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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to determine the role of additional book
reading programs (‘Ketabkhan’ reading sessions, school reading sessions, and
group reading sessions) on metacognitive awareness of reading strategies
(global reading, support reading, and problem-solving reading) of high school
students in the city of Sahneh, located in Kermanshah provine, Iran.
Method: This research is a semi-experimental study using pretest-posttest
design with three test groups and one control group. The research population
included all female high school students (first to fourth grade) in the city of
Sahneh in the academic year 2017-2018 )1397-1396(, whose total number was
1098. In this research, cluster random sampling was used to determine the
sample size. 60 students who had criteria for entering the research were
selected. The data collection tool was a metacognitive standard awareness
questionnaire drawn from the reading strategies of Mokhtari and Richard
(2002). Validity of the questionnaire was confirmed by a group of psychology
and Knowledge and Information science professors. The reliability scores of
the questionnaire for the subscales of the global reading strategies, support
reading strategies, and problem-solving reading strategies were 0.733, 0.829
and 0.771, respectively.
Findings: The findings of this study showed that in the ‘Ketabkhan’ reading
session group, the mean score of metacognitive awareness of reading
strategies in general and its components after intervention was significantly
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higher than before. In the school reading session group, the mean scores of
meta-cognitive awareness of reading strategies in general and its components
before and after intervention were not significantly different. In the group
reading session group, the mean score of metacognitive awareness of reading
strategies in general and its components after intervention was significantly
higher than before. The findings also indicated that both methods of
‘Ketabkhan’ reading session and group reading had significant positive effect
on the components of global reading, support reading, and problem-solving
reading.
Originality/value: Book reading additional programs can make students’
metacognitive awareness of reading strategies more effective and efficient.
With regard to these programs that can be applied in educational centers (at all
levels), educational and cultural institutions of the country should have a
thorough and coherent planning in this area.
Keywords: Additional book reading programs, Reading sessions, School
sessions, Group reading, Metacognitive awareness of study strategies, Public
libraries
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روش :پژوهش حاضر مطالعهای شبه آزمايشي با استفاده از طرح پيشآزمون-پسآزمون بود .جامعة آماری
اين پژوهش شامل كلية دانشآموزان دختر مقطع متوسطه (پاية اول تا چهارم) در شهرساتان صاحنه در ساال
تحصيلي  0793-0794بودند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامة استاندارد آگاهي فراشناختي از راهبردهای
مطالعة مختاری و ريچارد ( )5115بود.
يافتهها :يافتههای پژوهش نشان داد كه در گروه نشست كتابخوان ،مياانگين نمارة آگااهي فراشاناختي از
راهبردهااای مطالعااه در كاال و مؤلفااههااای آن بعااد از مداخلااه نساابت بااه قباال از آن افزايش اي معنااادار دارد
( .)P<1/15در گروه نشست مدرسهای ،مياانگين نمارة آگااهي فراشاناختي از راهبردهاای مطالعاه در كال و
مؤلفههای آن در پيشآزمون و پسآزمون تفاوتي معنادار ندارد ( .)P>1/15در گروه جمعخواني نيز ميانگين
نمرة آگاهي فراشناختي از راهبردهای مطالعه در كل و مؤلفاههاای آن بعاد از مداخلاه نسابت باه قبال از آن

اصتتالت/ارزش :برنامااههااای جااانبي نشسات كتااابخااوان و جمااعخااواني ماايتواننااد آگاااهي فراشااناختي
دانشآموزان از راهبردهای مطالعه را اثربخشتر و كارآمدتر ساازند .باا توجاه باه اينکاه برناماههاای جاانبي
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افزايشاي معنااادار يافتااه اساات .)P<1/15( .همچنااين ،يافتااههااا نشااان دادنااد كااه هاار دو روش گااروه نشساات
كتابخوان و گروه جمعخواني بر مؤلفههای مطالعة كلي ،مطالعة حمايتي و حل مسئله ت ثير مثبت معنااداری
دارند.
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چكيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش برنامههاای جاانبي كتاابخاوان (نشسات كتاابخاوان ،نشسات
مدرسهای و جمعخواني) بر آگاهي فراشناختي از راهبردهای مطالعه (مطالعاة كلاي ،مطالعاة حماايتي و حال
مسئله) دانشآموزان مقطع متوسطة شهر صحنه انجام شد.
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كليدواژهها :برنامههای جانبي كتابخانه ،نشست كتاابخاوان ،نشسات مدرساهای ،جماعخاواني ،آگااهي
فراشناختي از راهبردهای مطالعه ،كتابخانههای عمومي.
تعارض منافع :گزارش نشده است.
منبع حمايتكننده :حامي مالي نداشته است.
استناد :سهيلي ،فرامرز؛ سلگي ،زهرا؛ و ميمنتآبادی ،زيبا ( .)0011نقش برنامههای جانبي كتابخوان در آگاهي فراشناختي
از راهبردهای مطالعة دانشآموزان .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.755-597 ،)5(53 .

تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،53شمارة  ،5صص 755-597
DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.2.1.9
تاريخ دريافت0799/00/53 :؛ تاريخ پذيرش0011/15/01 :
نوع مقاله :علمي پژوهشي
© نهاد كتابخانههای عمومي كشور

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.2.1.9

191

نقش برنامههای جانبی کتابخوان در آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعۀ دانشآموزان

مقدمه
تبديل كتابخواني باه فرهنگاي گساترده و مساتمر نيازمناد پارورش نسالي اسات كاه از نخساتين
سالهای زندگي با كتاب آشنا باشد؛ زيرا افرادی كه به كتااب و كتاابخاواني عالقاهمناد هساتند
فرزندان آنها نيز به كتاب عالقهمناد مايشاوند .باا توجاه باه جايگااه وياژة كتابخاناههاا در ارائاة
خدمات اطالعاتي به اقشار مختلف جامعه ،ارزيابي كتابخانهها بارای درک ميازان دساتيابي آنهاا
به اهدافشان حائز اهميت است (يوگوک .)5100 ،0كتابخانههای عمومي در اين مياان نقشاي مهام
دارند .يکي از شيوههای ايجاد اين انگيزه خادمات متناوع كتابخاناههاا باا عناوان خادمات جاانبي
است كه عالوه بر اينکه نقش آموزشي يا تفريحاي دارناد باه شاهرت و مقبوليات كتابخاناههاا نياز
منجر ميشوند .از آنجا كه كتابخانهها نقش مهماي را در تربيات افاراد جامعاه و بااال باردن ساطح
فرهنگ عمومي ايفا ميكند ،بايد غير از تادارک كتااب و ماواد مکتاوب باه شايوههاای مختلاف
مانند برگزاری برنامههای جانبي كتابخوان از جمله (نشسات كتاابخاوان ،نشسات مدرساهای و
جمعخواني) و ديگر برنامه هاای جاانبي باه بهباود كمّاي و كيفاي و افازايش تناوع خادمات خاود
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

بپردازند.
برنامههای جانبي كتابخوان عنوانِ نشساتهاايي اسات كاه باهمنظاور باهاشاتراکگاذاری
كتابهای خواندهشده و با هدف ترويج و تبليم مطالعه در قالب معرفاي كتااب برگازار مايشاود.
اين جلسه در فضايي صاميمي تاالش دارد تجربياات مطالعااتي افاراد كتاابخاوان را بارای سااير
عالقهمندان كتاب و كتابخواني به اشتراک گذارد .اين نشستها باهوياژه در جاذب جاوانترهاا
به كتابخانه سودمند هستند و به تحکيم پيوند دانشآماوزان باا كتااب كماک مايكنناد (ملکياان،
نريماني و صاحبجمعي.)0719 ،
از جمله برنامههای جانبي ميتاوان باه نشساتهاای كتاابخاوان اشااره كارد .نشساتهاای
كتااابخااوان مجموعااهجلساااتي اساات كااه در كتابخانااههااای عمااومي باارای معرفااي كتاااب و
اشتراکگذاری كتابهای خواندهشده و تجربة خواندن افاراد از مطالعاة ايان كتاابهاا باا هادف
ترويج و تبليم مطالعه در قالب معرفي كتاب برگزار ميشود .همچنين ،برناماة جاانبي جماعخاواني
برنامهای استكه در طي جلسات با ارائة كتابي از طيفهای مختلف كاه بارای هماة افاراد جالاب
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باشد و يا به شکلي قابلدرک برای مخاطاب باشاد جماعخاواني مايشاود .برناماة جاانبي نشسات
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مدرسهای نيز برنامهای استكه در مدارس برای نقد و بررسي آثار و اشتراکگذاری كتاابهاای
خواناادهشااده بااا هاادف تاارويج و تبلياام مطالعااه در قالااب معرفااي كتاااب برگازار ماايشااود (نهاااد
كتابخانههای عمومي كشور .)0793 ،يکي از برنامههای اخير نهااد كتابخاناههاای عماومي كشاور
برای ترويج كتابخواني طرح ملي كتااب خاوان اسات .ايان طارح در راساتای تارويج مطالعاه از
طريق معرفي و توصية كتاب از سوی نهاد كتابخانههای عمومي كشور در سال  0790شاروع شاد.
در توضاايح اياان طاارح آمااده اساات كتااابخااوان عنااوان نشسااتهااايي اساات كااه بااهمنظااور
بهاشتراکگذاری كتابهای خواندهشاده و باا هادف تارويج و تبليام مطالعاه در قالاب معرفاي و
پيشنهاد كتاب برگزار ميشود .كتابخوان در فضايي صميمي تالش ميكناد تجربياات مطالعااتي
افراد اهل مطالعه را برای ساير عالقهمندان كتاب و كتابخواني باه اشاتراک گاذارد .افارادی كاه
در اين نشست ها به ارائه و معرفي كتاب ها مي پردازند شامل كلية اقشار جامعاه اعام از كتاباداران،
نويسندگان ،فعاالن رسانه ای حاوزة كتااب ،اعضاای كتابخاناه هاای عماومي و سااير عالقاه منادان
هستند .هدف غايي و افق طرح كتابخاوان توساعة رفتاار مادني رشاديافته و رشاددهندة يادشاده
كتابخانة مركزی تهران (كتابخانة پاارک شاهر) در تااريخ  53خردادمااه  0790برگازار شاد .ايان
نشست بهمدت  051دقيقه پذيرای حضور بالم بر  051دوساتدار كتااب و  00معرفايكننادة كتااب
بود .پس از برگزاری نخستين نشست كتابخوان و ارزيابي نقاط قوت و زمينههای قابالبهباود آن
توسش معاونت توسعه كتابخانهها و كتابخواني ،با تعرياف الگاو و تادوين دساتورالعمل ،اجارای
آن به سراسر كشور تعميم يافت .بدين ترتيب دومين نشست كتاب خاوان باه ميزبااني اساتان قام و
سومين نشست به ميزباني استان گلستان و با حضور دبيار كال نهااد كتابخاناههاای عماومي كشاور
برگزار و پس از آن اين نشستها بهتدريج در ساير استانها برگزار شد .نشستهاای كتاابخاوان
در انااواع مختلااف ملااي ،عمااومي (اسااتاني و شهرسااتاني) ،كتابخانااهای ،مدرسااهای ،كااودک،
نشستهای ويژة اقشار خااص ،تخصصاي و مجاازی برگازار مايشاود ،و در ساال  0790در پانج
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است تا بهمرور به دروني شدن عادت مطالعه منجر شود .نخستين نشسات كتاابخاوان باه ميزبااني

