسبت  دختران  داشته اند  اظهار  آنها 
متون غير درسی دارند، زيرا دختران بر اساس برنامه اول و دوم طرح (زمينه يابی نگرش خواندن در 

ابتدايی) ERAS 3 ثبات بيشتری در تمايل به خواندن از خود نشان دادند.
 بلير و سنفورد4 (2002) به طور خالصه پنج دليل را در خواندن و نوشتن پسران ارائه كرده اند؛ 
در  را  مدرسه  تكاليف  پسران  همچنين  هدفمندی؛  و  سرگرمی  موفقيت،  عمل،  شخصی،  عالقه 

صورتی می پذيرند كه برای آنها مناسب باشد.
راس و چلتون5(2001) به بررسی خوانندگان عالقه مند پرداختند. اين بررسی پنج جنبه مورد 
مالحظه ای را كه خوانندگان در انتخاب كتاب به كار می برند، آشكار می كند؛ مانند نوع تجربه ای 
كتاب،  عناصر  كتاب،  كردن  پيدا  برای  استفاده  مورد  منابع  است،  نظر  مورد  خواندن  برای  كه 

سرنخ هايی درباره خود و ميزان زمان و هزينه مالی برای دسترسی به كتاب. 
صورت  نيز  دانش آموزان  غيردرسی  مطالعه  بر  تلويزيون  تماشای  تأثير  مورد  در  پژوهش هايی 
گرفته است. رازل 6(2001) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه رابطه ميان تماشای تلويزيون 
با پيشرفت علمی به سن دانش آموز بستگی دارد. او اظهار می دارد ارتباط ميان تماشای تلويزيون 
با پيشرفت علمی برای نوجوانان 17ـ10 سال بسيار منفی است. از طرف ديگر ميلك 7(1994) 
درباره تأثير تلويزيون بر پيشرفت شناختی دانش آموزان آمريكا به اين نتيجه رسيد كه بچه ها می توانند 
بانكسون8  و  گالداس  اما  كنند.  محدود  را  تماشا  زمان  آنكه  شرط  به  كنند،  استفاده  تلويزيون  از 
دارد،  منفی  تأثير  دانش آموزان در مدرسه  عملكرد  تلويزيون بر  مشاهده  كرده اند  (1999) گزارش 

زيرا می توان اين زمان را برای خواندن و ديگر فعاليت های سودمند صرف كرد. 
1- Kush
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8- Galdas & Bankston
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دانش آموزان نوجوان هر چه به پايان دوره متوسطه نزديك می شوند، بيشتر با مشكالت   
دوره گذار رو به رو می شوند. در اين رابطه آموندسون1، بورگن2 و تنج3 (1995) در پژوهشی به 
اين نتيجه رسيدند كه دانش آموزان در دوره گذار با چالش هايی در زمينه افسردگی و عزت نفس و 
جمع بندی  در  بنابراين  می شوند.  رو به رو  خانوادگی  حمايت  فقدان  و  پول  مورد  در  نگرانی هايی 
كلی می توان گفت: محتوای كتاب های ادبی، دينی، اجتماعی، بهداشتی، تاريخی، علمی و در 

نهايت فهرستی از ادبيات گذار، با نيازهای نوجوانان و جوانان ارتباط مهمی دارند. 
خانواده، مدرسه و كتابخانه های عمومی سه پايگاهی هستند كه در ايجاد عادت صحيح مطالعه 
روش های  با  تا  دارند  ضعيف  و  متوسط  قوی،  دانش آموزان  گروه  سه  هر  دارند.  نقش  دانش آموز 
صحيح مطالعه آشنا شوند. دانش آموزانی كه بيش از حد، از تلويزيون و بازی های رايانه ای استفاده 
می كنند، عملكرد ضعيفی در مدرسه دارند. همه رسانه ها از قبيل كتاب، روزنامه، مجالت صوتی 
و تصويری، راديو و تلويزيون با هماهنگی كامل می توانند در روند فرهنگ سازی مطالعه در ميان 

نوجوانان مؤثر باشند.
 بيشتر تحقيقات نشان می دهد ميان ميزان مطالعه دانش آموزان با پيشرفت تحصيلی آنان، رابطه 
وجود دارد. نتايج حاصل از تحقيقات، همچنين  نشان داد الگوی خواندن در منزل و مدرسه رابطه 
فعاليت  و  سواد  محتوايی  حوزه  شد  مشخص  پايان  در  دارد.  دانش آموزان  خواندن  رفتار  با  مهمی 
شناختی و اجتماعی، مستلزم توانايی خواندن و نوشتن شكل های چندگانه قابل چاپ در زمينه های 

درسی، رمان، مجله و مطالب موجود در اينترنت است.     

