The Effect of Free book Reading Skills on
Students' Reading Habits, Attitudes toward
Reading and Academic Achievement
Khosro Rashid (Corresponding Author)
Associate Prof., Department of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
khosrorashid@yahoo.com

Amir Soltani
MSc in Educational Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
amirsoltani005@yahoo.com

Rasool Kord Noghabi
Associate Prof., Department of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
rkordnoghabi@gmail.com

Kambiz Karimi
PhD Student of Educational Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

[ DOR: 20.1001.1.26455730.1399.26.4.2.7 ]

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

Kambiz.karimi90@gmail.com

Abstract
Purpose: Since nowadays study is one of the most important tools of human
communication with the world around us, advanced systems not only
encourage individuals to study the textbook, but also lead them to free book
reading; However, a comparison of statistics of the amount of free book
reading shows that the status of study in our country is lower than other
developed countries. Having wrong reading habits and a lack of access to
books is among the deterrents to free book reading. Therefore, the main
problem of this study is whether free book reading skills affect reading
habits, attitudes toward reading, and academic achievement of high school
male students.
Method: This research was carried out by using a half-experimental design
consisting of a pretest-posttest on an experimental group and a control
group. The statistical population included all male students studying at the
Shohadaye Solan School of Hamadan city in the 2017-2018 academic year,
numbering 98 students. To select the sample, from all grades, the seventh
grade was selected by the purposeful sampling method. The number of
students in this grade was 40 and two classes were randomly selected as the
experimental and control groups. The study questionnaires included Palsani
and Sharma's (1982) study habits questionnaire with a retest reliability of
0.88 and criterion-dependent validity of 0.74 (FereidouniMoghadam and
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Cheraghian, 2009), and questionnaire of researcher-made attitudes toward
reading with the Cronbach's alpha of 0.83. The construct validity of the
questionnaires showed the high fit of the model of the research. Academic
achievement was also measured by the total grade point average of the
students. The first-semester grade point average was used as a pre-test and
the second-semester grade point average was used as a post-test. The free
book reading skills were taught to the experimental group during 11 sessions
(each one lasting 60 minutes) in eleven consecutive weeks and the control
group did not receive any training. At the end of the training course, a posttest was performed in both groups. The data was analyzed by using an
analysis
of
covariance
using SPSS software
version 22.
Findings: The results of analysis of covariance indicated that free study has
a positive effect on the students' reading habits (F = 7.08, P < 0.05), students'
attitudes toward reading (F = 13.61, P < 0.05) and their academic
achievement (F = 10.84, P < 0.05).
Originality/value: Findings showed that free book reading skills had a
significant effect on students 'reading habits, students' attitudes toward
reading, and their academic achievement. Free book reading makes students'
minds more active by raising their level of thinking. Thus, they will be able
to learn the lessons better. Based on the results of this research, the effect of
training free book reading skills can be further examined by considering the
educational conditions in each grade, findings can also be used in order to
enrich the programs related to academic achievement in schools.
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چكيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسي ت رير مهارت های مطالعة آزاد بر عادات مطالعه ،نگرش به مطالعمه
كه دانش آموزان با حوزههای گوناگون دانش در قالب قرار دادن يک ساعت مطالعم ة آزاد هفتگمي آشمنا
ميشوند.
روش :روش پژوهش حاضر نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون-پس آزمون با گمروه كنتمرل بمود .جامعمة
آماری اين پژوهش شام همة دانش آموزان پسمر مشمغول بمه تحصمي آموزشمگاه شمهدای سموالن شمهر
همدان در سال تحصيلي  1014-1010به تعداد  11نفر بود .برای انتخماب ن مونمه ،نخسمت از ميمان تممامي
پايه ها ،پاية هفتم به صورت نمونه گيری هدفمند انتخاب شمد كمه تعمداد دانمش آمموزان ايمن پايمه  63نفمر
(هر كالس  53نفر) بود و دو كالس به صورت تصادفي به عنوان گروه آزممايش و گمواه گمزينش شمدند.
پس از اجرای پميش آزممون روی همر دو گمروه ،مهمارت همای مطالعمة آزاد در هفتمه بمهممدت  11جلسمه
(43دقيقه ای) در يازده هفتة متوالي ،به گروه آزمايش آموزش داده شد و گروه كنترل هي گونه آموزشي
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و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در سال تحصيلي  1014-1010انجام شد ،بمهطموری

دريافت نکرد؛ پس از اتمام دورة آموزشي بالفاصله از هر دو گمروه پمس آزممون بمه عمم آممد .تحليم
داده ها با روش تحلي كوواريانس انجام گرفت.
دانشآموزان در گروه آزمايشي به طمور معنماداری افمزايش يافتمه اسمت ،در حمالي كمه گمروه كنتمرل تغييمر
معناداری نداشته است.
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يافتهها :يافتههمای بمهدسمت آممده نشمان داد كمه عمادات مطالعمه ،نگمرش بمه مطالعمه و پيشمرفت تحصميلي
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اصالت/ارزش :در پژوهش حاضر ،مهارتهای مطالعة آزاد با ت كيد بر گنجاندن يک ساعت مطالعمة آزاد
طراحي و تدوين شد .بر اساس نتايج اين پژوهش ،ميتوان ت رير مهارتهای مطالعة آزاد را با در نظمر داشمتن
شرايش تحصيلي در هر پايه مورد بررسي بيشتر قرار داد ،و از يافتهها برای غنميسمازی برناممههمای ممرتبش بما
پيشرفت تحصيلي در مدارس استفاده كرد.
كليدواژهها :مطالعة آزاد ،عادات مطالعه ،نگرش به مطالعه ،پيشرفت تحصيلي
استناد :رشيد ،خسرو؛ سلطاني ،امير؛ كردنوقابي ،رسول و كريمي ،كامبيز ( .)1011ت رير مهارتهای مطالعة آزاد بر

عادات مطالعه ،نگرش به مطالعه و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.
.303-350 ،)6(54
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،54شمارة  ،6صص 303 -350
تاريخ دريافت1011/35/10 :؛ تاريخ پذيرش1011/30/36 :
© نهاد كتابخانههای عمومي كشور
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تأثیر مهارتهای مطالعۀ آزاد بر عادات مطالعه ،نگرش به مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

مقدمه
عادت به مطالعه بهصورت مطلوب برای دستيابي به عملکرد تحصيلي بهتر ضمروری اسمت (جماتو،
اوگوني و اولوبيو .)5316 ،1در واقع ،آرزوی هر والد و معلمي داشتن فرزندان و شماگردان مشمتاق
مطالعه است .عادات مطالعه به گرايشهای منظم و شيوههای تکراری بمه دسمت آوردن اطالعمات
از طريق يادگيری ،گفته ميشود؛ (مير ،53115نق از كومر .)5310 ،0بررسمي عمادتهمای مطالعمه
از اين حيث اهميت دارد كمه يکمي از علمتهمای پمايين بمودن آممار مطالعمه در ايمران را ناشمي از
عادت نداشتن به مطالعه از دوران كودكي ميداننمد (مسمعودی و رداد .)1015 ،بمهعمالوه ،عمادات
مطالعه ارتباط مستقيمي نيز بما پيشمرفت تحصميلي دانمشآمموزان دارد (آنموار .)5310 ،6همچنمين،
داشتن عادات مطالعة ناكارآمد از دالي عدم موفقيت دانشآموزان نيز است؛ عمادتهمای مطالعمة
نامطلوب بزر

ترين دلي شکست دانشجويان دانشگاههای نيجريه اسمت؛ بمرعکس ،عمادتهمای

مطالعة مطلوب ت رير بسيار مثبتي بر پيشرفت تحصميلي افمراد دارد (نجمي .)5335 ،0حتمي مطالعمات
انجامشده در سطح دانشگاهي هم نشان مميدهمد كمه دانشمجويان دارای پيشمرفت تحصميلي بماال،
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