سطح ملي ،عمومي (شامل نشست های اصلي و فرعي) ،مدرساه ای ،كاودک و نشسات هاای وياژة
اقشار خاص برگزار شد .شورای برنامهريزی نهاد كتابخانههای عمومي در سال  0795باا توجاه باه
و اعضای كتابخانهها اقدام به گسترش نشستهای كتابخوان در قالبهاای متناوع كارد .در ايان
191
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تجربة برگزاری يک سال نشستهای كتابخوان ،با بهرهمنادی از آرای كارشناساان ،كتاباداران،

نقش برنامههای جانبی کتابخوان در آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعۀ دانشآموزان

سال ،چهار نوع «كتابخاوان كتابخاناهای»« ،كتاابخاوان تخصصاي»« ،كتاابخاوان مجاازی» و
«كتابخوان ماه» به نشستهای كتابخوان اضافه شد (پاکنهاد.)0794 ،
«شناخت »0و «فراشناخت »5از مباني مهم نظام يادگيری افراد و مقولاهای اصالي و مارتبش باا
امر كتابخواني هستند .اين دو مفهوم ميتواند يادگيری فراگياران را باهطاور اساساي تحاتتا ثير
قرار دهد .فراشناخت موردبررسي در اين پژوهش كه همان ياادگيری چگوناه يااد گارفتن اسات،
توانايي فرد در شناساايي دانساتههاا و ندانساتههاای خاويش اسات .فراشاناخت باهعناوان مفهاومي
متداول در تعلايموتربيات باا فرا يناد ياادگيری انکارناپاذير اسات .فراشاناخت داناش فارد درباارة
فرايندهای شناختي خود است و شامل انجام دادن ،سامان دادن و هماهناگ كاردن مجموعاة ايان
جريانهاست (جوادی ،كيوانآرا ،يعقوبي ،حسنزاده و عبادی.)0791 ،
معموالً در يک نظام آموزشاي منفعال ،داناشآماوزان ،طباق روال هميشاگي ،مطاالبي را از
منابع مختلف آموزشي دريافت مايكنناد و پاس از آن ،آزماون و ارزشايابي انجاام مايشاود ،اماا
دربارة نحوة مطالعه و مديريت نظام يادگيریشاان هايچ توصايهای باه آنهاا نمايشاود .در اغلاب
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

نظامهاای آموزشاي ،داناشآماوزان بايش از نيماي از مفااهيم و مطالاب را از كتاابهاای درساي
ميآموزند كه يکي از وظايف مهم داناش فراشاناخت در ايان مرحلاه ساوق دادن داناشآماوزان
بهسوی مراحل باالتر و افزايش اطالعات است ،بهطوری كه دانشآموز بايد از روشهای مناساب
برای يادگيری خود استفاده كند تا هام زماان كمتاری را صارف كناد و هام بتواناد تماام مفااهيم
اصلي كتاب را پوشش دهد (وينمن .)5100 ،7نتايج پژوهشها نشان مايدهاد برناماههاايي كاه بار
شيوة تدريس يا رفتار يادگيری فراگير ت كيد دارند بيش از برنامههايي كه بر كتابهای درساي ياا
فناوری آموزشي ت كيد دارند در بهباود وضاعيت آموزشاي آناان ماؤثر اسات (اساالوين ،لياک و
گروف.)5119 ،0
مطالعهای در هنگكنگ 5نشان داد تفاوت آشکاری باين داناشآماوزان قاوی و ضاعيف از
لحاظِ استفاده از شيوههای راهبردی خواندن وجود دارد و در پايان نتيجهگياری شاد كاه باا انجاام
مداخالت آموزشي ميتوان راهبردهای مطالعاه و ياادگيری داناشآماوزان را تغييار داده و بهباود
بخشيد (اسالوين ،ليک و گروف.)5119 ،
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راهبردهای فراشناختي خواندن ،تفکرات دانشآموزان را هنگام خواندن نشان ميدهاد .ايان
راهبردها شامل سه دسته راهبردهای فراشناختي كلي ،0حمايتي 5و حل مسئله 7ميشاوند .منظاور از
راهبردهای فراشناختي كلي ،آن دسته از راهبردهاايي ا سات كاه بارای تحليال كلاي ماتن باه كاار
گرفته ميشود .راهبردهای فراشناختي حماايتي باه آن دساته از راهبردهاايي اطاالق مايشاود كاه
دربرگيرندة كااربرد مناابع كمکاي بيروناي ،يادداشاتبارداری و راهبردهاای عملاي ديگار اسات
(جااوادی و همکاااران .)0791 ،راهبردهااای فراشااناختي حاال مساائله پيرامااون راهبردهااايي بحااث
مي كناد كاه باه حال مساائل ناشاي از دشاوار شادن ماتن مايپاردازد (حساين چااری ،ساماوی و
كردستاني .)0719 ،با توجه باه مفااهيم راهبردهاای فراشاناخت ،مايتاوان گفات كاه فراشاناخت
مهمترين پيشبينيكنندة يادگيری است.
با توجه به مطالب پيشگفتاه ،چناين اساتنباط مايشاود كاه برناماههاای جاانبي كتابخاناههاا
بهعنوان نهادهايي ت ثيرگذار ميتواند ت ثيری قابلتوجه بر روناد ياادگيری و ارتقاای توانااييهاای
افراد بگذارد .در نشستهای كتابخوان و كتابخوان مدرساهای و جماعخاواني ،داناشآماوزان
و فنااوني ماننااد يادداشااتباارداری و ربااش جزئيااات مهاام بااه يکااديگر اسااتفاده كننااد (فراشااناخت
حمايتي) و همچنين ياد خواهند گرفت كه چگونه به يک متن نگاهي كلي كرده و تحليلاي كلاي
(فراشناخت كلي) از آن داشته باشند .همچنين ،با پيشارفت در خوانادن در جلساات جماعخاواني،
دانشآموزان در كسب مهارت حل مسئلة دشواری ناشي از متن تمرين داده ميشاوند كاه بتوانناد
در جمع بهراحتي تمركز كرده و به مسئلة پيشآمده بينديشند و راهحلاي بارای گاذار از آن بيابناد
(فراشناخت حل مسئله) .كسب چنين تواناييهايي افراد را عالوه بر تشويق به كساب داناايي بيشاتر
و پيشرفت در راه علم ،ميتواند در نوع عمل ،رفتار و تفکر در موقعيتهای آتاي زنادگي اعام از
زندگي معمول تا زندگي پيچيدة علمي و كاری ياری بخشد و موفق سازد.
در نتيجااه ،برنامااههااای جااانبي كتااابخااوان شااايد بتواننااد باار نحااوة راهبردهااای مطالعااه
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ياد ميگيرند كه چگونه يک متن را بخوانند و برای به خاطر ساپردن و ارائاه در جماع از روشهاا

دانشآموزان اثرگاذار باشاد .بناابراين ،پاژوهش حاضار باهدنباال پاساخ باه ايان ساؤال اسات كاه
كداميک از برنامههای جانبي (نشست كتابخوان ،نشست مدرسهای و جماعخاواني) بار آگااهي

3. Problem solving
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2. Supportive

1. General
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فراشناختي از راهبردهای مطالعة دانشآموزان مقطع متوسطة شهر صحنه ت ثير بيشتری دارند؟