روش تحقيق 
متوسطه  دوره  در  غيردرسی  كتاب های  به  دانش آموزان  نيازهای  بررسی  حاضر،  تحقيق  هدف 
كتاب های  درباره  كيفی  و  كمی  اطالعات  تحليل  و  تجزيه  و  گردآوری  با  اساس  اين  بر  است. 

غيردرسی، نيازهای مطالعاتی دانش آموزان دوره متوسطه مورد بررسی قرار گرفت. 
اين تحقيق از نوع زمينه يابی يا پيمايشی4 است كه به روش كّمی و در برخی مراحل به روش كيفی 
1- Amundson
2- Borgen
3- Tench
4- Survey
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انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دوره متوسطه در سال تحصيلی 85ـ1384 
تشكيل داده اند. 

بر  مبتنی  خوشه ای،  تصادفی  روش  با  نمونه  گروه  افراد  انتخاب  برای  پژوهش  اين  نمونه گيری 
انتخاب چند مرحله است؛ ابتدا استان های كشور بر حسب فرهنگ مشترك به 6 دسته تقسيم شدند. 

اين استان ها عبارتند از: اصفهان، بوشهر، زنجان، سيستان و بلوچستان، كردستان و گيالن. 
سپس طبقه ای از هر دسته يك استان، به روش تصادفی انتخاب شد؛ در مرحله دوم از هر استان 
دو شهر شامل مركز استان به عنوان شهر برخوردار و يك شهر ديگر به عنوان نيمه برخوردار به طور 
تصادفی انتخاب  شدند.  در مرحله سوم از هر شهر يا منطقه آموزشی 8 مدرسه (پيش دانشگاهی، 
نظری، كار و دانش و فنی و حرفه ای) در دو جنس انتخاب  شدند و سپس از هر مدرسه، از ميان 

پايه های مختلف تحصيلی، از فهرست ثبت نام شدگان 12 نفر به طور تصادفی انتخاب  كرديم. 
دانش آموز × پايه × مدرسه × شهرستان × استان         
 6×2 × 8× 4 ×12 = 4608
بدين ترتيب 4608 دانش آموز كه به طور تصادفی انتخاب  شده بودند، به پرسشنامه دانش آموزی 

پاسخ دادند. همچنين با 10 درصد از اين دانش آموزان (460 نفر)  مصاحبه شد.
عالوه بر اين 6 استان، شهر تهران نيز در نمونه قرار گرفت. بدين ترتيب 7 استان مورد بررسی 

قرار گرفتند. 
بخش  هر  از  و  شد  تقسيم  مركزی  و  شرقی  غربی،  جنوبی،  شمالی،  منطقه   5 به  تهران  شهر 
فهرستی  تهيه  ضمن  انتخابی،  مناطق  به  مراجعه  با  كرديم.  انتخاب  را  منطقه  يك  تصادفی  به طور 
دانشگاهی40  پيش  و  نظری  دبيرستان های  دانش،  و  كار  حرفه ای،  و  فنی  شاخه  دبيرستان های  از 

مدرسه (20 مدرسه دخترانه و20 مدرسه پسرانه) به روش تصادفی انتخاب  شدند. 
                                             دانش آموز × پايه × مدرسه × منطقه  
5 × 8 × 4 ×10 =1600  

تكميل  را  دانش آموزی  پرسشنامه  تهران،   شهر  دانش آموزان  از  نفر  تعداد 1600  ترتيب  بدين 
كردند و با 10 درصد از آنان (160 نفر) مصاحبه شد. 
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 +  1600)  =6208 پاسخ های  اساس  بر  آمد،  دست  به  پژوهش  اين  در  كه  نمونه هايی  تمام 
و  تجزيه  مورد  و   شدند  داده  پاسخ  نقص  بدون  پرسشنامه   6068 عمل  در  اما  بود،  نفر   (4608

تحليل قرار گرفتند. همچنين با 620 نفر(160+460) از دانش آموزان مصاحبه شد. 

ابزارها 
مورداستفاده قرار  پژوهش  داده های اين  اطالعات و  جمع آوری  برای  محقق ساخته  ابزار  هفت 
گرفته است. برای تحليل داده های گرد آوری شده ای كه به موضوع اين مقاله مربوط می شود، از دو 

ابزار، يكی پرسشنامه دانش آموزان و ديگری فرم مصاحبه دانش آموزان استفاده شد.
در  و  بودند  استان  تحقيقات  مسئول  كارشناسان  همگی  كه  مجری  و  آموزش ديده  دستياران 
از  كننده  مصاحبه  دادند.  انجام  را  مصاحبه  داشتند،  كارشناسی  تربيتی  علوم  يا  روان شناسی  رشته 
صورت  در  می كنيد»؟   مطالعه  را  غيردرسی  كتاب های  معموًال  شما  می پرسيد: «آيا  دانش آموزان 