نسبت به دانشجويان دارای سطح پيشرفت تحصيلي پايين ،از مهارتهمای تحصميلي مناسمب ماننمد
تکنيک همای مطالعمه ،ممديريت زممان و نگمرش مثبمت برخموردار هسمتند (بمالي و آنمه ويبموزی،4
 .)5335يافتههای پژوهشي دی اسکوبار )5310( 3نشمان مميدهمد كمه مطالعمة آزاد كتابخانمهای در
افزايش عادت به مطالعه مؤرر است كه پيامد آن بهبود عملکرد تحصميلي خواهمد بمود .يافتمههمای
پژوهشي ميرهادی ( )1060نشان ميدهد كه بيشتر دانشآمموزان عمالوه بمر برناممههمای معممول از
مطالعة آزاد نيز استفاده ميكنند و در منزل نيز بمه مطالعمة كتمابهمای مناسمب سمن خمود سمرگرم
هستند .اين در حالي است كه عادت بمه مطالعمه ،زمينمه را بمرای پيشمرفت تحصميلي بيشمتر فمراهم
ميسازد (جاتو و همکاران.)5316 ،
عالوه بر عادت به مطالعه كمه از متغيرهمای مهمم در حموزة گمرايش بمه مطالعمه و پيشمرفت
تحصيلي دانش آموزان است؛ نگرش نسبت به مطالعه نيز سهم بزرگمي در الگموی صمحيح مطالعمة
دانشآموزان دارد (چي .)5334 ،1نگرش ،تماي به عمم يما واكنشمي خماص در مقابم محركمي

4. Anwar
8. Chi

3. Kumar
7. De Escobar

2. Meyer
6. Bailey & Ouwuegbuzie

1. Jato, Ogunniyi & Olubiyo
5. Nneji

656

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1399.26.4.2.7

خاص است .نگرشها بهوسيلة عقايد و باورهما تقويمت مميشموند (عامم ادراكمي يما شمناختي) و
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اغلب احساسات قوی (عام هيجاني) بمه نموع خاصمي از رفتمار (عامم حركتمي) منجمر مميشمود
(گيج و برالينر .)1036 ،از آنجا كه نگرش تعيينكنندة رفتار است ،مطالعات نشان داده اسمت كمه
دانشآموزان دارای نگرش مثبت نسبت به مواد درسي ،تماي به فعاليمت خموبي در درس از خمود
ابراز مي كنند و برعکس ،كساني كه دربمارة درسمي نگمرش منفمي دارنمد واكمنش مناسمبي بمه آن
درس ندارند (شمرودر5333 ،1؛ براملمت و همرون5331 ،5؛ و شمنگ )5331 ،0؛ بنمابراين ،باورهما و
نگممرشهممای دانممشآممموزان نسممبت بممه مطالعممه نقممش مهمممي در رفتارهممای مطالعمماتي و يممادگيری
دانشآموزان ايفما مميكنمد (آيکمن .)1134 ،6نتمايج پمژوهشهمای تجربمي نيمز مؤيمد ممؤرر بمودن
آممموزش در نگممرش اسممت ،بممهگونممهای كممه كليممنجن ،هوسمممان ،ليگتمموت و البممرت )5313( 0در
پژوهشممي تحممتعنمموان «ت م رير كتابخانممه مدرسممه در نگممرش بممه مطالعممه و رفتارهممای مطالعممه در
دانشآموزان غير مهاجر غربي» به ايمن نتيجمه رسميدند كمه مطالعمه در محميش كتابخانمه مميتوانمد
نگرش به مطالعه و رفتار مطالعة دانشآموزان را پيشبيني كند .همچنمين ،بررسمي تم رير يمادگيری
مغزمحور بر نگرش و پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانشآموزان نشان داده است كه يمادگيری
(حسني ،دستجردی و پاکدامن.)1016 ،
از ديگر سو ،پيشرفت تحصيلي يکي از مهمتمرين معيارهمايي اسمت كمه در بررسمي توانمايي
دانشآموزان برای اتمام تحصيالت و رسيدن بمه مرحلمة فمار التحصميلي نقمش قابم تموجهي ايفما
ميكند .اين مفهوم يکي از مهمترين مؤلفههايي است كه در پيشبيني وضمعيت آتمي فراگيمران از
لحاظِ كسب صالحيت و مهارتهای علمي و عملي الزم مورد استفاده قمرار مميگيمرد (سمورس،
گالسانده ،آلميدا و پارامو .)5331 ،4دانشآموزان بهعنوان مهممتمرين عناصمر در فراينمد آمموزش،
تحتت رير موقعيتها ،روشها ،انگيزهها و امکاناتي قرار ميگيرند كه آنها را انتخماب مميكننمد.
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مغز محور بر نگرش و پيشرفت تحصيلي رياضي دانشآموزان تم رير قابم توجمه و معنماداری دارد

پيشرفت تحصيلي افراد به عنوان يکي از شاخص های ميزان يادگيری ،متم رر از عوامم گونماگون
است كه يکي از آنها آموزش است (نبوی و عسکری .)1010 ،مداخالت آموزشمي مميتوانمد بما
تغيير در مهارتها ،عادات مطالعه و نگرش فراينمد ذخيمرهسمازی ،بازيمابي و اسمتفاده از دانمش يما
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آموختهها را تسهي كند (عليبخشي و زارع .)1011 ،الزوبمي )5311( 1در خصموص تم رير برناممة
غنيسازی پيشرفت تحصيلي ،مطالعة آزاد را بهعنوان يک مهارت تفکمر سمطحبماال معرفمي كمرده
است كه استفاده از آن باعث بهبود پيشمرفت تحصميلي خواهمد بمود .يافتمههمای پژوهشمي ظريمف
قاسميان ( )1010درمورد دانشجويان نشان داده است كه مطالعهة آزاد ميتوانمد در رشمد علممي و
موفقيت تحصيلي آنها مؤرر باشد .همچنين ،تشويق و ترغيمب بمهصمورت كلمي بمر مطالعمة كتمب
غيردرسي در پيشرفت تحصيلي ت ريری معنادار دارد (شيخي ،كرمي و كرمي.)1010 ،
از آنجا كه امروزه مطالعه يکي از مهمترين ابزارهای ارتباط انسان با جهان پيراممون اسمت و
ميزان مطالعه و گرايش به خواندن از مهمترين شاخصهای رشمد و توسمعة همر كشموری اسمت و
همچنين مطالعه يکي از عوامم ممؤرر در شمکوفايي اسمتعدادهای بمالقوة انسماني بمرای رسميدن بمه
كمال و عاملي مؤرر در جلوگيری از تکبعدی فکمر كمردن اسمت ،نظمامهمای پيشمرفته عمالوه بمر
تشويق دانشآموزان و دانشجويان به مطالعة درسي ،آنها را به مطالعة آزاد نيز همدايت مميكننمد؛
اما مت سفانه مقايسة آمار و بيانات رسمي مسئوالن فرهنگي كشور از ميمزان مطالعمه نشمان مميدهمد
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

كه جايگماه مطالعمه در كشمور مما نسمبت بمه سماير ممالمک توسمعهيافتمه وضمعيت مطلموبي نمدارد
(ساالری .)1011 ،بر اساس آمارهای منتشرشده تا سال  ،1013حداكثر ميانگين سماعت مطالعمه در
روز برای هر فرد ايراني  11دقيقه اعالم شده است (نهاد كتابخانههای عمومي كشمور1011 ،؛ نقم
از ساالری .)1011 ،بهعالوه ،بررسي ميزان سرانة مطالعة سال  1013نيمز مشمخص كمرد كمه سمرانة
مطالعة آزاد هر ايراني  10/1دقيقه در روز است؛ اين در شرايطي است كه سرانة مطالعمه در جهمان
گاه تا چند ساعت هم اعالم شمده اسمت (ميرحسميني و بهراممي .)1013 ،همچنمين ،طبمق گمزارش
ايسنا ،ميزان سرانة مطالعه در ايران در سال  5310روزانه  10دقيقه ذكرشده است در حمالي كمه در
همين سال سرانة مطالعه در كشورهايي نظير انگلسمتان و فرانسمه بمهترتيمب  41و  43دقيقمه در روز
بيان شده است (خبرگزاری دانشجويان ايراني ايسمنا ،مردادمماه 1010؛ بمادوام و رضمائيان.)1016 ،
از آنجا كه مطالعة مستمر و مفيد بهخصوص برای نوجوانان يک نياز اساسي در آمموزشوپمرورش
كشور است ،الزم است اوليای دانشآمموزان و متصمديان نظمام تعلميموتربيمت بمه آن توجمه ويمژه

