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   در گرايش نوجوانان به خواندن داستان هاي فانتزي عوامل مؤثر
  (با تأكيد بر هري پاتر)

1  
  *دكتر سعيد معدني

  **سميه علم زاده

  چكيده
در گرايش نوجوانان به خواندن داستان هاي فانتزي با تأكيـد بـر هـري    اين پژوهش با هدف بررسي عوامل مؤثر 

پاتر، به روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. اعتبار پرسشنامه با مشورت با اساتيد راهنما و 
كرونبـاخ كـه مقـدار    پايايي پرسشنامه با توجه به ضريب آلفاي  مشاور و از طريق اعتبار صوري سنجيده شده است و

كتـاب هـاي    1391نفر از نوجواناني است كه در سال  228را نشان ميدهد؛ ايده آل است. نمونه تحقيق شامل  934/0
اين تحقيق با استفاده از نظريـه فـيش بـاين و آيـزن      هري پاتر را خوانده اند و با روش گلوله برفي انتخاب شده اند.

، تمايالت رفتاري(نيت خواندن) اكثر پاسخگويان بـه خوانـدن داسـتان هـاي     انجام شده است. بر اساس نتايج تحقيق
فانتزي و هري پاتر مطلوب بوده است. روابط بين متغيرها نشان داد كه همبستگي ضعيفي بـين متغيرهـاي ارتباطـات    

رات ديگـران بـا   جمعي و تبليغات، رفتار قبلي، كنترل رفتاري ادراك شده، انتظارات ديگران و انگيزه پيـروي از انتظـا  
متغير نيت خواندن وجود دارد. همچنين بين متغيرهاي ارزيابي فايده، انتظار فايده و ويژگي داستان هاي هري پاتر بـا  
متغير نيت خواندن همبستگي متوسطي وجود دارد؛ از بين متغيرهاي زمينه اي سن، جنسيت، مقطع تحصيلي و معدل، 

ضعيفي با متغير نيت خواندن اسـت. بـين نيـت خوانـدن و رفتارخوانـدن       تنها متغير مقطع تحصيلي داراي همبستگي
  داستان هاي فانتزي همبستگي قوي و مستقيمي وجود دارد.

  
  گرايش، نوجوانان، داستان هاي فانتزي، هري پاتر، رفتار خواندن. واژه هاي كليدي:

  
  
  

                                                 
  maadani25@yahoo.com                                 *استاديار گروه جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي   

  somayealamzade@yahoo.com      **دانش آموخته كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي
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  مقدمه
نا نداشت و در تفكر سنتي، دوران كودكي در سـن  معتا پيش از انقالب صنعتي مفهومي به نام كودكي و نوجواني 

به اين باور » مغرب زمين«هاي شانزدهم و هفدهم  ). اما پس از سده90: 1378رسيد (پستمن،  سالگي به پايان مي هفت
شمار آورد (همـان   مثابة جزئي از طبيعت انساني به را به رسد كه روزگاري، فرهنگ طفوليت وجود داشته و بايد آن مي
شود و ديگـر انسـان مسـتقيماً از     وپرورش كودكان و نوجوانان شروع مي ). پس از اين زمان است كه آموزش81: منبع

  گذارد. كودكي به بزرگسالي پا نمي
شاهد هستيم [...] كودكان و [نوجوانـان]   1950تا  1850هاي  بيشترين توجه و عنايت را به كودكان در فاصلة سال

ها، كودكـان   شود. در اين سال ها فراهم مي و زمينة ورود آنان به مدارس و آموزشگاه از كارخانجات صنعتي دور شده
گيرد و جهان كودكـان مـورد توجـه     گردند؛ ادبيات كودكان شكل مي صاحب لباس و پوشاك، با شرايط سني خود مي

هم براي كودكان و هم ،  گيرد. در همين راستا مسئلة اوقات فراغت و چگونگي گذراندن آن خاص بزرگساالن قرار مي
شود. يكي از اشكال گذران اوقات فراغت، مطالعه و خواندن است. مطالعه كه از ديد بورديو يـك   نوجوانان مطرح مي

عنوان يك عملكرد متأثر از عوامل متعـددي اسـت و يكـي از ايـن عوامـل       شود، به محسوب مي» سرماية نمادين«نوع  
  ست.هاي فرد درمورد يك رفتار خاص ا گرايش

هاي احساسي، نيات  العمل ها، عكس سمت برخي موضوعات است كه بر پاية شناخت تمايلي ارزشيابانه به  گرايش
هـا، رفتارهـا و نيـات بعـدي تـأثير بگـذارد. بسـياري از         توانـد بـر شـناخت    رفتاري و رفتارهاي گذشته بنا شده و مي

كننـدة رفتـار    ها تعيـين  دانند زيرا گرايش د ضروري مينظران، مطالعة گرايش را براي درك رفتار اجتماعي افرا صاحب
  ).10: 1390توان در رفتار فرد تغييراتي ايجاد كرد(كريمي،  ها مي فرد هستند و با تغيير آن

  دهد:  اس.فلدمن گرايش را از زاوية سه رهيافت مورد بررسي قرار مي
اي مطلـوب يـا    شده ازجهت پاسخ به شـيوه  وختههاي آم آمادگي ارزشيابانه كه عبارت است از پيش  الف. از ديدگاه
اي از احساسـات   خصوص. از اين ديدگاه يـا رهيافـت، گـرايش درواقـع مجموعـه      اي به شي يا ايده  نامطلوب به فرد،

  خوب يا بد نسبت به يك چيز، فكر و يا رفتار است.
پيوسته پيرامون افكار، احساسات و  هم اي از اطالعات به اي كه مراد از حافظه در آن مجموعه ب. از ديدگاه حافظه

كنـد؛ خـاطرات    كه محرك از بيرون، اين شبكة ذهني را تحريك مي رفتار متمركز بر شيء مورد گرايش است. هنگامي
  شود. پيرامون شيء مورد گرايش برانگيخته مي

  ).Feldman, 2001, 331(ل يا اقدام به عم 3و رفتاري 2عاطفي 1اي، مؤلفه ج. از ديدگاه مدل سه
در مورد خواندن بايد گفت اين عمل، رفتاري اجتماعي است؛ زيرا از نوعي همگنـي و ثبـات برخـوردار اسـت و     

  الگوهاي مشخص و تكرارپذيري در تمام جوامع دارد.
با توجه به اهميت گرايش ها و تأثير آن بر رفتار، در اين مقاله تالش مي شود رابطة بين گرايش و رفتار خوانـدن  
                                                 
1. the ABC tripartite model 
2. cognitive 
3. behavior 
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قرار گيرد. از آنجا كه رفتار خواندن وسيع است، در اين مقاله فقط بـه داسـتان هـاي فـانتزي و مجموعـة      مورد توجه 
فرهنگ جامع وبستر، ادبيات فانتزي را ادبيات داسـتاني   «هري پاتر مي پردازيم. اما منظور از داستان فانتزي چيست؟ 

هـا يـا موجـودات غيرطبيعـي و      گـر بـا شخصـيت   ها و دنياهـاي دي  تخيلي تعريف كرده كه فضاي ناآشنايي مثل زمان
ـ را بـه  پديا فانتزي  المعارف ويكي دايره« .)118  :1378(محمدي،  »ثيرگذار استتأاز اين طريق  ودارد فراطبيعي   ةمثاب

فانتزي، تخيل درباره موضوعي در گذشته يا رويدادي در آينـده اسـت كـه     : «اي ادبي، چنين تعريف كرده است گونه
هـاي   داستان .»گويد ها سخن مي آل ت ندارد، اما متكي به دانش و تخيل فردي است. بنابراين از دنياي ايدهاكنون واقعي

اي رمزي و جـادويي   هاي دنياي گذشته و پيامدهاي آن در دنياي آينده از عناصر افسانه فانتاستيك،  براي بيان واقعيت
آخـرين   ).138 :1385يـا، ك (بهروز» كمك وهم و خيال است كند:  فانتزي اغراق و تفسير مجدد واقعيت به استفاده مي

فانتزي قرن كه عنوان پرفروش ترين كتاب قرن را به خـود اختصـاص داد، مجموعـه هفـت جلـدي هـري پـاتر اثـر         
  نويسنده انگليسي جوآن كتلين رولينگ است؛ كه در اين مقاله بر خوانش اين مجموعه تأكيد شده است.