نقش برنامههای جانبی کتابخوان در آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعۀ دانشآموزان

مرور پيشينههای پژوهشي اين حوزه نشان مي دهد كه مطالعات انجامشده به دو دسته تقسايم
ميشوند .يک دسته از مطالعات دربارة ت ثير فراشناختي بر راهبردهای مطالعه انجاام شاده و دساتة
دوم به مطالعة ت ثير فعاليتهای كتابخانه بر عالقهمندسازی افراد به مطالعه پرداختهاند .جامعة بيشاتر
پژوهشهای دساتة اول شاامل داناشآماوزان مقااطع مختلاف تحصايلي و دانشاجويان باوده ،ايان
درحالي اسات كاه جامعاة آمااری پاژوهش هاای پيشاين حکايات از ايان دارد كاه مخاطاب ايان
پژوهشها بيشتر دانش آموزان باوده اسات .نتاايج چناد پاژوهش موردبررساي در ايان قسامت در
بسياری از موارد در راستای فرضيههای پژوهش و جامعة آماری تقريبااً مشاابه يکديگرناد .باا ايان
حال ،پژوهش مشابهي در اين راستا انجام نشده ،گرچاه هادف پاژوهشهاای انجاامشاده در كال
ترويج فرهنگ كتابخواني و استفادة داناشآماوزان و دانشاجويان از راهبردهاای مطالعاه اسات.
نتايج اين پژوهشها نشان ميدهند كه از جمله مسائل موردارزياابي آنهاا رابطاة باين راهبردهاای
يادگيری و پيشرفت تحصيلي بوده است .بهعبارت ديگر ،از طريق ت ثير بار راهبردهاای شاناختي و
فراشناختي ميتواند پيشرفت تحصيلي را پيشبيناي كناد .از طارف ديگار ،راهبردهاای شاناختي و
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

فراشناختي بهعنوان عامل ميانجيگر و واسطه بين عوامل انگيزشي و پيشرفت تحصيلي هساتند .در
ميان پژوهشهای كه در خصوص راهبردهاای مطالعاه انجاام شادهاناد ،پاژوهشهاای جزاياری و
اسماعيلي ( ،)0710محمداميني ( ،)0713ديره و بنيجمالي ( ،)0711جوادی ،كياوانآرا ،يعقاوبي،
حسنزاده و عبادی ( ،)0719عاشوری ،طالعپسند و بيگادلي ( ،)0791عاشاوری ( ،)0795كرماي،
5

اهللكرمي و هاشمي ( ،)0795هاينز ،كومر و هميلتون ،)0911( 0بوفاارد-بوچاارد ،پرنات و الوياره

( ،)0997كاتينهو ،)5113( 7لي ،چانگ ،فنگلي و هانگ ،)5107( 0سان ،)5107( 5موسايينگفي و
زباارون ،)5100( 4فااارنز و نااورمن ،)5105( 3النياازی و االنااازی ،)5104( 1شااي )5103( 9و رانااا و
بورگين ( )5101با پژوهش حاضراز لحاظِ استفاده از راهبردهای مطالعه تا حدودی شباهت دارند.
موساايينگفي و زباارون ( )5100پژوهشااي بااا عنااوان «بهبااود عااادات مطالع اة دانااشآمااوزان
دبيرستاني در زيمبابوه» انجاام دادناد .نتاايج ايان پاژوهش نشاان داد اساتراتژیهاای مطالعاة ماؤثر
دروازهای باارای موفقياات مدرسااه ،فااارغالتحصاايلي ،ورود كااالج و پيشاارفت شااغلي اساات .نتااايج
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حاصاال از اياان پااژوهش نشااان داد كااه دانااشآمااوزان موفااق بيشااتر از دانااشآمااوزان ناااموفق از
راهبردهای يادگيری و مطالعه استفاده ميكنند و شرايش مطالعه ،مطالعاة فعاال و سابک مطالعاه را
رعايت ميكنند و دانشآموزان ناموفق بيشتر از دانشآموزان موفاق عاادتهاای نامناساب مطالعاه
دارند .همچنين ،نتايج نشاان داد كاه باين ميازان ياادگيری داناشآماوزان آماوزشدياده باه شايوة
مهارتهای مطالعه باا دانشآموزان ديگر تفاوتي معناداری وجود دارد.
ليندر ،ايتل ،بارنتين و كولر )5150( 0مطالعاهای باا هادف بررساي تا ثير چندرساانهایهاا در
عملکرد و مهارتهای فراشناخت دانشجويان در يادگيری و آزمونها انجاام دادناد .ايشاان اذعاان
داشتند كه طبق پژوهشهای قبلي ،افزودن تصاوير به هريک از مناابع متناي مبتناي بار ياادگيری و
آموزش يا مبتني بر آزمون ،ت ثيرات مثبتاي دارد ،و از طارف ديگار نياز تکنياکهاای فراشاناخت
دارای اثربخشي بر آموزش است.
مطالعة پری ،الندای و گلدر )5109( 5با هدف بررسي ميزان اثربخشي آماوزش فراشاناختي
بر خروجي دانشآماوزان در مادارس انگلساتان انجاام شاد .دادههاای ايشاان نشاان مايدهاد كاه
فراشناختي در يادگيری دانشآموزان ت ثير مثبت و مستقيم داشته است.
سااوتو 7و همکاااران ( )5109در پژوهشااي بااا هاادف بررسااي ارتباااط بااين درک مطلااب و
مهارتهای فراشاناختي باه مطالعاه پرداختناد .در ايان پاژوهش ،رابطاة باين عملکارد خوانادن در
درک مطلب و فاكتورهای خودگزارششده از مهارتهای فراشناختي در دانشآماوزان متوساطه
بررسي شد .راهبردهای فراشناختي خودگزارششدة دانشآماوزان در برناماهريازی و ارزياابي باه
واريانس قابلتوجهي در عملکرد درک مطلب خواندن درمورد مساائل مرباوط باه «نتيجاهگياری»
منجر شد .در اين مطالعه ،دانشآموزان دبيرستان يک متن علماي را خواندناد و ساپس پايشبيناي
كردند كه در يک آزمون درک مطلب برای خواندن آن مطلاب چگوناه رفتاار مايكنناد .درک
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اساتفاده از روشهااا و اباازار بنيااادی و اساسااي در آمااوزشوپاارورش ماننااد اسااتفاده از فرايناادهای

مطلب فراشناختي دانشآموزان وابسته باه عملکردشاان در ساطوح مختلاف فهام آنهاا از مطلاب
بود .نتايج پژوهش مزبور نشان ميدهد كه فراشناخت و دانش فراشناختي باا ساطح اطالعااتي كاه
در متن ارائه ميشود هماهنگ است و به درک عميقتر متون ،بهوياژه بارای اطالعاات وابساته باه

3. Soto
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استنتاج ،مرتبش است.

نقش برنامههای جانبی کتابخوان در آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعۀ دانشآموزان

ادوسا 0و همکاران ( )5109مطالعهای با هدف بررسي رابطة باين داناش فراشاناختي و درک
مطلب در دورة متوسطه انجام دادند .پژوهش آنان بر مبنای ايان نظرياه انجاام شاد كاه آگااهي از
فرايندهای شاناختي ،مبناايي بارای نظاارت و تنظايم فراينادهای ياادگيری بارای درک مطلاب در
فرايند خواندن است .در اين مطالعه ،تجزيهوتحليل منحني رشاد پنهاان چنادمتغيری باا اساتفاده از
دادههای طاولي جماعآوریشاده از داناشآماوزان متوساطه در آلماان در چهاار نقطاة زمااني در
نماارات  3 ،4 ،5و  1انجااام شااد .سااطح ابتاادايي درک مطلااب و افاازايش رشااد نهااايي بااهطااور
قابل توجهي با توانايي شناختي كالمي پيشبيني شده بود .يافتهها نشان دادند كاه تواناايي شاناختي
كالمي ت ثيری معنادار بر دانش فراشناختي دارد .همچنين ،ت ثير تغييرات رشاد در درک مطلاب و
فراشناخت معنادار بود و به نظر ميرسيد در شيب موازی اسات .در حاالي كاه داناش فراشاناختي
اولياه باه طارزی معناادار باا پيشارفت درک مطلاب ارتبااط داشات ،درک مطلاب اولياه باا داناش
فراشناختي ارتباط معناداری نداشت.
نتايج دستة دوم از پژوهشها كه به مطالعة ت ثير فعالياتهاای كتابخاناه بار عالقاهمنادساازی
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افااراد بااه مطالعااه پرداختااهانااد ،نشااان ماايدهناد كااه بااين دانااش و مهااارت كتابااداران و مساائوالن
كتابخانهها و ميزان برآورده شدن نياز مراجعهكنندگان و بين برنامههاای جاانبي كتابخاناه و ميازان
جذب رابطه وجاود دارد .در حاوزة برناماههاای جاانبي كتابخاناه و نقاش آن در تارويج فرهناگ
مطالعه و ايجاد انگيزه برای تشويق دانشآموزان به مطالعه ،پژوهشهای كااكي ،جماالي مهماويي
و مکتبيفرد ( ،)0795ماليي ،شعباني و رضايي درياني ( ،)0795همائي و اشرفيريازی ( )0795تاا
حدودی با پژوهش حاضر شباهت دارند .در مجموع ،بررسي متون موجود نشاان مايدهاد كاه در
وهلة اول بايستي راهکارها و عوامل مؤثر بر فرهنگ مطالعه را بهدرستي شناخت؛ به اين دليال كاه
در ترويج و توسعة كتابخواني و باال بردن ميزان مطالعه در دانشآموزان ،مجموعاهای از عوامال
دخيل هستند و استفاده از هركدام از آنهاا ماي تواناد در رغبات و گارايش فارد باه مطالعاه ماؤثر
باشد .از جمله عوامل دخيل در برنامههای جانبي كتابخانه (نظيار نشسات كتاابخوان ،قصاهگاويي،
جمعخواني ،حلقة مطالعاتي) استفاده از راهبردهای شاناختي و راهبردهاای فراشاناختي اسات كاه
آگاهي و شناخت دقيق نسبت به هريک از اين عوامل ميتواند راههای روشني در زميناة تارويج و