1. Al-Zoubi
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نشان دهند .ازاين رو ،يافتن راهي مناسب برای ترغيمب و تشمويق دانمشآمموزان بمه مطالعمة كتمب
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غيردرسي كه خود ميتواند منجر به مطالعة كتابهای درسمي نيمز شمود ،اممری ضمروری بمه نظمر
ميرسد (آفتابيآراني و بتولي .)1014 ،داشتن عادتهای غلش مطالعه و عمدم دسترسمي بمه كتماب
از عوام بازدارندة مطالعة غيردرسي بوده و داشتن عادت به مطالعه و تشمويق بمه مطالعمه از جملمه
عوام مشوق مطالعة غيردرسي اسمت (مرادمنمد .)1011 ،بنما بمر نتمايج پمژوهش مموليس ،ممارتين،
كندی 1و فوی ( )5333و موليس ،مارتين ،فوی و دراكر )5315( 5كمه در فاصملة سمالهمای 5334
تمما  5311انجممام شممد ،نتممايج از كمماهش چشمممگيری در نگممرش نسممبت بممه خوانممدن در ميممان
دانشآموزان خبر ميدهد كه از ديگر ضرورتهای انجام پمژوهش حاضمر اسمت .يافتمههمای ايمن
پژوهشها در جدول  1گزارش شده است.
جدول  .1كاهش نگرش نسبت به مطالعه در مقايسه با ميانگين كشورهای شركتكننده در پژوهش (برحسب درصد)
سال

آمريكا

تايوان

سنگاپور

هنگ كنگ

ميانگين

5334

63

05

63

0

61

5311

53

50

55

51

51

تجديدنظر در برنامة آموزشي آموزشوپرورش شده است .آنها خواستار تنظميم برناممة آموزشمي
جديد مطابق با نس جديد ،همراه بما آمموزش مهمارتهمای جديمد بمرای دانمشآمموزان شمدهانمد
(يونسکو)1111 ،0؛ ازاينرو ،الزم اسمت مداخلمهای صمورت گيمرد و ايمن مداخلمه بايمد از طريمق
ايجاد تغييراتي در متغيرهای مرتبش با مطالعه مانند عمادات مطالعمه ،نگمرش بمه مطالعمه و پيشمرفت
تحصيلي صورت گيرد .با توجه به آنچه بيان شد ،مهمترين مسئلة اين پژوهش ايمن اسمت كمه آيما
مهارت های مطالعة آزاد بر عادات مطالعه ،نگرش بمه مطالعمه و پيشمرفت تحصميلي دانمشآمموزان
پسر مقطع متوسطه ت رير داردق بنابراين ،فرضيههای پژوهش حاضر عبمارتانمد از )1 :مهمارتهمای
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سممازمان يونسممکو نيممز اعممالم كممرده اسممت كممه در يممک قممرن جديممد ،تقاضممای بمميسممابقهای بممرای

مطالعة آزاد در ايجاد عمادات مطالعمه دانمشآمموزان تم رير دارد؛  )5مهمارتهمای مطالعمة آزاد بمر
نگممرش مطلمموب دانممشآممموزان بممه مطالعممه تم رير دارد؛  )0مهممارتهممای مطالعممة آزاد در افممزايش

3. Unesco
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پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ت رير دارد.

تأثیر مهارتهای مطالعۀ آزاد بر عادات مطالعه ،نگرش به مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

تعاريف مفهومی متغیرهای پژوهش
عادت مطالعه :عادت مطالعه به فرايندهای خودكار و ناخودآگاه درگير در سماخت معنما از
متن اشاره دارد .بهطوریكه خواننده ممتن را بمهصمورت خودكمار مطالمب را مميخوانمد و معنما را
بهصورت ناخودآگاه دريافت ميكند (زويرز.)5336 ،1
نگرش به مطالعه :يک حالت ذهني هممراه بما سمه عنصمر شمناختي ،عماطفي و رفتماری كمه
احتمال مطالعه را افزايش را يا كاهش ميدهد (سسي اسميت.)1113 ،5
پيشرفت تحصيلي :پيشرفت تحصيلي به جلوهای از جايگاه تحصميلي فمرد اشماره دارد .ايمن
جلوه ممکن است بيانگر نمرهای برای يک دوره يما ميمانگين نممرات در دورهای مربموط بمه يمک
موضوع يا ميانگين نمرات دورههای مختلف باشد (ربر.)5331 ،0
تعاريف عملیاتی متغیرهای پژوهش
عادت مطالعه :منظور از عادت به مطالعه ،در اين پژوهش ،نمره ای بود كه افمراد در مقيماس
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 66سؤالي عادت به مطالعه پالساني و شارما )1115( 6كسب كردند.
نگرش به مطالعه :منظور از نگرش به مطالعه ،در ايمن پمژوهش ،نممره ای بمود كمه افمراد در
مقياس  53سؤالي نگرش به مطالعه محقق ساخته كسب كردند.
پيشرفت تحصيلي :منظمور از پيشمرفت تحصميلي ،در پمژوهش حاضمر ،كارناممه تحصميلي
يک سال گذشته فرد ازلحاظ معدل بود .بهگونهای كه معدل نوبمت اول بمهعنموان پميشآزممون و
معدل نوبت دوم بهعنوان پسآزمون مالک عم قرار گرفت.
روششناسی
اين پژوهش از نوع پژوهشهای نيمهآزمايشي با طرح پيشآزمون و پسآزممون بما گمروه كنتمرل
بود .آزمودنيهای دو گروه آزمايشي و كنترل طي دو مرحله مورد ارزيابي قرار گرفتند.
جامعۀ آماري و روش نمونهگيري :با توجه به اينکه انجام اين پژوهش نيماز بمه همکماری
ويژة مدارس داشت و مشکالت احتمالي در اين زمينه پيشبينميشمده بمود ،بما همماهنگي معاونمت

4. Palsane & Sharma

3. Reber

2. Cecil Smith

1. Zwiers
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محترم آمموزش ادارة كم آمموزشوپمرورش اسمتان هممدان ،يکمي از ممدارس ناحيمة يمک شمهر
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همممدان توانممايي همکمماری خممود در ايممن پممژوهش را اعممالم كردنممد .ازايممنرو ،جامعممة آممماری
موردمطالعه شام تمامي دانشآموزان پسر مشغول بمه تحصمي آموزشمگاه شمهدای سموالن شمهر
همدان در سال تحصيلي  1014-1010به تعداد ك  11نفر بود .حجمم نمونمه بمرای پمژوهشهمای
آزمايشي دستكم  10نفر پيشنهاد شده است (دالور )1015 ،كه با توجه به اينکه حجم كمالسهما
بيش از اين تعداد بود و اجرای كالسي آن امکانپذيرتر بود ،تمامي اعضای كمالسهمای انتخمابي
مورد بررسي قرار گرفتند .برای انتخاب نمونه ،نخست از ميان تمامي پايمههما پايمة هفمتم (پايمة اول
متوسطه اول) بهصورت نمونهگيری هدفمند با تعداد  63نفمر (همر كمالس  53نفمر) انتخماب شمد و
بهصورت تصمادفي بمهعنموان گمروه آزممايش و گمواه گمزينش شمدند .علمت انتخماب پايمة هفمتم
بهعنوان جامعة هدف اين موضوع بود كه دانشآموزان با گمذر از دورة ابتمدايي بمه دورة متوسمطة
اول ،بهدلي گسست ميمان نظمام ارزشميابي هما و تغييمر نظمام ارزشميابي از كيفمي بمه كمّمي بما افمت
تحصيلي روبمرو مميشموند (عممادی .)1014 ،ازايمنرو ،اهميمت بررسمي موضموع بمرای ايمن پايمه
دوچندان است .همچنين ،با توجه به اينکه براساس پيشينة تجربي ميزان انگيزة تحصميلي پسمران در
1015؛ ميرزابيگممي ،بختيممارپور ،افتخممار ،ماكونممدی و پاشمما ،)1014 ،گممروه هممدف پسممران بممرای
پژوهش حاضر در نظر گرفته شد.
در اين پژوهش از دو ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
 .3پرسش نامۀ عادات مطالعشه :ايمن پرسمشناممه در سمال  1115توسمش پالسماني و شمارما
ساخته شمده اسمت كمه شمام  60سمؤال در  1حيطمة ممديريت زممان ،وضمعيت فيزيکمي ،توانمايي
خواندن ،يادداشتبرداری ،انگيزش يادگيری ،حافظه ،برگمزاری امتحانمات و تندرسمتي اسمت .بما
توجه به دستورالعم پرسشنامه ،برای پاسخِ «هميشه يا بيشتر اوقات» نممرة « ،5بعضمياوقمات»  1و
«بهندرت يا هرگز» صفر در نظر گرفته شد ،كه بهاينترتيب حداق نمرة كم صمفر و حمداكثر آن