پژوهش، سؤال اساسي تحقيق به اين شكل مطرح مي شـود: عوامـل مـؤثر درگـرايش     با روشن شدن ابعاد مسئلة 
  نوجوانان به خواندن داستان هاي فانتزي(با تأكيد بر هري پاتر) كدامند؟

تحقيقاتي كه با موضوع هري پاتر در ايران انجام شده است؛ محدود به پايان نامه هايي است كه سـاختار ادبـي و   
  توجه قرار داده اند و تحقيقي با موضوع مشابه يافت نشد. زباني هري پاتر را مورد

در  اين پايان نامـه كـه    ):1385بازخواني رمان هري پاتر بر اساس نظرية ادوار تاريخي ويكو و فرامدرنيزم( -
سمانه مدني انجام داده است، رمان هري پاتر بر اساس سه دورة تاريخي كه ويكو براي حيات بشر قائل است، مـورد  

عصر قهرمانـان   -2عصر خدايان،  -1زخواني قرار گرفته است. ويكو معتقد است حيات بشر شامل سه دوره است: با
عصر بشريت. مدني با تطبيق مجموعة هري پاتر با اين سه عصر ثابت مي كند كه هري پـاتر بـا داشـتن مؤلفـه      -3و 

  هايي خاص، مي تواند نمايندة هر سه دورة حيات بشر باشد.
در اين پايان نامه كه توسـط  ): 1389ترجمه هاي اسامي خاص در كتاب هري پاتر و فرمان ققنوس( مقايسه -

زهرا رهبري انجام گرفته، با پرسش از شصت نوجوان دختر، درمورد ترجيح آنان در ترجمة اسامي خـاص در كتـاب   
دگان اسامي ترجمه شده را بـه  هري پاتر و فرمان ققنوس تحقيق شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه خوانن

  اسامي ترجمه نشده ترجيح مي دهند.
سـمانه   ):1388بررسي نقش نماي گفتمان زبان فارسي و اهميت آن در كتاب هري پـاتر و سـنگ جـادو(    -

 توسلي در اين تحقيق متن ترجمه شدة كتاب هري پاتر و سنگ جادو را كه با استفاده از استراتژي  dms ترجمه شده
اصلي تطبيق داده و نتيجه مي گيرد اين استراتژي ترجمه در بيان ديدگاه خود و ارائة درسـت مـتن در زبـان     را با متن

  مقصد موفق است.
در اين رساله، مهدي حجواني مجموعـة هـري پـاتر را در دو محـور      ):1385زيبايي شناسي ادبيات كودك ( -

اني نتيجه مي گيرد كـه هـري پـاتر داسـتاني مخاطـب      زيبايي شناختي ادبي و محتوا مورد بررسي قرار مي دهد. حجو
  محور، اخالقي و عامه پسند است و تعارضي جدي با نظام هاي ديني و اجتماعي ندارد.

كتابخواني در قرن بيسـت  «و با عنوان 2008در تحقيق خارجي كه توسط ماري پوپ اوزبون و ديگران در سال -
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  تايج زير به دست آمده است:انجام گرفته، ن »و يكم: ورق زدن با تكنولوژي
خواننـد، بـه خوانـدن     خوانند يا ديگران برايشـان مـي   پاتر مي گويند وقتي هري چهارم كودكان و نوجوانان مي ـ سه

  كنند.   شوند و والدين اين نكته را تأييد مي مند مي هاي ديگر عالقه كتاب
ها در مدرسـه داشـته اسـت و     تي بر عملكرد آنپاتر تأثير مثب گويند خواندن هري ـ دوسوم كودكان و نوجوانان مي

  كنند.   والدين اين نكته را تأييد مي
درصـد  40كننـد كـه ايـن مجموعـه واقعـاً تمـام شـده باشـد و          گويند باور نمي پاتر مي دهم خوانندگان هري ـ سه

  هاي بيشتري از خانم رولينگ هستند.  خوانندگان خواهان كتاب
پاتر خواهنـد مانـد و    ها هميشه طرفدار هري گويند آن اند، مي پاتر خوانده ه هريچهارم كودكان و نوجوانان ك ـ سه

  هايشان را در بزرگسالي هم حفظ خواهند كرد.  كتاب
  پاتر را خواهند خواند.  هاي آينده نيز مجموعة هري درصد والدين اعتقاد دارند نسل74ـ 

هـا   ند. كودكان و نوجوانان در تمام سنين و والـدين آن ا پاتر خوانده سال به باال هري 9درصد كودكان 60ـ بيش از 
  برند.  پاتر لذت مي هاي هري شدت از خواندن كتاب به

انـد، بـه خوانـدن (يـا دوبـاره       پاتر خوانـده  تر، پسرها به اندازة دخترها هري اي ضعيف ـ با وجود ارتباطات مطالعه
  اند. خواندهرا  اند و حتي همة هفت جلد آن مند بوده خواندن) آن عالقه

پژوهشگران بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه خصوصيت گرايش، ارزيـابي ماهيـت آن اسـت.گرايش، سـازه اي        
نظري است كه به علت در دسترس نبودن از طريق مشـاهده مسـتقيم، بايـد از پاسـخ هـاي قابـل سـنجش اسـتنباط         

ــود(اپنهايم،  ــگران،  134: 1375ش ــف پژوهش ــرين تعري ــه ت ــناختي و  ). در پذيرفت ــر ش ــب از دو عنص ــرايش مرك گ
  عاطفي(احساسي) است كه بر تمايل رفتاري و آمادگي براي عمل تأثير مي گذارد.

ريـزي   برخي اوقات رفتار غير ارادي نيست، بلكه از روي قصـد و برنامـه   ):1988(1شده ريزي نظريه رفتار برنامه
بيني كننـد، متعلـق    توانند رفتار عمدي را پيش ها مي گيرد. مشهورترين نظريه در مورد اينكه چگونه گرايش صورت مي

دارد كـه   مطرح شد، بيان مـي  2به آيسك آيزن و مارتين فيش باين است. اين تئوري كه در ابتدا با عنوان عمل مستدل
طبق اين نظريه، وقتـي مـردم وقـت    «گذارند. گيري بر رفتار تأثير مي ها طي يك فرآيند دقيق و سنجيدة تصميم گرايش

هـا قصـد و نيـت     كننـدة رفتـار آن   بينـي  خواهند انجام دهند، انديشه كنند، بهتـرين پـيش   في دارند تا دربارة آنچه ميكا
 3ها نسبت به رفتار خاص، هنجارهاي ذهنـي  شوند، گرايش آن وسيلة سه چيز تعيين مي هاست، كه قصدونيت نيز به ن آ

 ).66: 1383(كريمي،» شده ها و كنترل رفتاري ادارك آن

  اند از:  شود كه عبارت ر اين تئوري، گرايش خود به دو مؤلفة ديگر تقسيم ميد
  5يا انتظار فايده 4ـ باور

                                                 
1. theory of planned behavior 
2. reasoned action 
3. subjective norms 
4. belif 
5. expectation of an outcome 
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  1ـ ارزيابي فايده
شود، تعريـف   عنوان احتمال ذهني فرد درمورد اينكه رفتار موردنظر منتج به پيامد خاصي مي باور يا انتظار فايده به

پـور،   (رفيع» كنندة عوامل ديگري چون سروكارداشتن، درك اهميت،... است سترتيب انتظار فايده منعك گردد. بدين مي
1372 :10.(  

كند كه آيـا آن پديـده    گردد و شخص ارزيابي مي ارزيابي فايده به يك پاسخ ارزيابانة ضمني نسبت به نتايج بازمي
  براي او فايده دارد يا خير؟

  صورت رابطة زير نوشت:  توان به اين موارد را مي
  ارزيابي فايده (ارزيابي نتايج).× يش= باورها يا انتظار فايدهگرا

طور مستقيم و ازطريق ساختار باورهاي شخصي بر  هاي بيروني تنها به دهندة اين است كه محرك اين معادله نشان
  گذارند.   گرايش تأثير مي