پاسخ مثبت، مصاحبه كننده سؤال می كرد: «بيشتر عالقه داريد چه نوع كتاب هايی را بخوانيد»؟ 
آزمودنی ها از آنان می خواست ميزان عالقه خود را به هر يك از  مصاحبه گر ضمن ثبت پاسخ 
زمينه هايی كه اظهار داشته بودند، با مقياس پنج درجه ای، درجه بندی كنند. در مواردی كه پاسخ 
دانش آموز منفی بود، علت عالقه نداشتن او به مطالعه كتاب های غيردرسی را می پرسيد و ثبت می 
كرد؛ در نهايت تجزيه و تحليل آماری كه از مصاحبه به دست آمد، به صورت توصيفی و درصد 

فراوانی پاسخ ها انجام شد. 

بررسی روايی و اعتبار 
روايی محتوايی ابزارها، بر اساس نظر كارشناسی روان شناسان، متخصصان تعليم و تربيت، 
جامعه شناسان و اساتيد روش تحقيق و سنجش و اندازه گيری به دست آمد؛ در مورد پايايی پرسشنامه 
نمی كند، و به  واحدی را اندازه گيری  پرسشنامه، سازه  موضوع  می توان گفت چون  دانش آموزان 
خواندنی  مطالب  و  موارد  از  گوناگون  رشته های  و  حوزه ها  مطالعه  به  دانش آموزان  عالقه  سنجش 
معطوف است، بنابراين همسانی درونی اين ابزارها را نمی توان مالك پايايی تلقی كرد. به همين 
دليل ثبات و پايايی (آزمودنی ها) دانش آموزان در دو بار آزمايش، از طريق بازآزمايی به عنوان مالك 

اعتبار و پايايی در نظر گرفته شده است. 
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انتخاب  تصادفی  روش  به  دانش آموزی  جامعه  از  نفری  نمونه 30  گروه  يك  در  دانش آموزان   
آزمايش، مالك  همخوانی پاسخ های آنان در مورد دو بار  شدند و در دو نوبت به فاصله 15 روز 
محاسبات قرار گرفت. اجرای آزمون نسبت نشان داد در همه موارد پاسخ های همسان در دو نوبت 
اجرا، به گونه معنا داری باالتر از پاسخ های ناهمسان است. اين امر پايايی و اعتبار ابزار مورد نظر 
تحقيق را نشان می دهد. در قسمت ج پرسشنامه دانش آموزی،  مطالب مورد عالقه دانش آموزان بر 
حسب زمينه های مورد مطالعه طبقه بندی شده  (رتبه ای)، در مورد 30 نفر از دانش آموزان، در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اجرا شد؛ سپس ضريب همبستگی رتبه ای اسپيرمن ميان رتبه های دو نوبت 
، مورد محاسبه قرار گرفت كه ضريب آن 0/76 به دست آمد. اين امر يكی ديگر از شواهد مربوط 

به پايايی و اعتبار ابزار به شمار می آيد.

روش اجرای ابزارهای پژوهشی 
ابزارهای تحقيق پس از تهيه، مطابق تقويم زمانی كه از قبل تهيه شده بود، برای اجرا به رابطان 
آموزش داده شد. آنان در اين جلسات  با شيوه اجرای ابزارهای دانش آموزی (پرسشنامه و مصاحبه) 

آشنا شدند. 
رابطان پس از شركت در كالس توجيهی و دريافت دستورالعمل اجرای ابزارها، به استان خود 
بازگشتند وبرای همكاران خود كالس توجيهی و آموزشی تشكيل دادند تا شيوه تكميل ابزارها را به 

آنان آموزش دهند. سپس پرسشنامه ها و فرم های مصاحبه برای اجرا در اختيار آنان قرار گرفت. 

نتايج   
پاسخگويی به پرسش های پژوهشی، به ترتيب زير صورت گرفت: 

كتاب های  مطالعه  با  ارتباط  در  دانش آموزان  نياز  مورد  زمينه های  پژوهشی   1 :  سوال 
غيردرسی كدامند؟ 

 زمينه هايی كه از مهر 1384 به مدت يك سال مورد مطالعه غير درسی  دانش آموزان قرار گرفته 
بود، مبنای تنظيم جدول شماره 1 قرار گرفت.
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جدول۱. توزيع زمينه هايی که از مهر ۱۳۸۴ مورد مطالعه غيردرسی دانش آموزان قرار گرفته است 
 N =  ۶۰۶۸          