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

دورة متوسطه از دختران پمايين تمر و افمت تحصميلي پسمران از دختمران بماالتر اسمت (تربتمي نمژاد،

 11و نمرات باالتر بيانگر عادتها ی خوب مطالعه اسمت .نممرة كم عمادات مطالعمة افمراد در سمه
بخش شام عادات مطالعة نامطلوب (نمرة كمتر از  ،)03نسبتاً مطلموب (نممرة  )43-01و مطلموب
 3/40و نيز روايي وابسته به معيار  3/36گزارش شمده اسمت (فريمدونيمقمدم و چراغيمان.)1011 ،
مقدار آلفای كرونباخ در اين پژوهش  3/31به دست آمد.
655
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(نمرة بيشتر از  )41طبقهبندی شد .پايايي بماز آزممون  ،3/11ربمات درونمي بمهروشِ دونميم كمردن

تأثیر مهارتهای مطالعۀ آزاد بر عادات مطالعه ،نگرش به مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

 .2پرسشششنامششۀ سششنجش نگششرش بششه مطالعششه (محقششقسششاخته) :بممرای سممنجش نگممرش
دانشآموزان نسبت به مطالعه از پرسشنامة محققساختة سنجش نگرش اسمتفاده شمد .گويمههمای
پرسشنامه بر مبنای دستهبندی بلوم 1از هدفهمای آموزشمي بمه سمه دسمتة كلمي حموزة شمناختي،
عمماطفي و روانمميحركتممي ،طراح مي شممدهانممد .حمموزة شممناختي دانممش ،معلومممات ،توانمماييهمما و
مهارتهای ذهني را در بر ميگيرد ،يعني هدفهای اين حوزه به جريانهايي مربوط ميشمود كمه
با فعاليت های ذهني و فکری سروكار دارند .حوزة عاطفي با عالقه ،انگيزش ،نگمرش ،قمدرداني و
ارزشگذاری سروكار دارد .همة معلمان عالوه بمر آمموزش همدفهمای حموزة شمناختي (اعمم از
مستقيم و غيرمستقيم) در تحقمق بخشميدن بمه همدف همای حموزة عماطفي نيمز ممي كوشمند .حموزة
روانيحركتي به زمينة مهارتهای حركتي و فعاليتهای بمدني مربموط مميشمود (سميف.)1016 ،
برای بررسي روايي پرسشنامة مزبور از روشهای روايمي محتموايي و عماملي اسمتفاده شمد .بمرای
بررسي روايي محتوايي ،پرسشنامه به دو تن از روانشناسان تربيتمي داده شمد و از آنهما خواسمته
شد تا بگويند آيا ابزار (پرسشنامه) و هريک از گويههای آن نگرش بمه مطالعمه را مميسمنجند يما
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نه .سپس روايي محتوايي با استفاده از روش ضريب توافمق كموهن محاسمبه و عمدد  31بمه دسمت
آمد .الزم به ذكر است كه ضريب توافق كوهن برای ارزيابي اندازة توافق بين دو فمرد ،پديمده يما
منبع تصميمگيری مورد استفاده قرار ميگيرد (كوهن ،)1143 ،5بهگونهای كه در پمژوهش حاضمر
برای اندازهگيری ميزان توافق بين دو متخصص كه هريک بهصورت جداگانمه بمه بررسمي روايمي
صوری پرسش نامة نگرش به مطالعه پرداخته بودند به كار رفمت .پرسمشناممه شمام  53گويمه در
يک مقياس پنج درجه ای ليکرت (كامالً مخالفم =  1تا كامالً موافقم =  )0است .يافتههمای تحليم
عاملي نيز نشان داد كه ايمن ابمزار از سمه خمردهمقيماس عماطفي (گويمههمای  13 ،13 ،3 ،0 ،6 ،0و
 ،)11رفتاری (گويههمای  11 ،15 ،1 ،4 ،5و  )53و شمناختي (گويمههمای  10 ،16 ،10 ،11 ،1 ،1و
 )14تشکي شده است .بيشترين و كمترين نمره برای خردهمقياس عاطفي بهترتيمب  00و  ،3بمرای
خردهمقياس رفتاری  03و  ،4و برای خردهمقياس شناختي  00و  3بمود .همچنمين ،مقمدار  kmoدر
تحلي عاملي برابر با  3/30و مقدار خيدو در آزمون بارتلت برابمر بما  014/33بمود ،و لمذا همر دو

2. Cohen

1. Bloom

655

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1399.26.4.2.7

شاخص كفايت شواهد برای تحلي عاملي را نشان دادند .نتايج تحليم عماملي همچنمين نشمان داد
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خرده مقياسهای عاطفي ،رفتاری و شناختي بهترتيب تقريباً  51درصد 11 ،درصمد و  13درصمد از
واريانس ك و در مجموع  61درصد از واريانس ك را بيان ميكنند .ميزان پايمايي ابمزار نيمز كمه
با استفاده از روشهای ضريب آلفای كرونباخ محاسبه شد  3/10و بازآزممايي بمرای دو بمار اجمرا
كه با روش ضريب همبستگي محاسبه شد  3/11به دست آمد .نتايج بارگيری گويمههمای مربوطمه
به سه عام استخراجشده در جدول  5آمده است.
جدول  .5بارهای عاملي مؤلفههای سنجش نگرش به مطالعه
عوامل استخراج شده
گويه ها

گوية 0

3 /30

-

-

گوية 13

3 /30

-

-

گوية 3

3 /33

-

-

گوية 11

3 /03

-

-

گوية 6

3 /00

-

-

گوية 0

3 /01

-

-

گوية 15

-

3 /31

-

گوية 5

-

3 /34

-

گوية 53

-

3 /35

-

گوية 4

-

3 /31

-

گوية 1

-

3 /44

-

گوية 11

-

3 /40

-

گوية 10

-

-

3 /30

گوية 14

-

-

3 /41

گوية 1

-

-

3 /46

گوية 10

-

-

3 /61

گوية 16

-

-

3 /61

گوية 1

-

-

3 /60

گوية 11

-

-

3 /60

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

گوية 13

3 /31

-

-
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عاطفي

رفتاری

شناختي

تأثیر مهارتهای مطالعۀ آزاد بر عادات مطالعه ،نگرش به مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