1. Edossa
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توسعة فرهنگ كتابخواني پيشِ روی قرار دهد .ازاينرو ،با توجه به بررسيهای بهعمالآماده از
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پژوهشهای انجامشده و اهميت موضوع اين پژوهش با هادف بررساي نقاش برناماههاای جاانبي
كتااابخااوان باار آگاااهي فراشااناختي از راهبردهااای مطالعااة كاااربران كتابخانااههااای عمااومي
(دانشآموزان مقطع متوسطه) شهر صحنه انجام شد .بدين منظور ،فرضايههاای زيار ماورد آزماون
قرار گرفته شد.
فرضتتيۀ اصتتلي :بااين اثربخش اي برنامااههااای جااانبي كتااابخااوان برآگاااهي فراشااناختي از
راهبردهای مطالعة دانشآموزان مقطع متوسطآ شهر صحنه تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضيۀ فرعي اول :برنامة «نشست كتابخوان» بر راهبرد كلي مطالعاه ،راهبارد حال مسائله و
راهبرد حمايتي مطالعة دانشآموزان مقطع متوسطة شهر صحنه ت ثيرگذار است.
فرضيۀ فرعي دوم :برنامة «نشست مدرسهای» بر راهبارد كلاي مطالعاه ،راهبارد حال مسائله و
راهبرد حمايتي مطالعة دانشآموزان مقطع متوسطة شهر صحنه ت ثيرگذار است.
فرضيۀ فرعي سوم :برنامة «جانبي كتابخوان» بر راهبرد كلي مطالعاه ،راهبارد حال مسائله و
راهبرد حمايتي مطالعة دانشآموزان مقطع متوسطة شهر صحنه ت ثيرگذار است.

پژوهش حاضر مطالعهای شبهآزمايشي با استفاده از طارح پايشآزماون-پاسآزماون و ساه گاروه
آزمايش و يک گروه كنترل بود .جامعاة آمااری ايان پاژوهش شاامل كلياة داناشآماوزان دختار
مقطع متوسطه (پايه اول تا چهارم) در شهرستان صاحنه در ساال تحصايلي  0794-0793باه تعاداد
 0191بود.
در اين پژوهش ،برای انتخاب نمونه از شيوة نمونهگيری تصاادفي طبقاهای اساتفاده شاد ،باه
اين طريق كه از ميان چند دبيرستان دخترانه دو دبيرستان بهطور تصاادفي انتخااب شاد .ساپس ،از
ميان پايهها ،پاية اول تا چهارم و سپس از ميان آنها  41نفر بر اساس مالکهای ورود زيار ،نموناة
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روششناسی پژوهش

پژوهش را تشکيل دادند:
 )0معدل باالی 05
 )5عدم دريافت هيچگونه آموزش و كالسهای فوقبرنامه در زمان اجرای پژوهش.
نفر) و يک گروه كنترل ( 05نفر) قرار گرفتناد .قبال از شاركت در پاژوهش از شاركتكننادگان
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سپس ،جامعة نمونة پژوهش بر اساس جايگزيني تصاادفي در ساه گاروه آزماايش (هار گاروه 05

نقش برنامههای جانبی کتابخوان در آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعۀ دانشآموزان

رضايتنامة كتبي گرفته شد و به آنها اطمينان داده شاد كاه نتاايج پاژوهش محرماناه اسات و در
صورت عدم رضايت يا احساس هرگونه فشار ميتوانند از فرايند پژوهش كنارهگيری كنند.
در جلسات نشست كتابخوان كه در كتابخانة مدارس و جلسات نشست مدرساهای كاه در
كااالسهااای آموزشااي ماادارس برگاازار شااد محااور موضااوعهااای كتااابخااواني از قباال بااه
شركت كنندگان اعالم شد .سپس ،هر شخص به انتخااب خاود و پاس از مطالعاة ياک كتااب در
جلسه حاضر شده و به معرفي آن پرداخته است .در پايان هر جلسه ،پژوهشاگر نياز ياک كتااب را
معرفي كرده و با اين كار ،بهطور غيرعلني ،روش مطالعة كتاب و معرفي آن را به آزمودنيهاا القاا
كرده است .در جلسات جمعخواني نيز سه عناوان از كتاابهاای پرطارفدار كتابخاناه باا معرفاي
كتابدار مدرسه انتخاب و طي جلسات توساش آزماودنيهاا ماورد مطالعاه و بحاث و تحليال قارار
گرفتند .زمان برگزاری جلسات يک ماه و هركدام بهمادت  01روز برناماهريازی شاد .در جادول
زير ،خالصة كل جلسات برای هريک از گروهها و راهبردها و فنون استفادهشده بارای هار گاروه
بهطور خالصه آورده شده است.
گروه ها

عناوين كتاب ها

جلسات

محبوبيت زن

 . 01حجاب و حقوق زن

 . 5اسالم زن و جستاری تازه

 . 00زن از ديدگاه اسالم

 . 7جايگاه زن در انديشة

و تمدن غرب

امام خميني (ره)

 . 05بانوان رجعت كننده

 . 0دختران پندها و هشدارها

 .07آنچه زنان دوست

 . 5د ُر و صدف

دارند كه مردان بدانند

(اين جلس ها

 . 4خانوادة شاد و بانشاط

. 00چهل و يک پرسش

برای اين دو

 . 3آنچه يک جوان بايد بداند

و پاسخ درباره زنان

 . 1زن در انديشه اسالم

. 05تا ساحل آرامش

. 0پيامبر ام ّي

 . 9انسان كامل

 . 5نبرد حق و باطل

 . 01بيست گفتار

 . 7حماسة حسيني

 . 00انسان و سرنوشت

 . 0زن در اسالم

 .05تعليم وتربيت در

گروه نشست
كتاب خوان
و
گروه نشست
مدرسه ای

جلسة اول:
موضوع زن
در جامعه

گروه به صورت
مجزا برگزار
شده است)

جلسة دوم:
معرفي آثار
شهيد مطهری

راهبردها

راهبرد كلي

راهبرد
حمايتي
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 . 0آسيب شناسي شخصيت و

 . 9زن در تاريخ
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جدول  .0خالصة جلسات برنامههای جانبي نشست كتابخوان

تابستان  0011دوره  72شماره 7

گروه ها

عناوين كتاب ها

جلسات

 . 5آشنايي با قرآن

اسالم

 . 4آيندة انقالب اسالمي ايران

 . 07پيرامون انقالب

راهبردها

 . 3استاد مطهری و روشن فکران اسالمي
 . 00داستان راستان

 . 1انسان شناسي قرآن

 .05درس های اسفار

جلسة سوم:
موضوع
مهدويت

جمع خواني

 . 5پيچک انحراف

 . 01يار محبوب

 . 7حقيقت دواز دهم

 . 00ملکوت زمان

 . 0امام مهدی (ع)

 . 05تربيت مهدوی

 . 5خورشيد مغرب

 . 07آفتاب در حجاب

 . 4ظهور نور

 . 00مهدی (ع) آخرين

 . 3انتظار

سفير انقالب

 . 1تا هميشه آفتاب

. 05به دنبال آفتاب

جلسة اول:

نه تر و نه خشک ،اثر هوشنگ مرادی كرماني

واني
رمان
جلسةخدوم:

غزليات شيرين ،صائب تبريزی اثر هادی خورشاهيان

شعرخواني
جلسة
سوم :دنيای صوفي

راهبرد حل
مسئله

راهبرد كلي
راهبرد
حمايتي
حل
راهبرد
مسئله

فلسفه خواني

بهمنظور جمعآوری دادههای آگااهي فراشاناختي از راهبردهاای مطالعاه ،از پرساشناماة آگااهي
فراشناختي از راهبردهای مطالعة مختاری و ريچارد )5115( 0استفاده شد .ايان پرساشناماه دارای
 71سؤال و سه خاردهمقيااس اسات كاه گوياههاای هار خاردهمقيااس بار اسااس نظار ساازندگان
پرسشنامه بدين شرح است:
جدول  .5تفکيک سؤالها با توجه به هر خردهمقياس به همراه شمارة پرسشها

راهبردهای مطالعة كلي ( يکپارچه)

59- 54- 55- 57- 55- 09- 03- 00- 01- 3- 0- 7- 0

راهبردهای مطالعه حمايتي

51- 50- 51- 05- 05- 9- 4- 5- 5

راهبردهای مطالعة حل مسئله

71- 53- 50- 01- 04- 07- 00- 1
1. Richard
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خرده مقياس