ها، پدر و مـادر، دوسـتان،    روهشده ازسوي محيط ـ يعني افراد يا گ  هنجار ذهني در اين تئوري به معني فشار درك
  اند از:  شود كه عبارت نزديكان، همكاران و يا اهالي يك محل ـ است. اين متغير نيز خود به دو مؤلفة ديگر تجزيه مي

ديگر افراد مهم «(باورهاي هنجاري): به معني انتظار آنكه يك رفتار خاص ازسوي  2ـ توقعات يا انتظارات ديگران
  شود.  ي ميچگونه ارزياب» گروه

(به اين معني كه آيا اصوالً براي شخص مهم اسـت كـه   » انتظارات ديگران«فرد براي پيروي از  3ـ انگيزة همراهي
  طور اجمالي:  گويند يا خير؟). يعني به مردم دربارة رفتار او چه مي

  انگيزة همراهي با باورها× هنجار ذهني= باورهاي هنجاري
نسـبت بـه   » وقـت  كشاورزان پـاره «ها در تحقيقاتي پيرامون سنجش گرايش  نآ ):1988(4تئوري زيشه و كرومكا

كننـد و معتقدنـد كـه گـرايش در رابطـه بـا        ادارة ترويج، درمورد مسئلة خاص خود، گرايش را به سه بعد تجزيه مي
ملـي و  اند از: عنصـر ادراكـي، عنصـر ارزشـيابانه و عنصـر ع      ها داراي سه دسته از عناصر است كه عبارت موضوع آن

شناسان اجتماعي در تعريف خود از گرايش  ذكر شد، بسياري از روان طور كه قبالً ). البته همان16رفتاري (همان منبع:
اند. عنصر ارزشيابانه در اين تئوري درواقع همان بعد ارزيـابي فايـده در تئـوري     را به همين سه مؤلفه تجزيه نموده آن

  فيش باين و آيزن است. 
هـا بـه چنـد عامـل      : روزن اشتيل در آثار متفاوتش دربارة كارايي و ارزيابي سازمان)1974( 5تيلتئوري روزن اش

  اند از:  كند كه عبارت مؤثر درمورد گرايش اشاره مي
  ـ ارضاي نياز

 ـ تجربه 

                                                 
1. evaluation of outcome 
2. expectation of significant others 
3. motivation to comply 
4. Zick&kromka 
5.Rosenstiel 
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  ـ رضايت افراد
  شده ـ ميزان دسترسي به اهداف تعيين
  ـ كارايي بهتر براي حل مسائل
ها را ذكـر كـرده اسـت. ميـزان      هاي گرايش هستند كه روزن اشتيل آن اقع جزء ويژگيارضاي نياز و رضايت در و

عنوان اجزايي از متغير گرايش يا مؤلفة  توان به شده و كارايي بهتر براي حل مسائل را نيز مي دسترسي به اهداف تعيين
  در تئوري فيش باين و آيزن درنظر گرفت. » ارزيابي فايده«

از نظر هروشكا تجربه نيز از عوامل مؤثر در پيدايش گرايش است. به نظر او دسترسـي   :)1974( 1نظريه هروشكا
به هدف و ارضاي نياز همواره با احساس رضايت، احساس خوشبختي و تجربيات مطبوع همـراه اسـت و بـرعكس    

ها در حافظه  شود. اين خاطرات همراه با احساسات ارزشي آن عدم ارضاي نياز موجب نارضايتي و احساس منفي مي
ترتيب است كه تكـرار و تـراكم تجربـه همـراه بـا       سازد. بدين ناميم، مي مي» تجربه«ماند و آن چيزي را كه ما  باقي مي

  ).17گذارد. (همان منبع:  احساس ارزشي آن، بر روي گرايش تأثير مي
ز يك بخـش زنـدگي بـر    را مطرح كرده است، رضايت ا ) آن1979(3براساس اين تئوري كه گرونبرگ 2تئوري تسري:

هاي ديگر زندگي مؤثر است. بنابراين قابل تصور است كه افرادي كه از خانواده، شرايط و امكانات  روي رضايت از بخش
  ) .17كنند(همان منبع:  را بهتر ارزيابي مي و زندگي خود راضي هستند، گرايش مثبتي به خواندن كتاب دارند و آن

به تئـوري فـيش    5»پذيرش اجتماعي«پ و هارود با افزودن يك متغير به نام سا ):1989( 4تئوري ساپ و هارود
ها معتقدند كه انتظارات اجتماعي در پيدايش قصد و نيت مؤثر اسـت.   اند. آن باين و آيزن، تئوري خود را مطرح كرده

از گروه مرجـع   6»انيشيبوت«كنند و در اين زمينه برداشت و تعريف  ها به تئوري گروه مرجع رجوع مي منظور آن بدين
نقش «داند كه  را گروهي مي كند و آن استفاده مي 7»گروه مرجع كلي«از اصطالح  )1955(گيرند. شيبوتاني را درنظر مي

ترتيـب انسـان،    بدين». سازد تر را منعكس مي كند و عقايد يك سيستم اجتماعي وسيع يك چارچوب مرجع را ايفا مي
نمايد. اين گروه مرجع يك چارچوب ارزشيابي به وجـود   ه مرجع كلي ادراك ميجهان اطراف خود را از ديدگاه گرو

كردن گروه  نمايد. مطرح آورد كه برطبق آن اعضاء سيستم اجتماعي يا گروه، خود و ديگران را ارزيابي و كنترل مي مي
آيزن نيز بـا متغيـر   هاي (گرايش) فردي موضوع جديدي نيست و فيش باين و  مرجع و تأثير آن بر ارزيابي و قضاوت

در اين زمينه جا افتاده » ديگران مهم«اند و اصطالح مشهور  همان تأثير گروه مرجع را مدنظر داشته» هنجارهاي ذهني«
رسد تفاوتي با ديگران مهـم و هنجارهـاي ذهنـي داشـته باشـد و       به نظر نمي» پذيرش اجتماعي«است. بنابراين متغير 

شناسانه بـه موضـوع    شناسانه و مردم گيرد كه ساپ و هارود از ديدگاه جامعه ت ميمطرح شدن آن درواقع از آنجا نشأ
  ).12كاوانه(همان منبع،  اند و فيش باين و آيزن از ديدگاهي خردتر و روان نگريسته

                                                 
1 Hrushka 
2. Spill- over theory 
3. Grunberg 
4. Sapp &harrod 
5. social acceptability 
6. Shibutani 
7. generalize reference group 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

8  

بر اساس آنچه گفته شد، مي توان گرايش به خواندن را چنين تعريف كرد: گرايش به خوانـدن، واكـنش شـخص    
اندن است. اين واكنش را مي توان از طريق پاسخ هاي افراد به موضوع گرايش(در اينجـا خوانـدن   نسبت به عمل خو

  هري پاتر) استنباط كرد.
بر اساس پرسش آغازين و با اطالعات فراهم آمده از نظريات مطرح شده، مي توان گفت تاكنون نظريه فيش باين 

بنابراين مدل تحليلي اين تحقيق بر مبناي اين نظريه مفهـوم   و آيزن جامع ترين نظريه در زمينه گرايش و رفتار است؛
داند و نيـت نيـز بـه دو مؤلفـة      طور كه ذكر شد اين تئوري رفتار را به نيت و قصد مربوط مي سازي شده است. همان

شـود. در ادامـه دو مؤلفـة گـرايش و هنجـار ذهنـي نيـز بـه          شخصي (هنجار ذهني) و اجتماعي (گرايش) تقسيم مي
  شوند.  هايي تقسيم مي مؤلفه

مؤلفة هنجارهاي ذهني به نقش و تأثير ديگران اشاره دارد و بنابراين مباحث يـادگيري اجتمـاعي، گـروه مرجـع،     
هـاي گـرايش    همچنـين مؤلفـه   رنگي، سرايت اجتماعي، شرطي شدن، تقليد، نفوذ اجتماعي و... را در بر مي گيرد. هم

گيـري   رسي منفعت كسب شده از ديد فرد مـي پردازنـد؛ تئـوري هـاي تصـميم     شامل باورها و ارزيابي نتايج كه به بر
رنگي در گـروه و   عقاليي و به حداكثر رساندن سود، كارايي بهتر، دسترسي به هدف، تشويق و پاداش، همراهي و هم

زن همسازي را تحت پوشش قرار مي دهند. همچنين مفاهيمي مانند رضايت خاطر، ارضاي نيـاز و تجربـه(تئوري رو  
شده هم به موانع و تسهيالتي كه شخص در راه رسيدن بـه   هاي گرايش هستند.كنترل رفتاري ادراك اشتيل) از ويژگي

  كند و از اين رهگذر به مسائل اقتصادي، دسترسي آسان و يا موانع موجود مي پردازد.  هدف بر سر راه دارد، اشاره مي
دارد، عوامل ديگري نيز در تبيين رفتار دخالت دارند؛ كـه بـا    با اينكه گرايش در شكل دهي به رفتار سهم بسياري

توجه به موضوع اين تحقيق اهميت مضاعفي مي يابند. به زعـم بسـياري از منتقـدين اقبـال گسـتردة خواننـدگان بـه        
مجموعة هري پاتر ناشي از تبليغات گسترده اي است كه توسط ناشرين اين مجموعه صـورت پذيرفتـه اسـت و بـه     

انر ادبي هري پاتر و خصوصيات ويژة آن بر اقبال به آن افزوده است. به همين سبب با افزودن اين دو بعد بر عالوه ژ
  نظرية فيش باين وآيزن مدل اين تحقيق را شكل داده ايم.