خيربلیزمينهرديف
P درصدتعداددرصدتعداد

22230/3738450/630/01سالمت و بهداشت جسمانی1
28620/4732060/530/01اطالعات دينی و مذهبی 2
28360/4732320/530/01اطالعات علمی 3
15960/2644720/740/01مسائل اجتماعی 4
12810/2147870/790/01اطالعات فرهنگی 5
9550/1651130/840/01مسائل اقتصادی 6
25670/4235010/580/01گذراندن اوقات فراغت 7
11130/1849550/820/01مسائل سياسی 8
27630/4633050/540/01داستان های پليسی و ماجراجويی9

16720/2843960/720/01بهداشت روانی 10
32510/5428170/460/01رمان و داستان های عشقی 11
16420/2744260/730/01مسائل تكنولوژی يا فناوری12
18040/3042640/700/01اطالعات تاريخی 13
27990/4632690/540/01اطالعات شغلی 14
18640/3142040/690/01مسائل هنری 15
10050/1750630/830/01مسائل بني املللی 16
36390/6024290/400/01روابط دختر و پسر و مسائل ازدواج 17
26750/4433930/560/01روابط خانوادگی 18
27190/4533460/550/01انواع بازی های فكری و سرگرمی ها 19

درصد بيشتر در گزينه بلی نشان می دهد نسبت مطالعه كنندگان در آن زمينه باال تراست. بررسی 
مطالعه  دانش آموزان آن را  بيش از 50 درصد  زمينه هايی كه  بيان می كند  محتوايی جدول شماره  1 
كرده اند روابط دختر و پسر و مسائل ازدواج (60 درصد) و رمان و داستان های عشقی (54 درصد) 
است و كمترين درصد به زمينه های اقتصادی (16درصد) و مسائل بين المللی (17درصد) مربوط 
نمونه،  گروه  دانش آموزان  درصد  از 50  بيش  داد  نشان  موارد  همه  در  جمله ای  دو  آزمون  است. 

زمينه های مذكور را مطالعه كرده اند. 
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مطالعات  با  ارتباط  در  دانش آموزان  مطالعاتی  زمينه های  اولويت    پژوهشی2 :  سؤال 
كتاب های غيردرسی چگونه است؟

 برای پاسخ به اين سؤال سعی شد نيازهای ابراز شده دانش آموزان به پرسش پژوهشی اول كه 
نتيجه آن در جدول شماره 1 ارائه شده است، از روی درصدها  اولويت بندی شوند. اين اولويت ها 

در جدول شماره 2 تنظيم شده است.    

جدول شماره۲. اولويت بندی زمينه هايی که دانش آموزان در طول يک سال تحصيلی مطالعه کرده اند   
                   

درصد مطالعه تعدادزمينه هارديف
اولويتدانش آموزان

36398/821روابط دختر و پسر و مسائل ازدواج 1
32517/882رمان و داستان های عشقی 2
28626/943اطالعات دينی و مذهبی 3
28366/874اطالعات علمی 4
27996/785اطالعات شغلی 5
27636/706داستان های پليسی و ماجراجويی 6
27196/597انواع بازی های فكری و سرگرمی ها 7
26756/488روابط خانوادگی 8
25676/229گذراندن اوقات فراغت 9

22235/3910سالمت و بهداشت جسمانی 10
18644/5211مسا ئل هنری 11
18064/3812اطالعات تاريخی 12
16724/0513بهداشت روانی 13
16423/9814مسائل تكنولوژی يا فناوری 14
15963/8715مسائل اجتماعی 15
12813/1016اطالعات فرهنگی 16
11132/7017مسائل سياسی 17
10052/4418مسائل بني املللی 18
9552/3119مسائل اقتصادی 19

41268100جمع
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باالترين اولويتی كه دانش آموزان در طول يك سال تحصيلی مطالعه كرده اند، در زمينه روابط 
درصد)  اقتصادی(2/31  مسائل  زمينه  در  آنان  اولويت  پايين ترين  و  درصد)  پسر(8/82  و  دختر 

بوده است؛ اولويت بقيه زمينه ها ميان اين دو زمينه قرار دارد.   
مطالعه  به  نياز  نظر  از  مختلف  پايه های  با  دبيرستانی  دانش آموزان  ميان  پژوهش3 :  سؤال 

كتاب های غيردرسی چه تفاوت هايی وجود دارد؟
 برای پاسخ به اين پرسش، ميزان عالقه دانش آموزان به مطالعه كتاب  های  غيردرسی با آزمون 

مجذور خی مورد بررسی قرار گرفت كه نتايج آن در جدول شماره 3 تنظيم شده است.