شمارۀ سؤال ها
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گروه

 . 0لرزان و لغزان چون ژله

 . 9از حسين تا مهدی

نقش برنامههای جانبی کتابخوان در آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعۀ دانشآموزان

هر سؤال پرسشنامه دارای پنج گزيناة پاساخ بار اسااس مقيااس ليکارت (خيلاي كام  ،0كام ،5
متوسش  ،7زياد  0و خيلي زياد  )5است .پايايي اين پرسشنامه از طريق بررساي ضاريب آلفاای
كرونباخ بررسي شد و نتيجة آن در جدول  7ارائه شده است.
جدول  .7ضريب آلفای كرونباخ برای هر خردهمقياس و بهصورت كلي
خرده مقياس

ضريب آلفاي كرونباخ

راهبردهای مطالعة كلي ( يکپارچه)

1 / 377

راهبردهای مطالعة حمايتي

1 / 159

راهبردهای مطالعه حل مس له

1 / 330

كل

1 / 107

همان طور كه در جدول  7مالحظه ميشود ،مقدار آلفای كرونباخ برای هار ساه خاردهمقيااس از
 1/3بزرگتر شده است .آلفای كرونباخ كل پرسشناماه نياز برابار باا  1/107و از  1/3بازرگتار
است .بنابراين ،پرسشنامه از پايايي نسبتاً خوبي برخوردار است.
همچنين ،روايي پرسشنامه نيز از طريق تحليل عاملي ت ييدی بررساي شاد كاه نتاايج آن در
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جدول  0آورده شده است.
جدول  .0نتايج تحليل عاملي ت ييدی متغير آگاهي فراشناختي از راهبردهای مطالعه
عامل

راهبردهای
مطالعة كل ي

سؤال 0

1 /10

03 /01

سؤال 7

1 /15

03 /37

سؤال 0

1 /19

51 /51

سؤال 3

1 /91

51 /51

سؤال 01

1 /19

51 /00

سؤال 00

1 /95

50 /50

سؤال 03

1 /97

50 /14

سؤال 09

1 /91

51 /49

سؤال 55

1 /10

03 /57

سؤال 57

1 /30

05 /50

سؤال 55

1 /91

51 /10

سؤال 54

1 /90

50 /04

سؤال 59

1 /10

01 /54

1 / 500
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گويه ها

بار عاملي

عدد معناداري

ميانگين واريانس استخراج شده

تابستان  0011دوره  72شماره 7

عامل

راهبردهای
مطالعة حمايتي

راهبردهای
مسئله

سؤال 5

1 /17

01 /55

سؤال 5

1 /13

09 /04

سؤال 4

1 /14

09 /34

سؤال 9

1 /10

01 /05

سؤال 05

1 /17

01 /04

سؤال 05

1 /15

03 /11

سؤال 51

1 /15

01 /95

سؤال 50

1 /90

55 /77

سؤال 51

1 /19

51 /73

سؤال 1

1 /11

51 /14

سؤال 00

1 /11

0 /07

سؤال 07

1 /15

01 /15

سؤال 04

1 /15

03 /95

سؤال 01

1 /41

07 /15

سؤال 50

1 /15

01 /10

سؤال 53

1 /45

05 /14

سؤال 71

1 /44

07 /51

1 / 551

1 / 401

=; 1 /90 ; AGFI= 1 /19 ; GFI= 1 / 91; CFI= 1 / 90 ; NFI= 5 / 772/df = χ ; 1 / 109 RMSEA

=1 /170 RMR

برای سنجش روايي همگرا ،دو معيار زير بهطور همزمان در نظر گرفته ميشود:
 .3بار عاملي
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مطالعة حل

گويه ها

بار عاملي

عدد معناداري

ميانگين واريانس استخراج شده

پيششرط اول روايي همگرا ايان اسات كاه بارهاای عااملي بازرگتار از  1/5و در حالات
ايدهآل بزرگتر از  1/3باشند .نتايج تحليل عاملي ت ييدی (ارائه شده در جدول  )0نشان مايدهاد
كه بار عاملي تماامي گوياههاا از  1/5بازرگتار شاده اسات و ساؤال  00از مجموعاة ساؤالهاای
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پرسشنامه حذف شد .بنابراين ،پيششرط اول روايي همگرا رعايت شده است.

نقش برنامههای جانبی کتابخوان در آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعۀ دانشآموزان

 .2ميانگين واريانس استخراجشده ()AVE

0

ميانگين واريانس استخراجشاده خالصاهای از ميازان تبياين وارياانس متغيرهاای آشاکار در
يک متغير مکنون است .پيششرط دوم روايي همگرا اين است كه متغير ميزان مياانگين وارياانس
استخراجشده بزرگتر از  1/5باشد .نتايج تحليال عااملي ت ييادی (ارائاهشاده در جادول  )0نشاان
ميدهد كه ميانگين واريانس استخراجشدة تمامي متغيرهاای مکناون (ساازههاا) از  1/5بازرگتار
است .بنابراين ،پيششرط دوم روايي همگرا رعايت شده است .در نتيجاه ،رواياي هامگارا وجاود
دارد.
بهمنظور تجزيهوتحليل دادهها ،از آماار توصايفي (مياانگين و انحارافمعياار) و روش هاای
آمااار اسااتنباطي (آزمااون تحلياال واريااانس چندگانااه (مااانوا) و تحلياال كوواريااانس چناادمتغيره
(مانکوا)) برای آزمون فرضيهها در نرمافزار اسپياساس  51استفاده شده است.
يافتهها
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

در جدول  ،5ميانگين و انحرافمعيار متغيرهای راهبردهای كلي مطالعه ،راهبردهای حال مسائله و
راهبردهای حمايتي مطالعه به تفکيک گروه آزمايش و مرحلة آزمون گزارش شده است.
همان طور كاه در جادول  5مشااهده مايشاود ،مياانگين كال راهبردهاای كلاي مطالعاه در
مرحلة پيشآزمون و پسآزمون بهترتياب برابار باا  7/034 ± 1/500و  ،7/107 ± 1/505مياانگين
كل راهبردهای حل مسئله در مرحلة پيشآزمون و پسآزمون بهترتياب برابار باا 7/979 ± 1/510
و  0/107 ± 1/573و ميانگين كل راهبردهای حمايتي مطالعه در مرحلة پيشآزمون و پسآزماون
بهترتيب برابار باا  7/459 ± 1/519و  7/101 ± 1/550شاده اسات .همچناين ،مياانگين متغيرهاای
راهبردهای كلي مطالعه ،راهبردهای حل مسئله و راهبردهای حمايتي مطالعه به تفکياک گاروههاا
و مراحل مختلف آزمايش در جدول  5قابلمشاهده است.

219

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.2.1.9

(ميانگين واريانس استخراجشده) 1. Average Variance Extracted

تابستان  0011دوره  72شماره 7

جدول  .5شاخصهای توصيفي مؤلفه های متغير آگاهي فراشناختي در دو مرحله پيش و پس آزمون در هر  7گروه

انحراف معيار  ±ميانگين

انحراف معيار  ±ميانگين

نشست كتاب خوان

7 /504 ± 1 / 094

0 /150 ± 1 / 415

نشست مدرسه ای

7 /054 ± 1 / 501

7 /451 ± 1 / 595

جمع خواني

7 /707 ± 1 / 057

0 /154 ± 1 / 003

كنترل

7 /113 ± 1 / 719

7 /557 ± 1 / 059

كل

7 /034 ± 1 / 500

7 /107 ± 1 / 505

نشست كتاب خوان

7 /351 ± 1 / 407

0 /751 ± 1 / 775

نشست مدرسه ای

7 /195 ± 1 / 014

7 /111 ± 1 / 035

جمع خواني

7 /305 ± 1 / 705

7 /995 ± 1 / 073

كنترل

0 /744 ± 1 / 577

7 /911 ± 1 / 301

كل

7 /979 ± 1 / 510

0 /107 ± 1 / 573

نشست كتاب خوان

7 /554 ± 1 / 077

0 /513 ± 1 / 554

نشست مدرسه ای

7 /443 ± 1 / 471

7 /510 ± 1 / 714

جمع خواني

7 /055 ± 1 / 050

7 /954 ± 1 / 771

كنترل

0 /155 ± 1 / 595

7 /354 ± 1 / 435

كل

7 /459 ± 1 / 519

7 /101 ± 1 / 550

گروه

آگاهي فراشناختي

راهبردهای كلي مطالعه

راهبردهای حل مسئله

راهبردهای حمايتي
مطالعه

آزمون فرضیههای پژوهش
با توجه به اينکه مطالعة حاضر از نوع شبهآزمايشي بوده و دارای يک عامال باينگروهاي (گاروه
نشست كتابخوان ،نشست مدرسهای ،برنامههای جانبي و كنترل) است و چون افاراد موجاود در
هريک از گروهها در متغير وابسته در دو مرحله (پيشآزمون و پسآزمون) اندازهگيری شادهاناد،
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پيش آزمون

پس آزمون

طرح حاضر از نوع طرح يکمتغيرة دوگانه است.
برای آزمون فرضية اصلي پژوهش ،از آزمون تحليل واريانس چندگانه (مانوا) اساتفاده شاد.
اسميرنوف استفاده شد كه نتايج اين آزمون در جدول  4گزارش شده است.
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برای بررسي نرمال بودن توزيع متغير راهبردهای مطالعة داناشآماوزان ،از آزماون كلماوگروف-

نقش برنامههای جانبی کتابخوان در آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعۀ دانشآموزان

جدول  .4نتيجة آزمون كلموگروف-اسميرنوف برای بررسي نرمال بودن توزيع متغير راهبردهای مطالعة دانشآموزان
متغير

آمارۀ  Zكلموگروف -اسميرنوف

سطح معناداري

راهبردهای كلي مطالعه

1 / 340

1 / 410

راهبردهای حل مسئله

0 / 541

1 / 110

راهبردهای حمايتي مطالعه

1 / 373

1 / 401

با توجه به نتايج ارائهشده در جدول  ،5ميتوان گفت كه متغير راهبردهاای مطالعاه داناشآماوزان
در سااطح خطااای  1/15نرمااال اساات؛ زياارا سااطح معناااداری مربااوط بااه آمااارة كلمااوگروف-
اسميرنوف از  1/15بزرگتر شده است .بنابراين ،پيشفرض نرماال باودن توزياع متغيار اول ت يياد
شده است.
0

برای بررسي مفروضة همگني كوواريانسها از آزمون ام-بااكس اساتفاده شاد .نتاايج ايان
آزمون در جدول  3ارائه شده است.