  بر اساس چارچوب نظري فرضيه هاي تحقيق به شكل زير مطرح شده اند:
  رابطه دارد. هاي فردي با نيت خواندن به نظر مي رسد ويژگي -

  ـ به نظر مي رسد ارتباطات جمعي و تبليغات با نيت خواندن رابطه دارد.
ـ به نظر مي رسد هرچه فرد در گذشته تجربة بيشتري از خواندن داشته باشد، نيت خواندن در وي بيشـتر شـكل   

  گيرد. مي
شته باشـد، نيـت خوانـدن در وي    كننده دا ـ به نظر مي رسد هرچه فرد درك بيشتري از عوامل بازدارنده يا تسهيل

  گيرد. تر شكل مي قوي
تـر نيـت خوانـدن     گيري قوي ـ به نظر مي رسد ارزيابي فايده يا ارزيابي نتايج مثبت دربارة خواندن منجر به شكل

  شود. مي
ـ به نظر مي رسد انتظار فايده يا باور دربارة نتايج مثبت خواندن باعث مي شود نيت خوانـدن در فـرد قـوي تـر     

  كل بگيرد.ش
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  ـ به نظر مي رسد انتظار(توقعات )ديگران از فرد بر نيت او در خواندن تأثير دارد.
  ـ به نظر مي رسد انگيزة پيروي از انتظارات ديگران بر نيت خواندن تأثير دارد.

  به نظر مي رسد ويژگي كتاب هاي هري پاتر بر نيت افراد نسبت به خواندن تأثير دارد. -
  هرچه نيت خواندن (تمايل به خواندن)در فرد قويتر باشد رفتار خواندن بيشتر انجام مي شود. به نظر مي رسد -

  روش
يـابي   ) و از نوع تبييني است و در آن به رابطـه surveyپژوهش حاضر براساس سؤاالت و اهداف پژوهش، پيمايشي (

هـا مـورد    ها براي آزمودن فرضيه روابط بين آن پردازيم. در اين پژوهش صرفاً متغيرها و بين متغيرهاي مستقل و وابسته مي
  قرار گرفته است؛ لذا روش پژوهش مورد استفاده در اين تحقيق روش كمي، پيمايشي و پهنانگر است. توجه

اي است كه در اين پـژوهش نيـز بـا     هاي بسيار متداول در گردآوري اطالعات ميداني روش پرسشنامه يكي از روش
عنوان ابزاري عمده و اصلي در گردآوري اطالعات استفاده شـده اسـت.    نامه بهشانات از پرستوجه به كمبود وقت و امك

اي نكـات مربـوط بـه سـنجش      براي تنظيم پرسشنامه در اين پژوهش با استفاده از اطالعـات حاصـل از روش كتابخانـه   
  يش تنظيم گرديده است.گرايش استخراج گرديد و پرسشنامه در دو بخش اطالعات زمينه اي و عوامل مؤثر در گرا

گرفتـه  قرار عمـل  مالك) يصور نوع از(ييپرسشنامه،اعتبارمحتوا نيا االتؤاعتبارس يا يرواي وسنجش نييتع يبرا
 يدانشـگاه  وخبرگـان  دياساتهاي ارزنده جمعي از  است. در مورد پرسشنامه محقق ساخته اين پژوهش، از راهنمايي

 ابزار  االتؤاعتبارس درنهايت تا ار مورد اصالح و ويرايش قرار گرفتهاي مطرح شده چندين ب استفاده شد و پرسش
  (اعتبار صوري).شد واقع تأييد مورد يرواي و اعتبار ازنظر شده ساخته محقق
اي خـود  پرسشـنامه  مـوردنظر،  ةپرسشنام نكهيا به باتوجهبراي سنجش پايايي در مورد پرسشنامة اين پژوهش،    

 سـنجش  بـه با تعداد نمونـه كـم    ابتدا ستيبا يم)، ستين شدهي طراح شيوازپ ستاندارداي ا پرسشنامهساخته است، (

تا در صورتي كه پايايي سؤاالت تأييد شد، پژوهش را با پرسشنامة محقق ساخته ادامه  ميينما مبادرت االتؤس يپاياي
 30اسـتا پـس از تكميـل   دهيم و در غير اين صورت اقدام به رفع مشكالت موجـود در پرسشـنامه نمـاييم. در ايـن ر    

محاسبه شـده كـه چـون مقـداري     918/0پرسشنامه ميزان پايايي كل سؤاالت پرسشنامه توسط ضريب آلفاي كرونباخ 
شـود.  باشد و لذا پايايي ابزار محقق ساخته براي ادامه پـژوهش تأييـد مـي   باشد مقداري مورد تأييد مي مي 7/0بيش از

محاسبه  934/0فرم نمونه مقدار  228سؤال اين پرسشنامه بعد از تكميل  78ميزان ضريب پايايي آلفاي كرونباخ براي 
گيريم كه ابزار محقق ساخته از پايايي الزم براي سـنجش موضـوع    باشد و نتيجه ميآل ميشده است كه مقداري ايده
  باشد. همچنين روايي شاخص هاي تحقيق به ترتيب زير محاسبه شده است:  مورد بررسي برخوردار مي
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  : آلفاي كرونباخ متغيرهاي پژوهش1جدول 
 متغير مقدار آلفاي كرونباخ

82/0 

82/0 

825/0 

867/0 

693/0 

724/0 

872/0 

786/0 

75/0 

934/0  

 انتظار فايده

 ارزيابي فايده

 توقعات ديگران

انگيزه همراهي براي برآوردن توقعات 
 ديگران

 كنترل رفتاري ادراك شده

 ارتباطات جمعي و تبليغات

 صات داستان هري پاترمخت

 رفتار قبلي خواندن

  نيت خواندن
  آلفاي كلي

  
لحـاظ   پاتر، از بعد مكاني به شهر تهران و به ساله) خوانندة هري19 - 11اين پژوهش از بعد مفعولي به نوجوانان (

قـي در دسـت   شود. از آنجا كه از جامعة آماري اين پژوهش آمـار دقي  محدود مي 1391زمان به فصول بهار و تابستان 
گيري غيراحتمالي گلوله برفي صورت پذيرفته اسـت   نيست، لذا تشكيل جامعه مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه

  نفر در اين نظرسنجي شركت كرده اند. 228و تعداد 

  يافته ها
گويان مرد درصد از پاسخ 7/48در مورد جنسيت پاسخگويان، يافته ها نشان داد كه: از نظر ويژگي هاي زمينه اي

درصـد از   36د. يافتـه هـاي تحقيـق در مـورد سـن پاسـخگويان حـاكي از آن اسـت كـه          ندرصد زن مي باش1/53و
سـال و   16تـا   14درصـد از پاسـخگويان مـورد مطالعـه بـين       2/34سـال،   13تـا   11پاسخگويان مورد مطالعه بـين  

ايـن   ةيافته ها نشان دهندمورد تحصيالت،  سال سن دارند. در 19تا  17درصد از پاسخگويان مورد مطالعه بين 8/29
 7/12درصد در مقطع دبيرسـتان و   5/39درصد از پاسخگويان مورد مطالعه در مقطع راهنمايي، 8/47مطلب است كه 