به عالوه ،برای سنجش پيشرفت تحصيلي از معدل ك ترمي دانشآموزان استفاده شد ،بهطوری كه
معدل ترم اول بهعنوان پيشآزمون و معدل ترم دوم بهعنوان پسآزمون مورد استفاده قرار گرفت.
شيوۀ اجراي پشژوهش :بمرای تهيمة محتموای آمموزش مطالعمة آزاد درسمي ،ابتمدا منمابع و
كتابهای مربوط به مطالعه بهطور گسترده مرور شد .سپس بر اساس مطالعات ،با توجمه بمه اينکمه
مداخلهكننده ،دبير و مربي شاغ در آموزشوپرورش بود و در طول هفته با دانشآموزان بمهطمور
مستمر هم تدريس كالسي داشت و هم مربي فعاليتهمای پرورشمي آنمان بمود ،در قالمب سماعات
تممدريس كالسممي و فعاليممتهممای پرورشممي كممه بمما هممماهنگي مممدير مدرسممه در مح م كتابخانممة
آموزشگاه برگزار ميشد ،طرح پژوهشي مهارتهمای مطالعمة آزاد در هفتمه را در برناممة كالسمي
گنجاند .روند برگزاری جلسات بهطور مختصر به شرح زير بود:
در جلسة اول از گروه آزممايش و كنتمرل پميشآزممون گرفتمه شمد و كارگماه بمرای گمروه
آزمايش معرفي شد .سپس بهمدت  13جلسه (43دقيقهای) در  13هفتة متوالي ،گروه آزممايش در
مح كتابخانة مدرسه تحت آموزش مهارتهای مطالعة آزاد قرار گرفتند ولي گروه كنتمرل همي
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نمموع آموزشممي را دريافممت نکردنممد .پممس از اتمممام دورة آموزشممي بالفاصممله از هممر دو گممروه
پسآزمون به عم آمد .خالصة موارد اجرايي در جلسات به اين شرح بود:
جلسة اول :اجرای پيشآزمون شام پرسشنامههای عادات و نگرش به مطالعه برای همر دو
گروه آزمايش و كنترل بهطور همزمان در دو كالس جداگانه؛ جلسة دوم :آشنايي دانمشآمموزان
بمما كتابخانممة آموزشممگاهي ،جسممتوجممو و چرخيممدن در ميممان كتممابهمما و گفممتوگممو درمممورد
كتابهای موردعالقه؛ جلسمة سموم :بحمث و گفمتوگمو درممورد اهميمت و ضمرورت كتماب در
زندگي فعلي و آينده؛ جلسة چهارم :آشنايي دانشآموزان با تقسيمبندی سني كتماب و آشمنايي بما
بخشهمای مختلمف كتماب بمههممراه گمردش در ميمان قفسمههمای كتماب؛ جلسمة پمنجم :آشمنايي
دانشآموزان با تقسيمبندی موضوعي كتاب و تشويق دانمشآمموزان بمه انتخماب و مطالعمة كتماب
موردعالقه؛ جلسة ششم :آشنايي دانشآموزان با انواع كتابهای ادبي و جستوجمو در ميمان ايمن
كتابها همراه با بحث و گفتوگو درمورد كتمابهمای ادبمي موردعالقمه؛ جلسمة هفمتم :آشمنايي
كتابها همراه با بحث و گفتوگو درمورد كتابهای موردعالقمه در ايمن حموزه؛ جلسمة هشمتم:
آشنايي دانشآموزان با انواع كتمابهمای علممي ،فنمي و سمرگرمي و هنمری و ورزشمي بمههممراه
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گردش در ميان قفسههای كتاب و بحث درمورد آنها؛ جلسة نهم :نقد كتابهمای خوانمدهشمده و
بحث درمورد ت رير كتابهمای خوانمدهشمده در زنمدگي ،و همچنمين دادن تکليمف ارائمة پيشمنهاد
بممرای رفممع نممواقص و تهيممة گممزارش از كتمماب خوانممدهشممده؛ جلسممة دهممم :ارائممة گممزارش كتمماب
خواندهشده و بحث و اظهارنظر درمورد گزارش ارائهشده؛ جلسة يمازدهم :گمرفتن پمسآزممون از
گروه آزمايش و كنترل ،و تکمي پرسمشناممههمای عمادات مطالعمه و نگمرش بمه مطالعمه توسمش
دانشآموزان ،تقدير از سه دانشآموز كه بيشترين كتابهما را خوانمده بودنمد ،تقمدير و تشمکر از
همة دانشآموزان برای شركت در پژوهش.
تجزيممهوتحليم دادههمما در سممطح آمممار توصمميفي شممام حجممم نمونممه ،ميممانگين و انحممراف
استاندارد و از آزمون تحلي كوواريانس در سطح آمار استنباطي برای مقايسة دو گمروه كنتمرل و
آزمايش از نرمافزار  SPSSنسخة  55استفاده شد.
يافتهها
مقطع متوسطه ،شركتكنندگان عممدتاً  10المي  16سمال سمن داشمتند .آممار توصميفي مربموط بمه
متغيرهای پژوهش (عادات مطالعه ،نگرش به مطالعه و پيشرفت تحصيلي) در مرحلمة پميشآزممون
و پسآزمون در گروههای كنترل و آزمايش در جدول  0مشخص شده است.
جدول  .0آمار توصيفي متغيرها در مرحله پيشآزمون و پسآزمون در گروههای كنترل و آزمايش
متغير

پيش آزمون عادات مطالعه
پس آزمون عادات مطالعه
پيش آزمون نگرش به مطالعه
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ميانگين

انحراف معيار

تعداد

كنترل

131 /30

1 /41

53

آزمايش

11 /43

5 /56

53

كنترل

135 /33

13 /16

53

آزمايش

134 /60

3 /05

53

كنترل

44 /43

1 /30

53

آزمايش

01 /10

1 /00

53

كنترل

44 /30

4 /61

53

آزمايش

35 /43

4 /63

53

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1399.26.4.2.7

پس آزمون نگرش به مطالعه

گروه

آمار توصيفي
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جنسيت همة شركتكنندگان در مطالعه مذكر بود .همچنين ،بما توجمه بمه اجمرای ايمن مطالعمه در
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گروه

متغير

معدل ترم اول
معدل ترم دوم

آمار توصيفي

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

كنترل

10 /33

3 /01

53

آزمايش

14 /11

3 /04

53

كنترل

14 /15

5 /14

53

آزمايش

13 /16

5 /30

53

برای بررسي پيشفرم همگني واريانسها از آزمون لوين استفاده شد كه نتمايج آن در جمدول 6
ارائه شده است.
جدول  .6نتايج آزمون لوين برای بررسي همگني واريانسها
پيشرفت ت حصيلي

0 /54

1

01

عادات مطالعه

3 /30

1

01

3 /01

نگرش به مطالعه

3 /11

1

01

3 /30
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متغير وابسته

F

df1

df2

Sig.

3 /33

نتايج آزمون لوين نشان داد كه سطح معنماداری بمرای هممة متغيرهما بيشمتر از  3/30اسمت .بمهبيمان
ديگر ،متغيرهای عادات مطالعمه ،نگمرش بمه مطالعمه و پيشمرفت تحصميلي در گمروههمای شماهد و
كنترل دارای واريانسهای همگن هستند.
بهدنبال رعايت پيشفرمهای مربوطه ،از آزمون تحلي كوواريمانس بمرای تجزيمهوتحليم
فرضيهها استفاده شد.
فرضيۀ اول :برای بررسي فرضية اول پژوهش مبني بمر اينکمه مهمارتهمای مطالعمة آزاد در
ايجاد عادات مطالعة دانشآموزان ت رير دارد ،از آزمون تحلي كوواريانس استفاده شمد كمه نتمايج
در جدول  0آمده است.
جدول  .0نتايج آزمون تحلي كوواريانس برای پسآزمون عادات مطالعه
پيش آزمون عادات مطالعه

043 /00

1

043 /00

1 /63

3 /33

3 /11

گروه

635 /01

1

635 /01

3 /31

3 /31

3 /14

خطا

5641 /01

03

44 /31
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منبع

SS

df

MS

F

Sig

اندازۀ اثر
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برای بررسي ارر آموزش مهارتهای مطالعة آزاد (متغير مستق ) بر عمادات مطالعمة دانمشآمموزان
(متغير وابسته) با كنترل هرگونه ارر مداخلهگمر پميشآزممون (متغيمر همپمراش) عمادات مطالعمه ،از
آزمون تحلي كوواريانس اسمتفاده شمد كمه نتمايج مربوطمه حماكي از آن اسمت كمه پميشآزممون
عادات مطالعه دارای ارر مداخلهگر بوده اسمت ( .)P > 3/30 ،F = 1/63همچنمين ،مطالعمة درسمي
آزاد بر عادات مطالعه دانمشآمموزان ارمر مثبتمي داشمته اسمت ( .)P > 3/30 ،F = 3/31بمهعبمارت
ديگمر ،بمين گممروه كنتمرل (ميمانگين =  )135/33و گممروه آزممايش (ميمانگين =  )134/60تفمماوت
معناداری بهلحاظ عادات مطالعه وجود دارد و عمادات مطالعمة گمروه آزممايش بمهطمور معنماداری
بيشتر تحتت رير مطالعة درسي آزاد قرارگرفته است؛ بنابراين ،اين فرضيه قبول ميشود.
فرضيۀ دوم :برای بررسي فرضية دوم پژوهش مبني بمر اينکمه مهمارتهمای مطالعمة آزاد بمر
نگرش مطلوب دانشآموزان به مطالعه ت رير دارد ،از آزمون تحلي كوواريمانس اسمتفاده شمد كمه
نتايج در جدول  4آمده است.
جدول  .4نتايج آزمون تحلي كوواريانس برای پسآزمون نگرش به مطالعه