آمارۀ ام -باكس

آمارۀ F

سطح معناداري

4 / 030

1 / 070

1 / 435
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جدول  .3نتايج آزمون ام-باكس برای بررسي پيشفرض همگني ماتريس واريانس-كوواريانس در گروههای مختلف

همان طور كه در جدول  3مشاهده ميشود ،مقدار سطح معناداری گزارششده برابار باا  1/435و
از مقاادار  1/15باازرگتاار شااده اساات و اياان يعنااي اينکااه شاارط همگنااي ماااتريس واريااانس-
كوواريانس بهخوبي رعايت شده است ( .)P<1/15بنابراين ،مفروضة همگناي كووارياانسهاا نياز
رعايت شده است.
بنابراين ،انجام تحليل واريانس چندگانه بالمانع است.
جدول  .1نتايج حاصل از آزمون مانوا روی ميانگين راهبردهای مطالعة دانشآموزان

گروه

1 / 451

7 / 041

1 / 115

1. Box's M
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اثر

المبداي ويلكز

آمارۀ F

سطح معناداري

تابستان  0011دوره  72شماره 7

نتايج تحليل واريانس چندگانه (جدول  )1نشاان داد كاه تفااوتي معناادار باين مياانگين  7راهبارد
كلي مطالعه ،راهبرد حمايتي و راهبرد حل مسائله در مرحلاة پاسآزماون وجاود دارد (.)P>1/15
ازاينرو ،برای بررسي الگوی تفاوتها از تحليل واريانس به شرح جدول  9استفاده شد.
جدول  .9نتايج تحليل واريانس متغيرهای وابسته با توجه به عضويت گروهي
مرحله

مجموع مربعات

راهبردهای كلي
مطالعه
راهبردهای
حمايتي مطالعه
راهبردهای حل
مسئله

Fآمارۀ

سطح معناداري

درجۀ آزادي ميانگين مربعات

7 / 553

7

0 / 014

5 / 090

* 1 /115

0 / 153

7

0 / 705

5 / 005

* 1 /115

5 / 555

7

1 / 155

7 / 591

* 1 /153
*

P<1/15

مطالعه و راهبرد حل مسئله ،تفاوتي معنادار بين ميانگين نمرات ساه گاروه (نشسات كتاابخاوان،
نشست مدرسهای ،برنامههای جانبي و گروه كنترل) وجود دارد (.)P<1/15
برای بررسي الگوهای تفاوت در متغيرهای مذكور ،از مقايسههاای زوجاي باهروش تاوكي

0

استفاده شد ،كه نتايج اين آزمون در جدول  01ارائه شده است.
جدول  .01مقايسات چندگانه بين گروههای مختلف در مؤلفههای متغير وابسته راهبردهای فراشناختي مطالعه
راهبردهاي فراشناختي

گروه ()I

راهبردهای كلي مطالعه

كنترل

راهبردهای حمايتي مطالعه كتابخوان
راهبردهای حل مسئله

كتابخوان

گروه ()J

اختالف ميانگين )(I-J

سطح معناداري

نشست كتابخوان

-1/551

*1/105

جمعخواني

-1/577

*1/100

نشست مدرسهای

1/310

*1/115

كنترل

1/010

*1/109

نشست مدرسهای

1/551

*1/157

1. Tukey
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P<1/15

*
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همان طور كه در جدول  9مشاهده ميشود ،در هر سه متغير راهبرد كلي مطالعه ،راهبارد حماايتي

نقش برنامههای جانبی کتابخوان در آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعۀ دانشآموزان

نتايج بهدستآمده (جادول  ) 01حااكي از آن اسات كاه باين گاروه كنتارل باا دو گاروه نشسات
كتابخوان و جمعخواني از لحاظ متغير راهبردهای كلاي مطالعاه تفااوت معنااداری وجاود دارد.
اختالف ميانگينها منفي شده است ،و اين امر حاكي از آن اسات كاه مياانگين متغيار راهبردهاای
كلي مطالعه در دو گروه نشست كتاابخاوان و جماعخاواني از مياانگين متغيار راهبردهاای كلاي
مطالعه در گروه كنترل بيشتر است .همچنين ،بين گاروه نشسات كتاابخاوان و دو گاروه نشسات
مدرسااهای و كنتاارل از لحاااظ متغياار راهبردهااای حمااايتي مطالعااه تفاااوتي معنااادار وجااود دارد.
اختالف ميانگين ها مثبت شده است و اين امر بدين معنا اسات كاه مياانگين راهبردهاای حماايتي
مطالعه در گروه كتابخوان از گروه های نشست مدرسهای و كنترل بيشتر شده اسات .باهعاالوه،
بين دو گاروه نشسات كتاابخاوان و نشسات مدرساهای از لحااظِ متغيار راهبردهاای حال مسائله
تفاوتي معنادار وجود دارد و چون اختالف ميانگين آنها مثبات شاده اسات مياانگين راهبردهاای
حل مسئله در گروه كتابخوان بيشتر از گروه نشست مدرسهای است.
نتايج آزمون فرضیۀ فرعی اول پژوهش
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

صورت فرضيۀ فرعي اول :برنامه «نشست كتابخوان» بر راهبرد كلي مطالعه ،راهبرد حال مسا له و
راهبرد حمايتي مطالعه دانشآموزان مقطع متوسطه شهر صحنه ت ثيرگذار است.
برای آزمون فرضية فرعي اول پژوهش ،از آزمون تحليل كووارياانس چنادمتغيره (ماانکوا)
استفاده شد .تحليل كوواريانس چندمتغيره نيز دارای چندين پيشفرض اسات كاه هماة ماوارد در
اين پژوهش وجاود دارد .باا توجاه باه اينکاه هار چهاار پايشفارض آزماون تحليال كووارياانس
چندمتغيره (مانکوا) رعايت شده است ،انجام اين آزمون بالمانع است.
جدول  .01نتايج آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيره در خصوص مقايسة متغيرهای وابسته در دو گروه
اثر متغير

المبداي ويلكس

آمارۀ F

گروه

1/311

5/054

سطح معناداري اندازۀ اثر توان آزمون

1/050

1/551

1/031

نتايج تحليل كوواريانس چندمتغيره نشان داد كه در مرحلة پسآزماون ،اثار اصالي گاروه معناادار
نيست (جدول  .)00در نتيجه ،بين متغيرهای راهبردهاای كلاي مطالعاه ،راهبردهاای حال مسائله و
وجود ندارد.
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راهبردهای حمايتي مطالعه در دو گروه آزمايش (نشست كتاابخاوان) و كنتارل تفااوت معناادار

تابستان  0011دوره  72شماره 7

در ادامه ،تحليل كوواريانس يا آنکاوا روی هركادام از متغيرهاای وابساته باهعناوان آزماون
تعقيبي مانکوا اجرا شد ،كه نتايج آن در جدول  05مشاهده ميشود.
جدول  .05نتايج تحليل آزمون آنکوا روی ميانگين نمرههای پسآزمون راهبردهای كلي مطالعه ،راهبردهای حل مسئله
و راهبردهای حمايتي مطالعه
مرحله

منبع

مجموع

درجۀ

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مربعات

راهبردهای پيشآزمون
كلي
مطالعه

1/100

0

1/100

1/175

1/157

گروه

5/014

0

5/014

4/930

1/100

1/301 1/501

خطا

3/557

55

1/715

1/110

0

1/110

1/117

1/941

1/15 1/111

گروه

1/503

0

1/503

0/500

1/571

1/509 1/153

خطا

9/155

55

1/745

مطالعه

1/041

0

1/041

1/791

1/570

1/197 1/104

گروه

0/100

0

0/100

5/41

1/009

1/700 1/190

خطا

01/105

55

1/011

همان طور كه در جدول  05مشاهده ميشود ،تنها اثر اصلي گاروه بارای متغيار راهبردهاای كلاي
مطالعه معنادار شاده اسات؛ يعناي نشسات كتااب خاواني تنهاا بار متغيار راهبردهاای كلاي مطالعاه
اثرگذار بوده است.
نتايج آزمون فرضیۀ فرعی دوم پژوهش
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راهبردهای پيشآزمون
حمايتي