درصد در مقطع پيش دانشگاهي مشغول به تحصيل هستند. در مورد معدل پاسخگويان، يافته هـا نشـان دهنـدة ايـن     
درصد از پاسخگويان مـورد   2/20، 18ز پاسخگويان مورد مطالعه داراي معدل بيشتر از درصد ا 7/69مطلب است كه 

درصـد از   6/2و16تـا  14درصـد از پاسـخگويان مـورد مطالعـه داراي معـدل      7.5، 18تا  16مطالعه داراي معدل بين 
  هستند. 14تا  12پاسخگويان مورد مطالعه داراي معدل بين 
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  توصيف ابعاد و شاخص ها
  دل نظري پژوهش ده بعد بررسي شده است:بر اساس م

گويه در قالب طيف ليكرت تشكيل شده است. بيشترين فراوانـي   9ارتباطات جمعي و تبليغات: اين شاخص از  .1
نفري كه جزء پاسـخگويان بـوده    228نفر  از  153مربوط به پاسخگوياني است كه در حد زيادي اين بعد را پذيرفته اند.( 

 درصد از پاسخگويان با مؤلفة ارتباط جمعي و تبليغات زياد بوده است. 1/67توافق  اند). در مجموع ميزان

گويه تشكيل شده است. بيشترين فراواني مربوط به پاسخگوياني است كـه در   5رفتار قبلي: اين شاخص از  .2
 68وع ميزان توافـق  نفري كه جزء پاسخگويان بوده اند).در مجم 228نفر  از  155حد زيادي اين بعد را پذيرفته اند.( 

 درصد از پاسخگويان با مؤلفة رفتار قبلي زياد بوده است.

گويه تشكيل شده و بيشترين فراواني مربوط بـه پاسـخگوياني    7كنترل رفتاري ادراك شده: اين شاخص از  .3
 است كه در حد زيادي با اين شاخص موافق بوده اند.

بيشترين فراواني مربوط به پاسخگوياني است كـه در  گويه تشكيل شده و  11ارزيابي فايده: اين شاخص از  .4
 درصد از پاسخگويان). 3/76حد متوسط با اين شاخص توافق داشته اند(

گويه تشكيل شده و بيشترين فراواني مربوط به پاسـخگوياني اسـت كـه در     11انتظار فايده: اين شاخص از  .5
 يان).درصد از پاسخگو 3/76حد متوسط با اين شاخص توافق داشته اند(

گويه تشكيل شده است و بيشترين فراوانـي مربـوط بـه پاسـخگوياني      14انتظارات ديگران: اين شاخص از  .6
 است كه در حد متوسط با اين شاخص توافق داشته اند.

گويـه تشـكيل شـده و بيشـترين فراوانـي مربـوط بـه        14انگيزه پيروي از انتظارات ديگران: اين شاخص از  .7
 درصد از كل پاسخگويان). 6/56متوسط با اين شاخص توافق داشته اند(پاسخگوياني است كه در حد 

گويـه تشـكيل شـده و بيشـترين فراوانـي مربـوط بـه         14ويژگي كتاب هاي هـري پـاتر: ايـن شـاخص از      .8
 درصد از پاسخگويان). 4/47پاسخگوياني است كه در حد متوسط با اين شاخص توافق داشته اند(

ه تشكيل شده و بيشترين فراواني مربوط به پاسـخگوياني اسـت كـه در    گوي 8نيت خواندن: اين شاخص از  .9
 درصد از پاسخگويان). 9/64حد زيادي با اين شاخص توافق داشته اند(

رفتار خواندن: بيشترين فراواني مربوط به پاسخگوياني است كه در حد متوسط با اين شاخص توافق داشـته   .10
 درصد از پاسخگويان).7/66اند(

  آزمون فرضيات
  هاي فردي با نيت خواندن رابطه دارد. رسد ويژگيبه نظر مي فرضيه اول:
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 هاي فرد. آزمون ضريب همبستگي بين متغير نيت خواندن و ويژگي2جدول

 مؤلفه نيت خواندن

  تعداد نمونه
228  
228 

228 

228  

 سطح معناداري

379/0  
092/0  

*003/0  
492/0 

 ضريب همبستگي پيرسن

059/0-  
112/0-  
144/0  
046/0 

 نام متغير

  جنسيت
  سن

  مقطع تحصيلي
 معدل

  
شود، سطح معناداري آزمون وجود رابطه بين متغير نيت خواندن با هر يك ) مشاهده مي2همانطور كه در جدول (

بوده لذا فـرض وجـود رابطـه بـين متغيـر نيـت        05/0از متغيرهاي جمعيت شناختي؛ جنسيت، سن و معدل بيشتر از 
ها معنادار نيستند. اما سطح عيت شناختي جنسيت، سن و معدل رد شده و هيچ يك از آزمونخواندن و متغيرهاي جم

بوده، لذا  05/0معناداري آزمون وجود رابطه بين متغير نيت خواندن با متغير جمعيت شناختي مقطع تحصيلي كمتر از 
ن معنـادار اسـت و مقـدار    فرض وجود رابطه بين متغير نيت خواندن و مقطع تحصـيلي پذيرفتـه شـده و ايـن آزمـو     

  باشد.محاسبه شده كه مقداري ضعيف از همبستگي مي 144/0همبستگي بين اين دو متغير 
  رسد ارتباطات جمعي و تبليغات با نيت خواندن رابطه دارد.به نظر مي فرضيه دوم:

  . آزمون ضريب همبستگي بين متغيرهاي نيت خواندن و ارتباط جمعي و تبليغات3جدول 
 يت خواندنمؤلفه ن

  تعداد نمونه
228 

  

  سطح معناداري
*001/0  

  

 ضريب همبستگي پيرسن
266/0  

 

  نام متغير
  ارتباط جمعي و تبليغات

  
 

شود، سطح معناداري آزمون وجود رابطه بين متغير نيت خواندن بـا متغيـر   ) مشاهده مي3همانطور كه در جدول (
وجود رابطه بين متغير نيت خواندن و متغير ارتباط جمعـي و   بوده، لذا فرض 05/0ارتباط جمعي و تبليغات كمتر از 

محاسبه شده كه مقداري  266/0تبليغات پذيرفته شده و اين آزمون معنادار است و مقدار همبستگي بين اين دو متغير 
ـ   ضعيف از همبستگي مي ه باشد. اين مطلب نشان مي دهد كه افراد هر چه بيشتر در معرض تبليغات باشـند، بيشـتر ب

  يك پديده(هري پاتر) روي مي آورند.
رسد هرچه فرد در گذشته تجربة بيشتري از خواندن داشته باشـد، نيـت خوانـدن در وي    به نظر مي فرضيه سوم:
  گيرد. بيشتر شكل مي
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  . آزمون ضريب همبستگي بين متغيرهاي نيت خواندن و رفتار قبلي خواندن4جدول
 مؤلفه نيت خواندن

  تعداد نمونه
228 

  

  سطح معناداري
*000/0  

  

 ضريب همبستگي پيرسن
306/0  

 

  نام متغير
  رفتار قبلي خواندن

  
 

شود؛ سطح معناداري آزمون وجود رابطه بين متغير نيت خواندن بـا متغيـر   ) مشاهده مي4همانطور كه در جدول (
تغيـر رفتـار قبلـي خوانـدن     بوده، لذا فرض وجود رابطه بين متغير نيت خواندن و م 05/0رفتار قبلي خواندن كمتر از 

محاسبه شده كه مقداري ضعيف  306/0پذيرفته شده و اين آزمون معنادار است و مقدار همبستگي بين اين دو متغير 
باشد. افرادي كه تجربة خواندن داستان فانتزي يا كتاب هاي هري پاتر را داشته اند، به لحاظ آشـنايي  از همبستگي مي

  وقعيت بهتري بوده و بيشتر جذب اين آثار مي شوند.و دسترسي به اين آثار در م
كننـده داشـته باشـد، نيـت      رسد هرچه فرد درك بيشتري از عوامل بازدارنده يـا تسـهيل  به نظر مي فرضيه چهارم:

  گيرد. تر شكل مي خواندن در وي قوي
 . آزمون ضريب همبستگي بين متغيرهاي نيت خواندن و كنترل رفتارهاي ادراك شده5جدول 

 ؤلفه نيت خواندنم

 تعداد نمونه

228 

228  
 

 سطح معناداري

*013/0  
*002/0  

 

 ضريب همبستگي پيرسن

164/0  
200/0  

 

 نام متغير

  كنترل رفتاري ادراك شده اقتصادي
 كنترل رفتاري ادراك شده غير اقتصادي

  
ت خواندن بـا متغيـر   شود، سطح معناداري آزمون وجود رابطه بين متغير ني) مشاهده مي5همانطور كه در جدول (

بوده، لذا فرض وجود رابطه بين متغير نيـت خوانـدن و    05/0كنترل رفتارهاي ادراك شده در گروه اقتصادي كمتر از 
متغير كنترل رفتارهاي ادراك شده در گروه اقتصادي پذيرفته شده و اين آزمون معنادار است و مقدار همبستگي بـين  

باشد. همچنين سطح معنـاداري آزمـون وجـود    مقداري ضعيف از همبستگي ميمحاسبه شده كه  164/0اين دو متغير 
بـوده، لـذا فـرض     05/0رابطه بين متغير نيت خواندن با متغير كنترل رفتارهاي ادراك شده در گروه غيراقتصادي كمتـر از  
يرفته شده و اين آزمـون  وجود رابطه بين متغير نيت خواندن و متغير كنترل رفتارهاي ادراك شده در گروه غيراقتصادي پذ

  باشد. محاسبه شده كه مقداري ضعيف از همبستگي مي 200/0معنادار است و مقدار همبستگي بين اين دو متغير 
  

تر نيت  گيري قوي رسد ارزيابي فايده يا ارزيابي نتايج مثبت دربارة خواندن منجر به شكلبه نظر مي فرضيه پنجم:
  شود. خواندن مي
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 ريب همبستگي بين متغيرهاي نيت خواندن و ارزيابي فايده. آزمون ض6جدول 

 مؤلفه نيت خواندن

  تعداد نمونه
228  

  سطح معناداري
*000/0  

 ضريب همبستگي پيرسن
417/0 

  نام متغير
  ارزيابي فايده

 
شود، سطح معناداري آزمون وجود رابطه بين متغير نيت خواندن بـا متغيـر   ) مشاهده مي6همانطور كه در جدول (

بوده، لذا فرض وجود رابطه بين متغير نيت خواندن و متغير ارزيابي فايده پذيرفته شده و  05/0رزيابي فايده كمتر از ا
محاسبه شده كه مقداري ضـعيف از همبسـتگي    306/0اين آزمون معنادار است و مقدار همبستگي بين اين دو متغير 

  باشد.مي
شود نيت خوانـدن در فـرد   باور دربارة نتايج مثبت خواندن باعث ميرسد انتظار فايده يا به نظر مي فرضيه ششم:

  تر شكل بگيرد.قوي
 . آزمون ضريب همبستگي بين متغيرهاي نيت خواندن و انتظار فايده يا باور درباره نتايج7جدول 

 مؤلفه نيت خواندن

  تعداد نمونه
228 

  

  سطح معناداري
*000/0  

  

ضريب همبستگي
  پيرسن
417/0  
 

  نام متغير
  فايده انتظار

  

  
شود، سطح معناداري آزمون وجود رابطه بين متغير نيت خواندن بـا متغيـر   ) مشاهده مي7همانطور كه در جدول (

بوده، لذا فرض وجود رابطه بين متغير نيت خواندن و متغير انتظار فايـده پذيرفتـه شـده و     05/0انتظار فايده كمتر از 
محاسبه شده كه مقداري ضـعيف از همبسـتگي    417/0تگي بين اين دو متغير اين آزمون معنادار است و مقدار همبس

  باشد.مي
  رسد انگيزه پيروي از انتظارات ديگران بر نيت خواندن تأثير دارد.به نظر مي فرضيه هفتم:

 . آزمون ضريب همبستگي بين متغيرهاي نيت خواندن وانگيزه پيروي8جدول 

 مؤلفه نيت خواندن

  تعداد نمونه
228  

  سطح معناداري
*002/0  

ضريب همبستگي
  پيرسن
206/0 

  نام متغير
  انگيزه پيروي
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شود، سطح معناداري آزمون وجود رابطه بين متغير نيت خواندن بـا متغيـر   ) مشاهده مي8همانطور كه در جدول (
پيروي پذيرفته شده و بوده، لذا فرض وجود رابطه بين متغير نيت خواندن و متغير انگيزه  05/0انگيزه پيروي كمتر از 

محاسبه شده كه مقداري ضـعيف از همبسـتگي    206/0اين آزمون معنادار است و مقدار همبستگي بين اين دو متغير 
  باشد.مي

  رسد انتظار (توقعات) ديگران از فرد بر نيت او در خواندن تأثير دارد.به نظر مي فرضيه هشتم:
 يت خواندن و انتظارات ديگران. آزمون ضريب همبستگي بين متغيرهاي ن9جدول 

 مؤلفه نيت خواندن

  تعداد نمونه
228 

228  

  سطح معناداري
*000/0  
*000/0  

 ضريب همبستگي پيرسن
338/0  
387/0 

 نام متغير
  انتظار ديگران : گروه مرجع
  انتظار ديگران : تاكيد ارزشي

  
ه بين متغير نيت خواندن بـا متغيـر   شود، سطح معناداري آزمون وجود رابط) مشاهده مي9همانطور كه در جدول (

بوده، لذا فرض وجود رابطه بين متغير نيت  05/0انتظارات ديگران يا باورهاي هنجاري در سطح گروه مرجع كمتر از 
خواندن و متغير انتظارات ديگران يا باورهاي هنجاري در سطح گروه مرجع پذيرفته شده و اين آزمون معنادار اسـت  

باشد. اين مطلب نشـان  محاسبه شده كه مقداري ضعيف از همبستگي مي 338/0اين دو متغير  و مقدار همبستگي بين
مي دهد كه گروه هاي مرجع و ديگران مهم مي توانند گرايش هاي افراد را تحت تأثير قرار دهند. افـراد بـراي تأييـد    

مون وجود رابطه بين متغير نيت شدن از سوي ديگران مهم ارزش هاي آنان را مي پذيرند. همچنين سطح معناداري آز
بوده، لـذا فـرض وجـود     05/0خواندن با متغير انتظارات ديگران يا باورهاي هنجاري در سطح تأكيد ارزشي كمتر از 

رابطه بين متغير نيت خواندن و متغير انتظارات ديگران يا باورهاي هنجاري در سطح تأكيد ارزشـي پذيرفتـه شـده و    
محاسبه شده كه مقداري ضـعيف از همبسـتگي    387/0مقدار همبستگي بين اين دو متغير اين آزمون معنادار است و 

  باشد.  مي
  هاي هري پاتر بر نيت افراد نسبت به خواندن تأثير دارد.رسد ويژگي كتاببه نظر مي فرضيه نهم:

 هاي داستان. آزمون ضريب همبستگي بين متغيرهاي نيت خواندن و ويژگي10جدول 

 اندنمؤلفه نيت خو

  تعداد نمونه
228  

  سطح معناداري
*000/0  

 ضريب همبستگي پيرسن
409/0 

  نام متغير
  ويژگي هاي داستان

  
شود، سطح معناداري آزمون وجود رابطـه بـين متغيـر نيـت خوانـدن بـا       ) مشاهده مي10همانطور كه در جدول (

هـاي داسـتان   ت خواندن و متغيـر ويژگـي  بوده، لذا فرض وجود رابطه بين متغير ني 05/0هاي داستان كمتر از ويژگي
محاسبه شده كه مقداري ضعيف  409/0پذيرفته شده و اين آزمون معنادار است و مقدار همبستگي بين اين دو متغير 
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باشد. اين مطلب نظر منتقدان را مبني بر اثرگذاري ژانر ادبي و ساختار هري پـاتر بـر اقبـال بـه آن را     از همبستگي مي
  تأييد مي كند.