 جدول شماره۳  . توزيع زمينه های غيردرسی مطالعه شده در طول يک سال 
تحصيلی دانش آموزان در پايه های مختلف 

N= 2548   پسر                   N= 2809    دختر

زمينه هارديف
dfPخی دواولدومسومپيش دانشگاهی درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

سالمت و بهداشت1
جسمانی

15737/640037/334639/814331/88/2330/01دختر
-15436/230236/230335/614934/20/583پسر

اطالعات دينی و2
مذهبی

-20248/350346/938143/8207462/903دختر
19144/940348/342249/5240559/3730/01پسر 

اطالعات علمی3
 

24057/444641/640146/119443/131/6530/001دختر 
26161/438646/244151/818642/737/3430/001پسر 

12630/133331/126230/19220/419/0530/001 دخترمسائل اجتماعی4
-11126/121625/919222/510524/13/263پسر 

اطالعات فرهنگی5
 

10725/621820/318821/67015/613/8830/001دختر 
11326/619323/116619/58519/510/5830/01پسر 

6415/312311/510011/5449/86/9130/01دختر مسائل اقتصادی 6
9923/315919179216715/49/7630/01پسر 

گذراندن اوقات7
فراغت

13031/150246/842248/622149/141/3730/001دختر 
12830/131938/23924617540/131/2530/001پسر 

7517/914813/812514/4398/716/2730/001دختر مسائل سياسی 8
11426/822426/8179218419/314/9930/001پسر 
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داستان های پليسی 9
و ماجراجويی

15035/944641/640546/623525/228/4130/001دختر 
16839/539046/744151/823353/422/6430/001پسر 

14434/437034/528032/211926/410/2630/01دختر بهداشت روانی 10
10324/221426/618221/48519/57/9530/01پسر 

رمان و داستان های 11
عشقی

18343/870365/659568/529565/681/8630/001دختر 
16037/639947/841048/118442/216/5530/001پسر 

مسائل تكنولوژی   12
يا فناوری

-8420/119818/515217/57717/11/713دختر 
17841/93093732237/813631/210/8730/001پسر 

-11828/229127/122125/410723/83/013دختر اطالعات تاريخی 13
153362923528433/317139/24/4130/05پسر

-19847/448845/538043/719643/62/0073دختر اطالعات شغلی14
19746/441049/141949/2192444/0530/05پسر 

1132747944/737042/616135/844/8330/001دختر مسائل هنری15
7617/917721/2213259922/79/0130/01پسر 

8319/913612/710812/4541216/7230/001دخترمسائل بني املللی16
11025/916419/616018/87116/313/8630/001پسر 

روابط دختر و پسر 17
و مسائل ازدواج

18343/867362/8556642435459/8830/001دختر 
24056/553664/256366/123954/822/7730/001پسر 

18043/158754/847454/519643/630/9230/001دختر روابط خانوادگی18
14534/133540/133038/715936/54/9430/05پسر 

انواع بازی های 19
فكری و سرگرمی ها

12930/943840/937743/420244/922/6130/001دختر 
58/954/4330/001 15135/540648/646254/3257پسر 

با توجه به جدول 3، آزمون مجذور خی، معناداری تفاوت دو جنس را در مطالعه كتاب های 
تاريخی  اطالعات  فناوری،  مسائل  دينی،  اطالعات  زمينه های  به جز  است؛  داده  نشان  غيردرسی 
در  غيردرسی  كتاب های  مطالعه  به  دختر  دانش آموزان  نياز  زمينه ها،  بقيه  در  شغلی،  اطالعات  و 
و  سالمت  زمينه های  به جز  نيز  پسران  مورد  در  و  دارد  معنادار  تفاوت  تحصيلی،  مختلف  پايه های 

بهداشت جسمانی و مسائل اجتماعی، در بقيه زمينه ها تفاوت معنا دار است. 
سؤال پژوهشی4:آيا ميان نياز دختران و پسران به مطالعه كتاب های غير درسی در زمينه های 

گوناگون تفاوت وجود دارد؟
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 برای پاسخ دهی به اين سؤال پژوهشی، تعداد و درصد عالقه ای كه دانش آموزان دختر و پسر 
به زمينه های مطالعاتی ابراز كرده اند، با استفاده از آزمون مجذور خی مورد بررسی قرار گرفت؛ 

نتايج اين بررسی، در جدول شماره 4 تنظيم شده است. 