اثر

1/150 1/110

راهبردهای پيشآزمون
حل مسئله

آمارۀ F

سطح
معناداري

اندازۀ توان
آزمون

صورت فرضيۀ فرعي دوم :برنامة «نشست مدرسهای» بر راهبرد كلي مطالعاه ،راهبارد حال مسائله و
راهبرد حمايتي مطالعة دانشآموزان مقطع متوسطة شهر صحنه ت ثيرگذار است.
باارای آزمااون فرضااية فرعااي دوم پااژوهش نيااز از آزمااون تحلياال كوواريااانس چناادمتغيره
(مانکوا) در اين پژوهش وجود داشت ،انجام اين آزمون بالمانع است.
202
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(مانکوا) استفاده شد .با توجه به اينکه همة پيشفرضهای آزمون تحليال كووارياانس چنادمتغيره

نقش برنامههای جانبی کتابخوان در آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعۀ دانشآموزان

جدول  .07نتايج آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيره در خصوص مقايسة متغيرهای وابسته در دو گروه
اثر متغير

المبداي ويلكس

آمارۀ F

گروه

1/150

0/701

سطح معناداري اندازۀ اثر توان آزمون

1/514

1/711

1/009

نتايج تحليل كوواريانس چندمتغيره (جدول  )07نشان داد كاه در مرحلاة پاسآزماون ،اثار اصالي
گروه معنادار نيست .در نتيجه ،بين متغيرهای راهبردهای كلاي مطالعاه ،راهبردهاای حال مسائله و
راهبردهای حمايتي مطالعه در دو گاروه آزماايش (نشسات مدرساهای) و كنتارل تفااوت معناادار
وجود ندارد.
در ادامه ،تحليل كوواريانس يا آنکوا روی هر كدام از متغيرهاای وابساته باه عناوان آزماون
تعقيبي مانکوا اجرا شد كه نتايج آن در جدول  ،00مشاهده ميشود.
جدول  .00نتايج تحليل آنکوا روی ميانگين نمرههای پس آزمون راهبردهای كلي مطالعه ،راهبردهای حل مسئله و
راهبردهای حمايتي مطالعه

راهبردهای
كلي
مطالعه

راهبردهای
حل مسئله

راهبردهای
حمايتي
مطالعه

تغييرات

مجذورات

آزادي

مربعات

معناداري

اثر

آزمون

گروه

1/130

0

1/130

1/004

1/501

1/199 1/101

خطا

7/993

55

1/041

-

-

پيشآزمون

1/191

0

1/191

1/501

1/405

1/137 1/119

گروه

1/050

0

1/050

1/597

1/597

1/115 1/105

خطا

01/700

55

1/005

-

-

پيشآزمون

1/071

0

1/071

1/105

1/735

1/001 1/175

گروه

1/757

0

1/757

0/150

1/700

1/043 1/101

خطا

1/737

55

1/775

-

-

-

-

-

-

-
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پيشآزمون

1/105

0

1/105

1/539

1/415

1/111 1/100

-
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مرحله

منبع

مجموع

درجۀ

ميانگين

آمارۀ F

سطح

اندازۀ توان

تابستان  0011دوره  72شماره 7

همان طور كه در جدول  00مشاهده مايشاود ،هايچكادام از اثارات اصالي گاروه معناادار نشاده
است؛ يعني نشست مدرسهای بر راهبرد كلي مطالعه ،راهبرد حل مسئله و راهبارد حماايتي مطالعاة
دانشآموزان مقطع متوسطة شهر صحنه ت ثيرگذار نبوده است.
نتايج آزمون فرضیۀ فرعی سوم پژوهش
صورت فرضيۀ فرعي سوم :برنامة «جانبي كتابخوان» بر راهبرد كلي مطالعه ،راهبرد حال مسائله و
راهبرد حمايتي مطالعه دانشآموزان مقطع متوسطة شهر صحنه ت ثيرگذار است.
بارای آزمااون فرضاية فرعااي ساوم پااژوهش نياز از آزمااون تحليال كوواريااانس چناادمتغيره
(مانکوا) استفاده شد .با توجه به اينکه هر چهار پيشفرض آزمون تحليال كووارياانس چنادمتغيره
(مانکوا) رعايت شده است ،انجام اين آزمون بالمانع است.
جدول  .05نتايج آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيره در خصوص مقايسة متغيرهای وابسته در دو گروه
اثر متغير

ويلكس

1 / 371

5 / 170

1 / 140

1 / 531

1 / 415

نتايج تحليل كوواريانس چندمتغيره در جدول  05نشان داد كه در مرحلة پاسآزماون ،اثار اصالي
گروه معنادار نيست .در نتيجه ،بين متغيرهای راهبردهای كلاي مطالعاه ،راهبردهاای حال مسائله و
راهبردهای حمايتي مطالعه در دو گروه آزماايش (برناماة جاانبي كتاابخاوان) و كنتارل تفااوت
معنادار وجود ندارد.
در ادامه ،تحليل كوواريانس يا آنکاوا روی هركادام از متغيرهاای وابساته باهعناوان آزماون
تعقيبي مانکوا اجرا شد ،كه نتايج آن در جدول  04مشاهده ميشود.
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گروه

المبداي

آمارۀ F

سطح معناداري اندازۀ اثر

توان
آزمون

همان طور كه در جدول  05مشاهده ميشود ،هيچكدام از اثرات اصلي گروه معناادار نشاده
است؛ يعني برنامة جانبي كتابخوان بر راهبرد كلي مطالعه ،راهبرد حل مسائله و راهبارد حماايتي

201
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مطالعة دانشآموزان مقطع متوسطة شهر صحنه ت ثيرگذار نبوده است.

نقش برنامههای جانبی کتابخوان در آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعۀ دانشآموزان

جدول  .04نتايج حاصل تحليل آنکوا روی ميانگين نمرههای پسآزمون راهبردهای كلي مطالعه،
راهبردهای حل مسئله و راهبردهای حمايتي مطالعه
مرحله