تر باشـد رفتـار خوانـدن بيشـتر     رسد هرچه نيت خواندن (تمايل به خواندن) در فرد قويبه نظر مي فرضيه دهم:
  شود.انجام مي

  . آزمون ضريب همبستگي بين متغيرهاي نيت خواندن و رفتار خواندن11جدول
 مؤلفه نيت خواندن

  تعداد نمونه
228  

  سطح معناداري
*000/0  

 ضريب همبستگي پيرسن
568/0 

  نام متغير
  رفتار قبلي خواندن

  
شود، سطح معناداري آزمون وجود رابطه بين متغير نيت خواندن با متغير ) مشاهده مي11همانطور كه در جدول (

بوده، لذا فرض وجود رابطه بين متغير نيت خواندن و متغير رفتار خواندن پذيرفته شـده   05/0رفتار خواندن كمتر از 
محاسبه شده كه مقداري متعادل از همبسـتگي   568/0ت و مقدار همبستگي بين اين دو متغير و اين آزمون معنادار اس

  باشد.مي
خواهيم تغييرات متغير وابسته رفتار خوانـدن را توسـط هـر    در واقع با آزمون اين فرض، مي آزمون چند متغيري:

ارزيابي نتايج، انتظارات ديگران، انگيزه پيـروي   واحد تغيير در متغيرهاي مستقل؛ انتظار فايده يا باور، ارزيابي فايده يا
هـاي داسـتان   از انتظارات ديگران، ارتباط جمعي و تبليغات، كنترل رفتاري ادراك شده، رفتار قبلي خوانـدن، ويژگـي  

  بيني نماييم.هري پاتر و نيت خواندن، پيش
 هاي مدل.خالصه آماره 12جدول

خطاي استاندارد 
شدهضريب تعيين تعديل   برآورد  ضريب تعيين

ميزان
 همبستگي

 

87237/3 464/0 

 

466/0 

 

683/0 

 

مدل 
 1رگرسيوني

  
 دهـد باشد كه نشان مـي مي 683/0شود، مقدار ضريب همبستگي بين متغيرها ) مشاهده مي12همانطور كه در جدول (

ين مقدار ضريب تعيـين  قوي وجود دارد. همچن بين مجموعه متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تحقيق همبستگي نسبتاً
درصد از كل تغييرات رفتار خواندن وابسته به متغيرهـاي   4/46دهد كه محاسبه شده كه نشان مي 464/0تعديل شده 

باشد. به عبارت ديگر مجموعه متغيرهاي مستقل، نزديك به نيمـي از واريـانس   مستقل بررسي شده در اين تحقيق مي
  يد.نمامتغير رفتار خواندن را برآورد مي
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  . ميزان تأثير هر متغير در مدل و ضرايب رگرسيون13جدول 
ضريب همبستگي 

 جزيي

سطح معنا 
 داري

آماره 
 آزمون

ضريب رگرسيوني
 استاندارد شده

 ميزان تغييرات

-  
261/0  
279/0  
408/0  
331/0  
388/0  

302/ 0  
199/0  
206/0  
544/0  
642/0  

000/0  
000/0  
002/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  

007/0  
004/0  
000/0  
000/0  

720/13 
670/10 
983/9  
658/17 
861/13 
342/15 
156/13 
162/8  
937/8  
119/18 

  

-  
221/0  
189/0  
360/0  
306/0  
371/0  
291/0  
154/0  
198/0  
502/0  
638/0  

  ضريب ثابت
  انتظار فايده يا باور

  ارزيابي نتايج فايده يا ارزيابي
  انتظار ديگران : گروه مرجع

  كيد ارزشيانتظار ديگران : تأ
  انگيزه پيروي از انتظارات ديگران

  ارتباط جمعي و تبليغات
 كنترل رفتارهاي ادراك شده: اقتصادي

كنترل رفتارهاي ادراك شده : 
 غيراقتصادي

  رفتار قبلي خواندن

400/0  000/0  486/16 
  هاي هري پاترهاي داستانويژگي  371/0 002/14

  نيت خواندن
 

شود؛ از آنجاييكه سطح معناداري كلية متغيرهاي مستقل معرفي شـده بـه   اهده مي) مش13همانطور كه در جدول (
شود كه همة متغيرهاي مستقل معرفي شـده بـه مـدل بـر متغيـر پاسـخ رفتـار        است، لذا نتيجه مي 05/0مدل كمتر از 

وانـدن در سـتون   خواندن تأثير دارند و سهم نسبي هر يك از متغيرهاي مستقل معرفي شده به مدل بر متغير رفتـار خ 
ضريب رگرسيوني استاندارد شده و ميزان همبستگي هر يك از متغيرهاي مستقل معرفي شده به مدل بر متغيـر رفتـار   

هـاي  خواندن در ستون ضريب همبستگي جزئي آورده شده است. بر طبق ايـن جـدول، متغيرهـاي مسـتقل ويژگـي     
بيشترين سهم و متغيرهاي ارزيـابي   502/0و  638/0يوني هاي هري پاتر و رفتار قبلي خواندن با ضريب رگرسداستان

) 198/0 – 154/0و ( 189/0غيراقتصـادي) بـا ضـريب رگرسـيوني      –فايده و كنترل رفتارهاي ادراك شده (اقتصادي 
  كمترين سهم را در تبيين متغير پاسخ رفتار خواندن دارند.

  بحث
ه خواندن داستان هاي فانتزي با تأكيد بر هري پـاتر  هدف اين پژوهش، بررسي عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان ب

است. موضوع اصلي اين تحقيق، تأثير گرايش ها بر رفتار انسان است. گرايش به معناي مجموعة پايداري از افكـار و  
انديشه ها در مورد افراد، اشيا و يا موضوعات خاص است كه داراي مؤلفه هاي شناختي و يا عاطفي مي باشد. بيشتر 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

18  

ريه پردازان گرايش معتقدند كه گرايش ها از طريق تجربه كشف مي شـوند، يعنـي آمـوختني هسـتند. دانشـمندان      نظ
معتقدند فرد با شيوه هايي مثل تجربه مستقيم، الگو و سرمشق قرار گرفتن، شرطي شدن و در معـرض قـرار گـرفتن؛    

)، 1988ارتنـد از: تئـوري زيشـه و كرومكـا(    گرايش را مي آموزند.تئوري هايي كه در مورد گرايش مطرح شده اند عب
) و تئــوري تســري  1974)، تئــوري هروشــكا( 1989)، تئــوري ســاپ و هــارود(  1974تئــوري روزن اشــتيل( 

  ).1974گرونبرگ(
) اسـت كـه   1988مهم ترين نظريه گرايش در مورد رفتار، نظريه رفتار برنامه ريزي شده متعلق به آيزن و فيش باين(

گيري نيز محسوب مي شود. اين نظريه بيان مي كند كه گرايش ها طبق يك فرايند سنجيدة تصميمنظرية اصلي اين تحقيق 
بر رفتار تأثير مي گذارند. بر طبق اين نظريه رفتار انسان از نيت او تأثير مي پذيرد. نيت ها از دو بعد فردي(هنجار ذهني) و 

  شوند:هايي تقسيم مير ذهني و گرايش نيز به مؤلفهبعد اجتماعي(گرايش) تأثير مي پذيرد. هر يك از دو بعد هنجا
 ارزيابي نتايج ×گرايش= انتظار فايده 

  انگيزة پيروي از توقعات ديگران. ×هنجار ذهني= توقعات ديگران
براساس چارچوب نظري تحقيق، ده فرضيه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. روابط بـين متغيرهـا نشـان    

رتباطات جمعي و تبليغات، رفتار قبلي، كنترل رفتاري ادراك شده، ارزيابي فايده، انتظار فايـده،  داد كه بين متغيرهاي ا
انتظارات ديگران، انگيزة پيروي از انتظارات ديگران و ويژگي كتاب هاي هري پاتر با متغير نيت خوانـدن همبسـتگي   

بستگي قوي و مستقيمي وجـود دارد. بـين   مستقيمي وجود دارد؛ همچنين بين متغير نيت خواندن و رفتار خواندن هم
متغيرهاي جمعيت شناختي سن، جنسيت و معدل با نيت خواندن رابطه اي وجود ندارد و فقط متغير مقطع تحصـيلي  

  همبستگي ضعيفي با نيت خواندن دارد.
واندن تأثير نتايج تحليل رگرسيوني نشان داد كه همة متغيرهاي مستقل معرفي شده به مدل بر متغير پاسخ رفتار خ