115 /51

1

115 /51

5 /14

3 /31

3 /33

گروه

000 /05

1

000 /05

10 /41

3 / 331

3 /54

خطا

1661 /60

03

01 /13

منبع

پيش آزمون نگرش به
مطالعه

برای بررسي ارر مهارتهای مطالعة آزاد (متغير مستق ) بر نگرش دانشآموزان به مطالعمه (متغيمر
وابسته) با كنترل هرگونه ارر مداخلهگر پيشآزمون نگمرش بمه مطالعمه (متغيمر همپمراش) ،آزممون
تحلي كوواريانس اجرا شد كه طبق جدول  ،4نتايج نشمان مميدهمد كمه پميشآزممون نگمرش بمه
مطالعه چندان ارر مداخلهگرانهای نداشته است ()P > 3/30 ،F = 5/14؛ اما مطالعة درسمي آزاد بمر
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SS

df

MS

F

Sig

اندازۀ اثر

نگممرش مطلمموب دانممشآممموزان بممه مطالعممه ارممر مثبتممي داشممته اسممت (.)P > 3/30 ،F = 10/41
بهعبارتديگر ،بين گروه كنترل (ميانگين =  )44/30و گروه آزمايش (ميانگين =  )35/43تفماوت
معناداری بيشتر مطلوب بوده است؛ بنابراين ،اين فرضيه مورد پذيرش قرار ميگيرد.
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فرضيۀ سوم :برای بررسي فرضية سوم پژوهش مبني بر اينکمه مهمارتهمای مطالعمة آزاد در
افزايش پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ت رير دارد ،از آزمون تحلي كوواريانس اسمتفاده شمد كمه
نتايج در جدول  3آمده است.
جدول  .3نتايج آزمون تحلي كوواريانس برای معدل ترم دوم
منبع

SS

df

MS

F

Sig

اندازۀ اثر

معدل ترم اول

101 /11

1

101 /11

060 /10

3 /33

3 /13

گروه

6 /40

1

6 /40

13 /16

3 /33

3 /55

خطا

10 /10

03

3 /65

برای بررسي ارر مهارتهای مطالعة آزاد (متغير مستق ) بر پيشرفت تحصيلي دانشآمموزان (متغيمر
وابسته) با كنترل هرگونمه ارمر مداخلمهگمر پميشآزممون (پيشمرفت تحصميلي در تمرم اول) (متغيمر
همپراش) ،از آزمون تحلي كوواريانس استفاده شد كه طبق جدول بماال ،نتمايج مربوطمه نشمان داد
كه پيشآزمون پيشرفت تحصميلي دارای ارمر مداخلمهگمر بموده اسمت (.)P > 3/30 ،F = 060/10
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همچنممين ،يافتممههممای ايممن جممدول نشممان ممميدهممد مطالعممة درسممي آزاد بممر پيشممرفت تحصمميلي
دانشآموزان ارر مثبتي داشته است ( .)P > 3/30 ،F = 13/16بهعبارت ديگمر ،بمين گمروه كنتمرل
(ميمانگين =  )14/15و گمروه آزممايش (ميمانگين =  )13/16تفماوت معنماداری بمهلحماظ پيشممرفت
تحصيلي وجود دارد و پيشرفت تحصيلي گروه آزمايش بهطرزی معنمادار افمزايش بيشمتری داشمته
است؛ بنابراين ،اين فرضية پژوهش مورد پذيرش قرار ميگيرد.
بحث و نتیجهگیری
نتايج آزمون فرضية اول پمژوهش بيمان مميكنمد كمه مهمارتهمای مطالعمة آزاد در ايجماد عمادات
مطالعة دانشآموزان ت رير معنادار داشته است .در واقع ،همسو با يافتمههمای دی اسمکوبار (،)5310
مطالعة آزاد توانسته است ت رير معناداری در عادات مطالعة دانمشآمموزان داشمته باشمد .همچنمين،
ميرهادی ( )1060ت رير تشويق به يک سماعت مطالعمة آزاد در هفتمه بمر دانمشآمموزان را بررسمي
بلکه صرفاً افراد به مطالعة كتب غيردرسي تشويق شدند و ارر اين روش بر ميزان عادت بمه مطالعمه
افراد بررسي شد ،در حالي كمه در پمژوهش حاضمر رويکمرد يمادگيری مهمارتي و آمموختن يمک
659
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مهارت خاص با هدف افزايش مطالعات آزاد و كتابخانهای مدنظر بمود .نتمايج برخمي پمژوهشهما
نيز نشان ميدهند كه در ايران دانشآموزان هي آموزشي در همي مقطمع تحصميلي در خصموص
نحوة صحيح مطالعه دريافت نکردهاند و در سطح عمادتهمای مطالعمه دارای كمبودهمايي هسمتند
(اباذری و ريگي1013 ،؛ كوشان و حيدری1010 ،؛ فريدونيمقمدم و چراغيمان .)1011 ،ازايمنرو،
دانشآموزان با مشکالتي مواجه هستند :از جمله اينكمه تمركمز كمافي در مطالعمه ندارنمد ،بمازده
مطالعاتي آنها كم است ،با نحوة صحيح يادداشتبرداری و خالصهنويسي آشنا نيسمتند و بمهطمور
كلي هي مهارتي برای نحوة صحيح مطالعه ندارند؛ نتيجة تمام اين مشکالت موجمب عمدم عالقمه
و نداشتن انگيزه برای مطالعمه در دانمشآمموزان مميشمود .لمذا شايسمته اسمت كمه نظمام آموزشمي
چارهای در اين خصوص پيدا كند و حتياالمکان سعي شود در يک دوره در زمينمهای خماص بمه
آنها آمموزش داده شمود .از آنجما كمه دانمشآمموزان اولمين تجربمههمای مطالعمه را در ايمن سمن
ميگذرانند ،آموزش در آنها بهتر و زودتر ت رير ميگذارد.
در تبيين اين يافته ميتوان گفت كه آشنا كردن كودكان و نوجوانمان بما مطالعمه و آمموزش
انسان متمدن قرن بيستويکم است در ذهن و روح دانمشآمموز دميمده شمود .كماهش مطالعمه بمه
جامعهپذيری ناقص كودكان و نوجوانان ،نداشتن درک صمحيح از مسمائ فرهنگمي و اجتمماعي،
شکاف نسملي و مشمکالت روانمي و رفتماری و سرگشمتگي نوجوانمان مميانجاممد؛ بنمابراين ،بايمد
دانش آموزان را بمه مطالعمه عمادت داد .عوامم مختلفمي در اممر كتماب و كتمابخمواني و توسمعة
فرهن م

و عممادت بممه مطالعممه در ميممان كودكممان و نوجوانممان دخي م هسممتند .بممرای اينکممه بتمموان

راهکارهای عملي توسمعة كتماب خمواني در ميمان كودكمان و نوجموان را شمناخت و بمه كمار بمرد
بايستي عوام ت ريرگذار بر عادت به مطالعه و نقمش هركمدام در ايمن مقولمه را شمناخت و روشمن
نمود .مطالعه برآيندی از مجموعة اين عوام است .برخمي از ايمن عوامم شمام مدرسمه ،محميش
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كتابخواني نياز واقعي عصر ماست .بايمد مطالعمه و كتمابخمواني كمه ويژگمي اساسمي و حيماتي

آموزشي و خود دانشآموزان است .از آنجا كه عادت كردن به مطالعه صحيح يک اممر اكتسمابي
است ،يعني همان گونه كه انسان خواندن و نوشتن را ياد ميگيرد ،ميتواند راه صمحيح مطالعمه را
گرفت كه آنها بتوانند برای مطالب مختلف سرعتهای متناسب با آنها را به كار برند و بهجمای
كاربرد يک روش واحد مطالعه ،انعطاف نشان دهند و متناسب با نياز ،روش خمود را تغييمر دهنمد.
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هم ياد بگيرد .ايجاد و پرورش مهارتها و عادات مطالعه در دانشآموزان بما ايمن همدف صمورت

تأثیر مهارتهای مطالعۀ آزاد بر عادات مطالعه ،نگرش به مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