جدول شماره۴. توزيع دانش آموزانی که زمينه های ۱۹ گانه را مطالعه کرده اند
N= 5357           

زمينه هارديف
پسردختر

خی دو
df

درجه 
آزادی

سطح 
معناداری درصدتعداددرصدتعداد

-104637/290835/61/481سالمت و بهداشت جسمانی1
129346125649/35/7010/05اطالعات دينی و مذهبی 2
128145/612745010/3510/001اطالعات علمی 3
81328/962424/513/5010/001مسائل اجتماعی 4
-58320/857721/90/321اطالعات فرهنگی 5
33111/850419/864/9310/001مسائل اقتصادی 6
127545/4101489/817/0810/001گذراندن اوقات فراغت 7
38713/860123/685/4810/001مسائل سياسی 8
123644123248/410/1710/01داستان های پليسی و ماجراجويی9

91332/558422/960/9310/001بهداشت روانی 10
177963/2115345/3174/1810/001رمان و داستان های عشقی 11
51118/294237/1241/0410/001مسائل تكنولوژی يا فناوری12
73726/290035/351/6610/001اطالعات تاريخی 13
126244/9121847/84/4410/05اطالعات شغلی 14
11234056522/2196/2510/001مسائل هنری 15
38113/650519/837/8810/001مسائل بني املللی 16
165558/9157861/95/0610/05روابط دختر و پسر و مسائل ازدواج 17
143751/29693893/0610/001روابط خانوادگی 18
114640/8127650/146/6510/001انواع بازی های فكری سرگرمی ها 19

با توجه به جدول 4، آزمون مجذور خی، برای مقايسه نياز دختران و پسران به مطالعه كتاب های 
غيردرسی در ارتباط با زمينه های مطرح شده، انجام گرفت و اين آزمون معناداری تفاوت نيازهای 
اطالعات  جسمانی و  بهداشت  سالمت و  زمينه های  داد. به جز  نشان  پسر را  دختر و  دانش آموزان 
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فرهنگی، در بقيه زمينه ها ميان عالقه دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد. باالترين 
درصد عالقه دانش آموزان دختر به رمان و داستان های عشقی (63 درصد) و باالترين درصد عالقه 

دانش آموزان پسر به زمينه روابط دختر و پسر و مسائل ازدواج (62 درصد) است.

بحث و نتيجه گيری:
بررسی، تجزيه و تحليل و مطالعه نتايج پژوهش های مرتبطی كه در پيشينه تحقيق وجود دارد، 

نتايج زير را به دست می دهد:
الف ـ نتايج حاصل از تجزيه و تحليل کّمی 

  زمينه هايی كه دانش آموزان در طول يك سال تحصيلی مطالعه كردند، به ترتيب شامل مطالبی 
درباره روابط دختر و پسر و مسائل ازدواج ، رمان و داستان های عشقی، اطالعات دينی و مذهبی، 
و  فكری  بازی های  انواع  ماجراجويی،  و  پليسی  داستان های  شغلی،  اطالعات  علمی،  اطالعات 
جسمانی، مسائل  خانوادگی، گذراندن اوقات فراغت، سالمت و بهداشت  سرگرمی ها، روابط 
اجتماعی،  مسائل  فناوری،  و  تكنولوژی  مسائل  روانی،  بهداشت  تاريخی،  اطالعات  هنری، 

اطالعات فرهنگی، مسائل سياسی، مسائل بين المللی و مسائل اقتصادی است.
دانش آموزان دوره متوسطه در سنين نوجوانی هستند و در اين دوره، مسائل جنسی شدت می يابد؛ به 
همين دليل مطالعه درباره  زمينه هايی چون روابط دختر و پسر و مسائل ازدواج يا رمان و داستان های 

عشقی، برايشان اولويت دارد تا از اين راه اطالعات بيشتری در اين زمينه ها به دست آورند. 
پنج  عالقمند،  خوانندگان  عالقه  علل  درباره  خود  بررسی  در  چلتون(2001)  و  راس   
مرحله را متذكر شده اند كه عبارتند از: نوع تجربه ای كه برای خواندن مورد نظر است، منابع مورد 
ميزان  و  كتاب  خود  درباره  نخ هايی  سر  كتاب،  عناصر  جديد،  كتاب های  كردن  پيدا  برای  استفاده 
زمان و هزينه مالی برای دسترسی به كتاب. البته كروی(2002)  در پژوهش خود با عنوان «برنامه 
نمی كنند،  مطالعه  خود  عالقه  مبنای  بر  دانش آموزان  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  خواننده»  شتاب دهنده 

بلكه مطالعه آنان برای كسب جوايز بيرونی است. 
دختران پايه های پيش دانشگاهی، سوم، دوم و اول زمينه های اطالعات دينی، مسائل تكنولوژی 
يا فناوری، اطالعات تاريخی و شغلی را به طور يكسان مطالعه كرده اند، اما زمينه های ديگر (16 
زمينه) را به طور متفاوت مورد مطالعه قرار داده اند. كوش و وات كينز(1996) نيز در پژوهش خود 
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تفاوت ناچيزی را از نظر مطالعه در پايه های درسی گزارش كرده اند؛ اما دختران نسبت به پسران 
تمايل قابل مالحظه تری به متون غيردرسی ابراز كرده اند. 