هـاي هـري پـاتر و رفتـار قبلـي خوانـدن بـا ضـريب         هاي داسـتان دارند. بر طبق اين نتايج، متغيرهاي مستقل ويژگي
 –بيشترين سهم و متغيرهاي ارزيابي فايـده و كنتـرل رفتارهـاي ادراك شـده (اقتصـادي       502/0و  638/0رگرسيوني 

) كمترين سهم را در تبيين متغير پاسخ رفتـار خوانـدن   198/0 – 154/0و ( 189/0غيراقتصادي) با ضريب رگرسيوني 
درصد از كل تغييرات رفتار خواندن وابسته بـه متغيرهـاي مسـتقل     4/46دارند. همچنين نتايج  حاكي از آن است كه 

باشد. به عبارت ديگر مجموعه متغيرهاي مستقل، نزديك به نيمـي از واريـانس متغيـر    بررسي شده در اين تحقيق مي
  نمايد.ار خواندن را برآورد ميرفت

در رابطه با انطباق نتايج پژوهش با نظريه ها بايد گفت كه ارتباطات جمعي و تبليغات با نيت خواندن همبسـتگي  
مستقيم و معني داري داشته است كه با ادعاي منتقدين مبني بر رابطه بين تبليغات و اقبال به كتـاب هـاي هـري پـاتر     

تبليغات نمايانگر سليقة عمومي جامعه است و تأثيري همچون ديگران مهـم بـر روي افـراد    همخواني دارد. همچنين 
  دارد.

ارزيابي فايده و انتظار فايده كه از مؤلفه هاي گرايش هستند با نيت خواندن همبستگي مستقيم ومعني داري دارند 
كرومكـا مطـابق اسـت. متغيرهـاي      و اين موضوع با نظرية فيش باين و آيزن، نظرية روزن اشـتيل و نظريـة زيشـه و   

انتظارات ديگران و انگيزة پيروي از انتظارات ديگران كه به تأثير گروههاي مرجع و ديگران مهم مي پردازد، بـا نيـت   
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خواندن همبستگي مستقيم و معني داري دارند. اين رابطه را مي توان چنين تبيين كرد: تمايل مطلوب بـه خوانـدن از   
بت اجتماع به خواندن موجب مي شود تا انگيزة فرد براي برآوردن انتظارات ديگـران نسـبت   سوي پاسخگو و نظر مث

به خواندن داستان تقويت شود و در نهايت به رفتار خواندن بيانجامد.تأثير نظرات ديگـران بـر نيـت افـراد در نظريـة      
ي) مورد توجه قرار گرفته است و فيش باين و آيزن(متغير هنجار ذهني) و نظرية ساپ و هارود(متغير گروه مرجع كل

  نتايج پژوهش با اين نظريات هماهنگ است.
بخشي از نيت خواندن توسط متغير رفتار قبلي خواندن پيش بيني مي شود. فـردي كـه تجربـة قبلـي از خوانـدن      

راد برخوانـدن  داستان هاي فانتزي دارد، با ساختار و فضاي اين گونه آثار آشنا است و اين تجربة مستقيم بر تمايل افـ 
كتاب جديدي از اين نوع، اثر گذاشته و به دنبال آن شخص بيشتر داستان فانتزي مي خواند. بر طبق نظرية فيش باين 
و آيزن و نظرية هروشكا، تجربه عامل مهمي در پيش بيني نيت و رفتار است و نتايج اين پژوهش نيز اين موضـوع را  

  تأييد مي كند.
ك شده وقتي مي تواند بر نيت تأثيرگذار باشد كه كنترل ادراك شده افراد بر رفتـار بيشـتر   متغير كنترل رفتاري ادرا

باشد؛ يعني اينكه افراد درك و شناخت بااليي از عوامل تسهيل كننده يا دشوار كننده داشته باشد و در صورت تمايـل  
ل تسـهيل كننـده كمـك بگيرنـد. در ايـن      به انجام دادن رفتار، بتوانند بر دشواري هاي آن پيروز شوند و يـا از عوامـ  

پژوهش بين كنترل رفتاري ادراك شده و نيت خواندن همبستگي مستقيم و معناداري وجود دارد و هر چه افراد درك 
  بيشتري از عوامل بازدارنده يا تسهيل كننده داشته باشند، نيت خواندن در آنها قويتر شكل مي گيرد.

نيت خواندن رابطه مستقيم و معناداري دارد و اين موضوع بر نظرات منتقديني ويژگي كتاب هاي هري پاتر نيز با 
  كه نوع ساختار وگونه ادبي هري پاتر را از علل موفقيت آن ميدانند، صحه مي گذارد.

پيش بيني رفتار خواندن از طريق نيت خواندن در اين پژوهش متوسط است. نيات تا فراهم شدن زمان و فرصت 
). نبـود زمـان كـافي    160: 1374يل آنها به عمل به صورت گرايش هاي رفتاري باقي مي مانند(آيزن،مناسب براي تبد

ومناسب جهت خواندن ممكن است علت عدم رابطه قوي بين نيت و رفتار خواندن باشد. اما همچنان كه فيش بـاين  
) و ايـن موضـوع در ايـن    66: 1383و آيزن بيان مي كنند، نيات بهترين پيش بيني كننده رفتـار افـراد اسـت(كريمي،    

  پژوهش تأييد مي شود.
در كشور ما، جمعيت در گروه سني كودك و نوجوان قابل توجه است و اين امـر موجـب اهميـت پـرداختن بـه      
ادبيات كودك و نوجوان مي گردد. كودكان و نوجوانان اوقات فراغت بيشتري نسبت بـه بزرگترهـا دارنـد و شايسـته     

حو شايسته اي پر شود .از طرف ديگر اثرپذيري از ادبيات عميق و ماندگار است .پيـامبر اكـرم   است كه اين زمان به ن
يادگيري در كودكي، همچون حك شـدن بـر سـنگ اسـت .     » اَلعلم في الصغرِ كالنّقشِ في البحرِ :« (ص) مي فرمايند 

پيشرفت آنها در آينـده تـأثير مثبتـي دارد.    چنانچه كودكان و نوجوانان يادگيري مناسب و مثبتي داشته باشند، بر روند 
چنانچه از يافته هاي اين تحقيق بر مي آيد ، عالقة كودكان و نوجوانان به ادبيات فانتزي غير قابل انكـار اسـت. ايـن    
گونة ادبي به دليل ساختار و شرايط حاكم بر آن، مي تواند مخاطب را ساعتهاي طوالني به خود جذب كند. به عالوه 

از پاسخگويان به تأثير مثبت ادبيات فانتزي مثل عالقمند شدن به كتـابخواني، تـالش بـراي نوشـتن داسـتان،      بسياري 
نزديك شدن دوستي ها و ... تأكيد كرده اند. به همين سبب نياز به توليد آثـار فـانتزي در ادبيـات كـودك و نوجـوان      
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  محسوس است.
  اي اين پژوهش ارائه نمود به شرح زير است:با اين توضيح پيشنهاداتي را كه مي توان در پي اجر

  شناسايي آثار ملي كه قابليت باز آفريني براي كودكان و نوجوانان را دارند. -
  تعيين سياست هاي فرهنگي براي توليد آثار فانتزي با تكيه بر ارزش هاي فرهنگي و مذهبي جامعه. -
  تجهيز و گسترش كتابخانه هاي كودكان و نوجوانان. -
  في كتاب هاي منتخب و ارزشمند به كودكان و نوجوانان.معر -
  هديه دادن كتاب در مدارس به مناسبت هايي مثل روز دانش آموز و هفتة كتاب به كودكان و نوجوانان. -
 ارائة تخفيف براي كودكان و نوجوانان در نمايشگاه كتاب. -
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  منابع
 جفي زند، مترجم). تهران: دانا..(جعفر ننگرش ها، شخصيت و رفتار ).1374آيزن،ايساك. (

  .(مرضيه كريم نيا، مترجم). مشهد: آستان قدس رضوي.طرح پرسشنامه و سنجش نگرش ها. )1369اپنهايم،ا. ان.(
  .106 – 104. كتاب ماه كودك و نوجوان: ش فانتزي: ادبيات دوران جديد ).1385بهروز كيا، كمال.(
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