بنابراين ،برای نهادينه كردن فرهن

مطالعمه در ميمان دانمشآمموزان بايمد نقطمة شمروع مطممئن و

هدف دقيقي مشخص شود .اين همان ايجاد عادت به مطالعه در ميان دانشآمموزان اسمت .عمادت
به مطالعه بايد از دوران طفوليت انسان شمروع شمود .يکمي از عوامم برانگيزاننمده در اممر مطالعمه
حس كنجکاوی است .اگر مطالعه برای انسان بهصورت وظيفه جلموهگمر شمود رغبمت بمه مطالعمه
هم كم ميشود .اين در حالي است كه با برانگيختن حس كنجکاوی چمهبسما شمخص بما حوصملة
فراوان آن را پيگيری كند و به آن اهميت دهد.
فرضية دوم پژوهش مبني بر مهارتهای مطالعة آزاد بمر نگمرش مطلموب دانمشآمموزان بمه
مطالعه ت رير دارد نيز مورد ت ييد قرار گرفت .هممسمو بما يافتمههمای كليمنجن و همکماران (،)5313
نگرش به مطالعه ميتواند تحتتم رير مطالعمة آزاد و كتابخانمهای قمرار گيمرد .در پمژوهش حاضمر
مهممارتهممای مطالعممة آزاد بمما ت كيممد بممر ي مک سمماعت مطالعممة آزاد بممه دانممشآممموزان در محمميش
كتابخانهای آموزش داده شد اما در پژوهش كلينجن و همکاران ( ،)5313تم رير كتابخانمة مدرسمه
و جست وجوگری در آن بر اساس موضوعات مختلف با همدف ارربخشمي بمر نگمرش بمه مطالعمه
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مدنظر بود كه اين موضوع بخشي از بستة آموزشي پژوهش حاضر نيز بود.
در تبيين تفاوت نگرش در دانشآموزان گروه آزممايش و گمروه شماهد مميتموان گفمت از
آنجا كه شک گيری نگرش در ابتدا بهصورت يک فراينمد يمادگيری آغماز مميشمود ،شمخص در
معرم محرک يا محرک هايي مربوط به يک شيء يما موضموع خماص قمرار مميگيمرد و بمر ارمر
فرايندهای تقويت و تقليد ،نگرشمي نسمبت بمه آن شميء يما موضموع پيمدا مميكنمد .طبمق الگموی
محرک–پاسخي ،اگر پاسخي به تقويت منجر شود احتمال وقوع مجدد آن زيادتر ميشمود (بموهر
و يان

)5335 ،؛ بنابراين ،وقتي در برنامة دانشآموزان يک ساعت مطالعة آزاد گنجانده ميشمود

منجر به افزايش ميزان يادگيری دانشآموز ،ايجاد كنجکاوی ،افمزايش عالقمه بمه مطالعمه و لمذت
بيشتر از مطالعه ميشود ،و زماني كه دانشآموز يک تکليف يادگيری را با اشتياق و عالقمه انجمام
ميدهد ،موجب دريافت تقويت مثبت و تشويق او به تغيير نگرش منفي نسبت به مطالعه ميشود.
ايجاد انگيزه نيز ميتواند بهعنوان محركي بر تغيير نگرش دانشآموزان مؤرر است .در علم
درسي ،نداشتن انگيزه برای مطالعه ،آشنايي نداشتن دانمشآمموزان بما كتمابهمايي مناسمب گمروه
سنيشان ،نداشتن آشنايي با انواع موضموعات كتماب و نحموة جسمتوجموی آن (اسمتيکر1033 ،؛
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بروز نگرش نامطلوب به مطالعه ميتوان به مواردی از قبي عدم عالقة دانشآموزان به كتابهمای
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بهنق از بادوام و رضائيان )1016 ،اشاره داشت .بهطور كلي ،عدم آشنايي با كتابخانمه و نقمش آن
در آموزش ،از يک طرف و اجبار نظام آموزشي در دانشآموزان برای انجمام تکماليف و مطالعمة
كتابهای درسي بمدون توجمه بمه عالقمه و نيازهمای آنهما از طمرف ديگمر موجمب شمک گيمری
احساس و نگرش نامطلوب نسبت به مطالعه در آنها ميشود .نگرش يمک دانمشآمموز نسمبت بمه
مطالعه از ميزان اطالع ،آگاهي و آشنايي او با انمواع كتمابهما و اهميمت آن در زنمدگي واقعمي و
همچنين احساس و عالقة او نسبت به كتابهای موردمطالعه نشئت ميگيمرد .در واقمع ،نگمرشهما
بخشي از انگيزههای افراد برای انجام اعمال خاص را توجيه مميكننمد .طبمق نظريمة جاذبمه متقابم
بارون و برنسکامب ،مجاورت و آشنايي و مشابهت سمببِ جمذب ،ايجماد عالقمه و در اداممه تغييمر
نگممرش ممميشممود (بممارون و برنسممکامب ،ترجمممة كريمممي )1013 ،و صممرفاً از طريممق آشممنايي و
مجاورت دانشآموزان با كتاب ،كتابخانه و همچنين بحث و تبادلنظر آنها با يکديگر و بما مربمي
ميتوان شاهد تغيير در نگرش آنها به مطالعه بود .بهطور خالصه ،ميتوان گفت آگماهي دادن بمه
دانشآموزان از طريق حضور دانشآموزان در كتابخانه ،همراهي مربمي بما آنهما ،ايجماد بحمث و
گرايش آنان به كتاب و تغيير نگرش آنها ت رير ميگذارد.
فرضممية سمموم نيممز مبنممي بممر تم رير مهممارتهممای مطالعممه آزاد در افممزايش پيشممرفت تحصمميلي
دانشآموزان مورد ت ييد قرار گرفت .همسو بما يافتمههمای پمژوهش الزوبمي ( ،)5311مطالعمة آزاد
بهعنوان بخشي از برنامههای غنيسازی پيشرفت تحصميلي در نظمر گرفتمه مميشمود .ازايمنرو ،در
اين پژوهش نيز از مطالعة آزاد بهعنوان كليد ارتقای پيشمرفت تحصميلي دانمشآمموزان پايمة هفمتم
استفاده شد چراكه اين دانمشآمموزان بما افمت تحصميلي بمهعلمت ورود بمه مقطمع جديمد بما نظمام
ارزشيابي متفاوت روبهرو هستند .همچنين ،ظريف قاسميان ( )1010نيمز در پمژوهش خمود مطالعمة
آزاد را مؤرر در پيشرفت تحصيلي گزارش كردند كه همسو با يافتههای پژوهش حاضمر بمود ،امما
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گفتوگوهايي بين دانشآموزان ،ايجاد انگيزش و احساس نياز برای مطالعه در دانمشآمموزان بمر

نوع مطالعة آزاد در اين پژوهش بهطور دقيق مشخص نشده بود .شيخي و همکماران ( )1010تم رير
كلي تشويق به مطالعة كتمب غيردرسمي را در پيشمرفت تحصميلي ممؤرر دانسمتهانمد كمه هممسمو بما
كافي را برای تغيير نگرش دانشآموزان و ت رير ماندگار بر پيشرفت تحصيلي نخواهد داشت.
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يافتههای پژوهش حاضر است ،اما ذكر اين نکته حائز اهميت است كه تشويق بهتنهمايي ارربخشمي

تأثیر مهارتهای مطالعۀ آزاد بر عادات مطالعه ،نگرش به مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

اررگذاری مطالعة آزاد غيردرسي بر پيشرفت تحصيلي را مميتموان محصمول تعامم چنمدين
عام دانست .اين عوام بهنظر ون

 ،هرت و والبر  )1110( 1در سه گروه محيطمي ،آموزشمي

و فردی تقسيمبندی ميشوند .برخي از اين عواملي كه ذكر شد خمارج از كنتمرل پمژوهش اسمت.
همة نظامهای آموزشي برای پيشرفت تحصيلي افراد تالش ميكننمد و بمرای رسميدن بمه پيشمرفت
موردنظر دارای برنامهها و هدفهايي هستند .ازاينرو ،هممة نظمامهمای آموزشمي بمهدنبمال عوامم
مؤرر بر پيشرفت تحصيلي هستند تا با شناسايي آنها برای بهبود آن تالش كننمد ،امما بما ايمن حمال
مدرسه هم بهدلي اينکه به يادگيری اكتشمافي اهميتمي نمميدهمد و نظمام آموزشمي ايمران غيرپويما
است ،موانع جدی بر سر راه مطالعه كردن وجود دارد زيرا در چنمين نظمامي معلمم و دانمشآمموز
بي نياز از منابع گستردة علوم و معارف بشری هستند و كمتر به مطالعة غيردرسي بها داده ميشمود.
به عالوه ،با اينکه كتابخانه يک واحد آموزشي فعال در مدرسمه اسمت كمه نقمش بسميار مهممي در
آموزشوپرورش دانشآموزان دارد ،اما در نظام آموزشي ما اهميت كمتری به آن داده مميشمود؛
زيرا تلقي از آموزشوپرورش فقش انتقال مطالب كتابهای درسي و اندوختههای ذهنمي معلمم بمه
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دانشآموز اسمت .در چنمين ديمدگاهي ،دانمشآمموز بمه كتابخانمه نيمازی نمدارد و بمه آن مراجعمه
نميكند درحالي كه كتابخانه مركز يادگيری و نيمز مركمز منمابع اطالعماتي اسمت .لمذا مسمئوالن و
مربيان و معلمان بايد برای پويايي كتابخانههای مدارس تمالش كننمد تما ايمن كتابخانمههما جايگماه
واقعممي خممود را بممه دسممت آورنممد ،اممما طممرح پژوهشممي حاضممر بمما ت كيممد بممر مطالعممة غيردرسممي،
دانشآموزان را با جايگاه واقعي كتابخانه در مدرسه آشنا كرد ،بمهگونمهای كمه دانمشآمموزان بمه
اهميت كتابخانه بهعنوان «قلب آموزشوپرورش» آشنا شدند كه منجر به افمزايش عالقمة آنهما بمه
كتاب و مطالعه شد ،بهگونهای كه حضور دانمشآمموزان در كتابخانمه در تغييمر عمادات و نگمرش
آنان به مطالعه و پيشرفت تحصيليشان ت رير مثبتي داشت.
ت رير اين مداخله در پيشرفت تحصيلي گروه آموزش را ميتوان به دو صمورت تبيمين كمرد:
يکي ت رير مستقيمي كه اين آموزش با افزايش ميزان مطالعه بمر پيشمرفت تحصميلي داشمته اسمت و
ت رير ديگری كه با تغيير نگرش و عادت به مطالعمه ،منجمر بمه پيشمرفت تحصميلي مميشمود ،بمدين