منبع

مجموع

درجۀ

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مربعات

راهبردهای پيش آزمون

آمارۀ F

سطح
معناداري

اندازه توان
اثر

آزمون

1 / 101

0

1 / 101

1 / 017

1 / 435

1 / 131 1 / 113

كلي

گروه

1 / 911

0

1 / 911

0 / 003

1 / 157

1 / 094 1 / 000

مطالعه

خطا

5 / 044

55

1 / 509

-

-

پيش آزمون

1 / 713

0

1 / 713

1 / 910

1 / 755

1 / 051 1 / 175

گروه

1 / 114

0

1 / 114

1 / 103

1 / 193

1 / 155 1 / 110

خطا

1 / 501

55

1 / 701

-

-

1 / 177

0

1 / 177

1 / 054

1 / 354

1 / 147 1 / 115

حمايتي

گروه

1 / 015

0

1 / 015

1 / 493

1 / 005

1 / 053 1 / 153

مطالعه

خطا

4 / 575

55

1 / 540

-

-

راهبردهای
حل مسئله

راهبردهای پيش آزمون

-

-

-

-

-

-
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بحث و نتیجهگیری
در بررسي فرضية پژوهش مشخص شد كه برنامههای جانبي كتابخوان بر آگااهي فراشاناختي از
راهبردهای مطالعة دانش آموزان مقطع متوسطة شهر صحنه ت ثيرگاذار اسات .نتاايج نشاان داد كاه
ميانگين متغير راهبردهای كلي مطالعاه در دو گاروه نشسات كتاابخاوان و برناماههاای جاانبي از
ميانگين متغير راهبردهای كلي مطالعاه در گاروه كنتارل بيشاتر شاده اسات .همچناين ،باين گاروه
نشست كتابخوان و دو گروه نشسات مدرساهای و كنتارل از لحااظِ متغيار راهبردهاای حماايتي
مطالعااه تفاااوتي معنااادار وجااود دارد .در نهاياات ،بااين دو گااروه نشساات كتااابخااوان و نشساات
مدرسهای از لحاظِ متغير راهبردهای حل مسئله تفاوتي معنادار وجود دارد .نتايج بهدساتآماده در
رابطاه باا ايان فرضايه باا نتاايج پاژوهش پژوهشاگراني همچاون كاريمزاده و ابوالقاسام مسالمان
( ،)0790كاكي ،جمالي مهمويي و مکتبيفارد ( )0795و هماائي و اشارفيريازی ( )0795هامساو
است .نتايج پژوهش اين پژوهشگران نشان داد كه اكثر پاساخدهنادگان جامعاة پاژوهش يکاي از
مهمترين عوامل مؤثر بر آگاهي فراشناختي از راهبردهای مطالعه را برنامههای جانبي كتابخاوان
كاه مياانگين نمارة داناشآماوزان از حاد وساش بااالتر باود ،و ايان امار بياانگر آن اسات كاه
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مانند نشست كتابخوان يا نشست مدرسهای ذكر كردهاند .در اين پاژوهش نياز نتاايج نشاان داد
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دانااشآمااوزان موردبررسااي عامالِ برنامااههااای جااانبي كتااابخااوان را باار آگاااهي فراشااناختي از
راهبردهای مطالعه مؤثر ميدانند.
نتايج پژوهش جوادی و همکاران ( )0719نشان داد آگاهي و داناش فراشاناخت مايتواناد
يادگيری و مطالعه فراگيرنده را در دروس مختلف اثربخش و كارآمدتر سازد .با توجه باه اينکاه
دانش و آگاهي فراشناختي هم در محايش خاانواده و هام در مراكاز آموزشاي (در هماة ساطوح)
قابل آموختن و فراگيری هستند ،نهادهای آموزشي و فرهنگي كشاور باياد برناماهريازی دقياق و
منسجمي در اين زمينه داشته باشند.
بين برنامة «نشست كتابخوان» و راهبرد كلي مطالعه ،راهبرد حل مسائله و راهبارد حماايتي
مطالعة دانشآموزان مقطع دوم دبيرستان شاهر صاحنه رابطاهای معناادار وجاود نادارد .باهعباارت
ديگر ،برنامة «نشست كتابخوان» به تنهاايي بار راهبردهاای كلاي مطالعاه ،حال مسائله و حماايتي
مطالعة دانشآموزان مقطع دوم دبيرستان شهر صحنه ت ثيرگذار نيست .با اين حال ،برناماة «نشسات
كتااابخااوان» باار راهبردهااای كلااي مطالعااه بااهصااورت جداگانااه اثرگااذار بااوده اساات .نتااايج
كجباف ،مظاهری ،منشئي و طالبي ( )0790همخواني ندارد.
ارتباط قویتر برنامة «نشست كتابخوان» با مقياس راهبردهای حال مسائله باهعناوان ياک
مهارت عمومي موردنياز ،لزوم ت كيد بيشتر بر اين برنامه را گوشزد ميكند .با توجه به پاسخهاای
پرسشنامه و موارد ذكرشده در باال ،ميتوان گفت كه برنامة نشست كتاابخاوان بار راهبردهاای
كلي مطالعه (يعني دنبال كردن هادف در ذهان هنگاام مطالعاه ،فکار كاردن باه چيزهاايي كاه باه
فهميدن مطالب خواندهشده كمک ميكند ،پيشخواني ماتن قبال از مطالعاة دقياق ،انديشايدن باه
هماااهنگي مااتن مطالعااه بااا اهاادافش و اسااتفاده از اشاااره و ساارنخهااای مااتن باارای فهاام مطالااب
خواندهشده ،تحليل و ارزشيابي نقادانة اطالعات واردشده در متن ،استفاده از جاداول ،نمودارهاا و
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بهدساتآماده در رابطاه باا ايان فرضايه باا نتاايج پاژوهش پژوهشاگراني همچاون باباائي امياری،

تصاوير در متن برای افزايش فهم خود و مانند آن) ت ثير مثبت دارد.
همچنين ،راهبرد برنامة نشست كتابخوان به اين دليل كه در ذات خود همانناد راهبردهاای
فراشناختي بر مطالعه باشد مقايسه شود .در اين صاورت ،نتاايج مطالعاة حاضار باا نتاايج مطالعاات
عاشوری ،طالعپسند و بيگدلي ( ،)0791پورطاهريان ،خسروی و محمدیفر ( )0790و همچنين باا
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آگاهي فراشناختي مطالعه است ميتواند با نتايج مطالعاتي كه در زميناة تا ثير راهبردهاای آگااهي
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مطالعات لي ،چانگ ،لي و هوانگ ( )5105و رانا و باورگين ( )5101هامساو اسات .همچناين ،از
آنجااا كااه در برنامااة نشساات كتااابخااوان افااراد فرصاات داشااتند كتاااب را از قباال بااا اسااتفاده از
راهبردهای فراشناختي مطالعه كنند ،ميتوانساتند باا اساتفاده از تصااوير ،جادولهاا و نمودارهاای
كتاب در فهم و درک بيشتر مطلب كمک بگيرند .در ايان زميناه ،نتاايج مطالعاة حاضار باا نتاايج
پژوهش ليندر ،ايتل ،بارنتين و كولر ( )5101همسو است.
در اين پژوهش ،مشخص شد كه برنامة «نشست مدرساهای» باهتنهاايي بار راهبردهاای كلاي
مطالعه ،حل مسئله و حمايتي مطالعاة داناشآماوزان مقطاع دوم دبيرساتان شاهر صاحنه ت ثيرگاذار
نيست.
در پاژوهش جزاياری و اساماعيلي( )0710د ماورد فراشاناخت و مهاارت حال مسائله نياز،
يافتهها بيانگر ت ثير آموزش راهبردهای فراشناختي بار عملکارد حال مسائلة داناشآماوزان اسات.
مهاارتهاای حال مسائله عاالوه بار تا ثير بسازايي كاه در فراگياری و افازايش تاوان ياادگيری
دانشجويان دارند ،بهعنوان مهارتي ضروری در زندگي روزمرة افراد باياد ماورد تمركاز و توجاه
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بيشتری واقع شود.
با توجه به پاسخهای پرسشنامه و موارد ذكرشده در باال ،ميتوان گفت كاه برناماة نشسات
مدرسااهای باار راهباارد كلااي مطالعااه (ماننااد يادداشااتباارداری از مااتن باارای كسااب آگاااهي از
ويژگيهای متن ،فکر كردن به چيزهايي كاه باه فهميادن مطالاب خوانادهشاده كماک مايكناد،
پيشخواني متن قبل از مطالعة دقيق ،انديشيدن به هماهنگي متن مطالعه با اهدافش) و راهبارد حال
مسئله (مطالعة آهسته و دقيق برای كسب اطمينان از فهميدن مطلب ،ادامة مطالعاه بعاد از از دسات
دادن تمركز ،هماهنگ كردن سرعت خوانادن متناساب باا ماتن خوانادني و مانناد آن) و راهبارد
حمايتي مطالعه (يادداشت برداری برای افزايش درک مطلب ،با صدای بلناد خوانادن ماتن هنگاام
مواجه با يک مشکل ،خالصهنويسي برای مشخص كاردن اطالعاات و مطالاب ماتن و  )...تا ثيری
ندارد.
با توجه به تفاسير باال ،ميتوان چنين اساتنباط كارد كاه نشسات مدرساهای مايتواناد باا آن
مدارس انجام شده است مقايسه شود .بنابراين ،نتايج مطالعة حاضر با نتاايج پاژوهش ساان ()5107
و كنستانتين و موسيينگفي ( )5100همسو است .همچنين ،برنامة نشسات مدرساهای در كماک باه
209
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دسته از مطالعاتي كه در زمينة ت ثير آگاهي فراشناختي از راهبردهای مطالعه بار داناشآماوزان در
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درک بهتر و بيشتر مطلب و مفاهيم با اساتفاده از راهبردهاای فراشاناختي ماؤثر باوده اسات؛ زيارا
راهبردهای درک مطلب با راهبرد حمايتي موازی هستند .در اين زمينه ،نتاايج پاژوهش حاضار باا
نتايج ادوسا و همکاران ( )5109نيز همخواني دارد.
همچنين ،مشخص شد كه برنامة «جانبي كتابخوان» بهتنهايي بر راهبردهاای كلاي مطالعاه،
حل مسئله و حمايتي مطالعة دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان شهر صحنه ت ثيرگذار نباوده اسات.
اين نتايج با نتايج مطالعة كااكي ،جماالي مهماويي و مکتبايفارد ( )0795مغاايرت داشات .آنهاا
برنامههای جانبي مانند نشسات كتاابخاوان و مساابقات كتاابخاواني را در جاذب كودكاان باه
كتابخانهها ت ثيرگذار ميدانستند .با توجه به آنچه در سطور بااال ذكار شاد ،آن دساته از مطالعااتي
كه مربوط به آگاهي از وضعيت مطالعة افراد است در اينجا شکل مايگيارد؛ باه ايان معناا كاه در
آن ،فرد به معرفي كتاب موردعالقة خود بادون هايچ آموزشاي مايپاردازد .ازايانرو ،نتاايج ايان
هدف را ماي تاوان باا نتاايج مطالعااتي كاه باه بررساي وضاعيت مطالعاة فارد بار مبناای مطالعاات
فراشناختي مي پاردازد مقايساه كارد .بناابراين ،نتاايج پاژوهش حاضار باا نتاايج مطالعاات كرماي،
برنامة جانبي ،استنتاج از مطلب نقشي پررنگ دارد؛ زيرا دانشآموزان در هنگاام خوانادن نتاايج و
يافتههای خود از كتاب را با يکديگر به اشتراک ميگذارند .بنابراين ،دانش فراشاناختي باا ساطح
اطالعاتي كه در متن ارائه ميشود هماهنگ است ،بهويژه برای اطالعااتي كاه باه اساتنتاج وابساته
است .پژوهش حاضر در اين زمينه با نتايج پژوهشهای پری ،النادای و گلادر ( )5101و ساوتو و
همکاران ( )5109همخواني دارد.
با توجه به اينکه برنامههای جانبي كتابخوان بهصورت همزماان بار آگااهي فراشاناختي از
راهبردهای مطالعة دانش آموزان مقطع متوسطة شاهر صاحنه در ايان مطالعاه ت ثيرگاذار بودناد اماا
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اهللكرمي و هاشمي ( )0795و كنستانتين و موسايينگفي ( )5100هامساو اسات .همچناين ،در ايان

بهصورت جداگانه ت ثيرگذار نبودند ،پيشنهاد ميشاود ايان برناماههاا بارای ت ثيرگاذاری بيشاتر در
مدارس و كتابخانهها بهصورت همزمان استفاده شوند.
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