را  جسمانی  بهداشت  و  سالمت  زمينه  اول،  و  دوم  سوم،  پيش دانشگاهی،  پايه های  پسران   
به طور يكسان مطالعه كرده اند، اما زمينه های ديگر(18 زمينه) را به طور متفاوت مورد مطالعه قرار 
داده اند. بلير و سنفور(2002)در رابطه با خواندن و نوشتن پسران، داليلی مانند عالقه شخصی، 

عمل، موفقيت، سرگرمی و هدفمندی را مطرح كرده اند . 
ب ـ نتايج حاصل از تجزيه و تحليل کيفی 

وقت،  كمبود  اولويت،  ترتيب  به  را  خود  نكردن  مطالعه  داليل  مصاحبه،  در  آموزان  دانش 
حجم زياد كتاب های درسی و سنگين بودن برنامه درسی بر شمرده اند. اين نظر با يكی از يافته های 
پژوهشی صبايی(1381) كه در آن اظهار می دارد، حجم زياد كتب درسی به ميزان خيلی زياد در 

كاهش انگيزه دانش آموزان دوره متوسطه به مطالعه كتب غيردرسی تأثير دارد، هماهنگ است. 
دليل بعدی در مورد مطالعه غير درسی دانش آموزان نداشتن انگيزه، اولويت دادن به مسائل   
كنكور و به خصوص رفتن به كالس كنكور و كسب مهارت برای تست زدن بيان شده است. اين 
نتيجه با يكی از نتايج تحقيق صبايی (1381) كه در آن اظهار می دارد اصرار بيش از حد والدين به 
قبولی دانش آموزان در كنكور، موجب كاهش انگيزه دانش آموزان به مطالعه كتاب های غير درسی 

می شود، هماهنگ است. 
گرانی  جمله  آن  از  بر شمرده اند؛  نكردن  مطالعه  برای  را  ديگری  داليل  آموزان  دانش   
كتاب های چاپ جديد و دشواری دسترسی به اين نوع كتاب ها در كتابخانه های عمومی و مدارس، 
و  كتاب  كمبود  همسال،  گروه های  با  بازی  يا  و  رايانه ای  متنوع  سرگرمی های  و  بازی ها  به  عالقه 
كتابخانه ای كه بتوان در سالن مطالعه آن استقرار داشت و نيز مجهز نبودن اين مكان ها، كار كردن در 
منزل برای دختران و كار كردن در بيرون برای پسران به موازات تحصيل و عالقه به ديدن فيلم های 

تلويزيونی و سينمايی.
و  كالداس  دارد؛  دانش آموزان  عملكرد  بر  منفی  تأثير  تلويزيون  تماشای  از  زياد  استفاده   
بر  منفی  تأثير  می شود،  تمركز  تلويزيون  تماشای  به  وقتی  كرده اند،  گزارش  بانكسون(1999) 
درس  به  سودمندتری  شكل  به  را  زمان  اين  می توان  زيرا  دارد،  مدرسه  در  آموزان  دانش  عملكرد 
خواندن پرداخت. اما رازل(2001) اظهار می دارد رابطه ميان تماشای تلويزيون با پيشرفت علمی 
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برای  را  علمی  پيشرفت  با  تلويزيون  تماشای  بر  مبنی  ارتباطی  او  دارد؛  بستگی  آموز  دانش  سن  به 
گروه سنی 17ـ10 بسيار منفی  بر می شمارد، در حالی  كه ميلك(1994) معتقد است  پيوند ضعيفی 
تماشا  تلويزيون  كه  دانش آموزانی  يعنی  دارد،  وجود  علمی  پيشرفت  با  تلويزيون  تماشای  بر  مبنی 
نمی كردند، همان دانش آموزانی نبودند كه به پيشرفت عالی دست يافتند. دانش آموزان موفق تا 10 

ساعت در هفته تلويزيون تماشا می كردند.
را  ديگری  بررسی  آمريكا  پرورش  و  آموزش  وزارت  مطالعاتی  برنامه  درباره  ميلك(1994)   
بر  دال  مدركی  هيچ  بررسی  اين  می پردازد.  شناختی  پيشرفت  بر  تلويزيون  تأثير  به  كه  كرد  مرور 
پيشرفت قهقرايی تلويزيون نشان نداد، يعنی دانش آموزان می توانند از تلويزيون سود ببرند به شرط 