1. Wang, Haertel & Walberg
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ترتيب كه مطالعة غيردرسي فايدههايي بسيار دارد كمه بمه پيشمرفت تحصميلي كممک مميكنمد؛ از
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جمله ميتوان به تعميق فرايند ياددهي و يادگيری ،افمزايش آگماهي و تقويمت قمدرت خالقيمت و
ابتکممار ،رشممد و تکامم شخصمميت دانممشآممموز و شممکوفايي اسممتعدادهای او ،تکميم و تقويممت
محتوای برنامههای درسي و نيز جبران نمواقص و كاسمتيهمای كتمابهمای درسمي و فوايمد ديگمر
اشاره كرد .ازاين رو ،گنجاندن يک ساعت مطالعمة درسمي آزاد موجمب رواج فرهنم

مطالعمه و

كتابخواني در ميمان ايمن دانمشآمموزان شمده اسمت كمه بمرای جبمران كاسمتيهما و كمبودهمای
كتابهای درسي ،و ايفای نقشِ مکم كتابهای درسي و مکم برنامههمای درسمي و آموزشمي
دانشآموزان مناسب است .مطالعة آزاد با باال بردن سطح تفکر دانشآموزان ،ذهنشمان را فعمالتمر
و پوياتر ميكند .در چنين صورتي ،امکان يادگيری درسها برايشان بهتر فراهم ميشود.
با اينهمه ،چگونگي ت رير آموزش بر پيشرفت تحصيلي از طريق تغيير در عادات بمه مطالعمه
اينگونه توجيه ميشود كه بهزعم هرنماک )5333( 1همر دانمشآمموزی در طمول فراينمد تحصمي
عادت های مطالعة خاصي برای خمود كسمب كمرده و در راه رسميدن بمه پيشمرفت تحصميلي از آن
استفاده ميكند .عادات مطالعه اساسماً كوششمي فمردی در روشهمای خوانمدن ،حافظمه ،انگيمزش
است .ميتوان گفت مهارتها و عمادتهمای مطالعمة دانمشآمموزان يمک ويژگمي ذاتمي نبموده و
قاب يادگيری است .تغييری هرچنمد كوچمک در ايمن عمادات كمه برخمي از آنهما معيموب اسمت
ميتواند در پيشرفت تحصميلي نيمز تغييراتمي را سمبب شمود ،بمهگونمهای كمه نتمايج نشمان داد ايمن
آموزش موجب ايجاد و افزايش عادت به مطالعه در دانشآموزان شد.
از طرفي ،تشويق دانشآموزان موجب تغيير در عادات مطالعه و نگمرش بمه مطالعمه و بهبمود
كيفيت مطالعة دانش آموزان شده اسمت .كيفيمت مطلموب مطالعمه نيمز موجمب پيشمرفت تحصميلي
بيشتر دانشآموزان در گروه آزمايش شمد .پيشمرفت تحصميلي دانمشآمموزان در مقماطع مختلمف
رشد جسمي ،رواني و اجتماعي نيازمنمد دارا بمودن نگمرش مثبمت بمه مطالعمه و انگيمزههمای قموی
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تحصيلي ،يادداشت برداری ،ارزشميابي تحصميلي ،ممديريت زممان ،وضمعيت فيزيکمي و تندرسمتي

است .از آنجا كه نگرش افمراد نسمبت بمه مسمائ دارای اهميمت زيمادی اسمت و در واقمع نگمرش
زمينه سا ِز انجام فعاليت و نحموة انجمام فعاليمت اسمت ،در پيشمرفت تحصميلي دانمشآمموزان تم رير

1. Hranac
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مستقيم داشته و يکي از عوام مهم در رضايت تحصيلي دانشآموزان است ،بهطموری كمه نتمايج

تأثیر مهارتهای مطالعۀ آزاد بر عادات مطالعه ،نگرش به مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

پژوهش حاضر نشان داد بر ارر آموزش به دانشآموزان ،نگرش آنها نسبت به مطالعمه بمهصمورت
مثبت و معناداری تغيير كرد؛ بنابر اين يافتة پژوهش ،ميتوان گفمت كمه احتمماالً نگمرش يکمي از
متغيرهای مهم در محيش آموزشي اسمت كمه مميتوانمد در پيشمرفت تحصميلي ممؤرر باشمد .وقتمي
دانشآموزان نگرش مثبتي به درس يا مطالعه داشته باشند بيشتر به آن جذب خواهند شمد و بمه آن
واكنش مطلوبي خواهند داشت .آشمنايي بما جايگماه و نقمش كتماب و مطالعمه در نظمام آموزشمي،
موجب عالقة بيشتر و نگرش مثبت دانشآموزان به مطالعه مميشمود .شميخي و همکماران ()1010
در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه باور و نگرش فمردی بمه مطالعمة غيردرسمي يکمي از
هشت عاملي است كه در پيشرفت تحصيلي دانمش آمموزان ممؤرر اسمت .ايمن در حمالي اسمت كمه
نگرش منفي نسبت به مطالعه و درس موجب تداعي هيجانات منفي در دانشآموزان شمده و عمدم
رغبت آنان برای مطالعه و انجام تکاليف درسي را در پي خواهد داشت.
بهطور خالصه ،يافتههای پژوهش نشان داد كه تشمويق دانمشآمموزان پايمة هفمتم بمه مطالعمة
آزاد در عادات ،نگرش و پيشرفت تحصيلي آنان مؤرر بوده است؛ با اين حال ،بايمد توجمه داشمت
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

كه پژوهش حاضر صرفاً يمک بررسمي مقمدماتي از ارربخشمي گنجانمدن سماعات مطالعمه آزاد در
برناممة دانممشآممموزان و بررسممي تم ريرات آن بممود .ازايممنرو ،تعممميم نتممايج آن بممه سمماير پايممههممای
تحصيلي و جنسيت مؤنث بهعلت ويژگيهای متفاوتي كمه دارنمد بايمد بااحتيماط صمورت پمذيرد؛
بهعالوه ،از آنجا كه با توجه به محدوديتهای موجود در پژوهش حاضمر ،آزممودنيهما بمهلحماظ
طبقة اجتماعي ،شغ والدين ،وضمعيت اقتصمادی و درآممدی خمانوادههما همگمن نشمدند ،توصميه
ميشود در پژوهشهای آتي ،متغيرهای جمعيتشناختي نيز مدنظر قرار گيرد .يافتمههمای پمژوهش
حاضر زمينه را برای انجام پژوهشهای بيشتر محققان در پايههمای تحصميلي متفماوت و در همر دو
جنس فراهم ساخته است .همچنين ،پيشنهاد مي شمود كمه ممدارس متوسمطة اول بما توجمه بمه آزاد
بودن برخي ساعات درسي مقاطع در برنامة هفتگي ،از ايمن فرصمت بمرای بررسمي بيشمتر تم ريرات
مطالعة آزاد بر مؤلفههای تحصيلي بهصمورت ميمداني اسمتفاده كننمد ،و برناممهريمزیهمای الزم را
بسته به شرايش مدرسه در دستوركار قرار دهند .دانشآموزان ميتواننمد بمه روشهمای ديگمری بما
تحصيلي برگزار شود تا شاهد افزايش نرخ مطالعه باشيم.
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