آنكه زمان تماشا را محدود كنند. 
 دانش آموزان به كتاب هايی كه با نيازهای رشدی و سنی نوجوانان هماهنگ باشد، عالقه نشان 
اهميت  می كنند،  تحصيل   دبيرستان  دوره  در  كه  نوجوانی  دانش آموزان  در  نيازها  اين  می دهند. 
خاصی دارد. در اين رابطه سوارتز و هندريكس(2002) اظهار می دارند دانش آموزانی كه نيازهای 
خاص دارند، همان نوع كتاب هايی را دوست دارند كه ساير دانش آموزان به آن عالقمند هستند. 
بايد به آنان اجازه داد تا كتاب های مورد نظرشان را خودشان برای مطالعه تفننی انتخاب كنند. اين 
دسته از دانش آموزان، خود انتخابی را طوری آشكار می كنند كه تأثير مثبتی در فراگيری آنان و تبديل 

شدنشان به خوانندگان دائمی دارد.
 بر اساس اين مطالعات، عواملی كه دانش آموزان  برای انتخاب كتاب مطرح كرده اند، شامل 
موضوع و عنوان كتاب، مؤلف، سبك نويسنده، نوع جلد، تصاوير، شخصيت ها و خالصه پشت 
جلد است. در واقع دانش آموزانی كه نيازهای خاصی دارند، همين عوامل را مورد استفاده قرار 

می دهند.
آموزش  دانش آموزان  به  كتاب  انتخاب  چگونگی  مورد  در  می كنند  توصيه  معلمان  به  محققان 
دهند. در اين راستا احمدی (1375) اظهار می دارد نظام آموزشی كشور در گسترش سطح فرهنگ 
ايجاد  كودك  در  را  مطالعه  فرهنگ  كودكی  از  بايد  خانواده ها  و  مربيان  است.  مؤثر  جامعه  مطالعه 
كنند تا همراه با رشد او مطالعه اش استمرار يابد. از اين رو الزم است تا تغييرات بنيادی در شيوه  
به  مجهز  كتابخانه های  تشكيل  تحصيلی،  ارزشيابی  نظام  درسی،  كتب  تأليف  معلمان،  تدريس 
مسابقات  در  آموزان  دانش  شركت  برای  برنامه ريزی  گوناگون،  روزنامه های  و  مجالت  كتاب، 
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علمی داخل و خارج از آموزشگاه، جزء فعاليت های مهم نظام آموزشی شود.
دانش آموزان در دوره متوسطه نسبت به دوره های پيش، بيشتر به آينده زندگی و شغل خود توجه 
می كنند، بنا براين می كوشند كتاب هايی در اين زمينه را بيشتر مطالعه كنند. آموندسون، بورگن و 
تنج (1995) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه هر چه جوانان به پايان دوره متوسطه نزديك 
می شوند، با چالش هايی در زمينه های افسردگی، عزت نفس، نگرانی هايی در مورد نياز به پول، 
آنان  هنگام  اين  در  می شوند.  رو به رو  گذار،  عمومی  مشكالت  ديگر  و  خانوادگی  حمايت  فقدان 
اجتماعی،  تغييرات  تأثير  جوانان،  رشدی  نيازهای  با  كه  مشاوره ای  دارند؛  نياز  شغلی  مشاوره  به 

اقتصادی  و پايه گذاری راهبردهای مداخله برای صالحيت شخصی و شغلی  همراه باشد.  

پيشنهادات 
با جمع بندی مطالعات كّمی و كيفی اين تحقيق، می توان پيشنهادات زير ارائه كرد: 

1ـ توصيه می شود وزارت آموزش و پرورش در پخش كتاب های غيردرسی مدارس اولويت هايی 
كه فهرست آنها در اين پژوهش ارائه شده است را مورد توجه قرار دهد. 

2ـ كتاب هايی كه دانش آموزان كمتر می خوانند و از كتاب هايی كه درصد بيشتر دانش آموزان به 
آن ابراز عالقه كرده اند تعداد بيشتری تهيه شود. 

3ـ كتابخانه های مدارس به كتاب های جديد غير درسی مجهز شود. 
4ـ ميان مدارس نوعی ارتباط و مبادله كتاب برقرار شود تا دانش آموزان مدارس مجاور بتوانند 

از كتاب های بيشتر و متنوع تری استفاده كنند. 
5 ـ مدارس اهميت مطالعه را با شيوه های گوناگون مانند سخنرانی سر صف، گذاشتن مسابقه 

كتابخوانی و شنيدن سخنرانی صاحب نظران، برای دانش آموزان روشن كنند. 
6ـ خانواده ها را در كالس های آموزش خانواده، با نيازهای رشدی نوجوانان و كتاب های مربوط 

در اين زمينه آشنا كنند تا اولياء تشويق شوند اين نوع كتاب ها را برای فرزندانشان تهيه كنند. 
7ـ پيشنهاد می شود محققان در زمينه مطالعات غيردرسی دانش آموزان تحقيقات بيشتری انجام 

دهند. 
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