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 دوره متوسطه آموزان دانش مطالعه بر پيشرفت تحصيلي هاي روشتأثير بررسي 
  شهرستان بناب

  
  1ياسداله خديودكتر 

  2 نقي اقدسي دكتر علي
  3مهناز صمديان

  
  
  

  چكيده
بر پيشرفت تحـصيلي     ) جانبه  و پرسيدن دو   4مردر( مطالعه   هاي  شيوه تأثيراين پژوهش به منظور بررسي        

 دختـر سـال اول      آمـوزان   دانـش  نفـر از     80 اين پژوهش شامل     هاي  آزمودني صورت پذيرفت    نآموزا  دانش
 3 كه بوسـيله روش نمونـه گيـري تـصادفي         . بودند1389-90متوسطه شهرستان بناب در سال تحصيلي       

دو كـالس بـه عنـوان     .ت تصادفي انتخاب گرديديك كالس به صور   ،مدرسه انتخاب شد و از هر مدرسه      
هاي هر سـه گـروه پـيش         از آزمودني ان گروه گواه انتخاب شدند ابتدا        يك كالس به عنو    گروه آزمايش و  

 8در مـدت    هـا ي آزمايـشي       مطالعه برروي گروه  هاي    مهارت هاي  روشآموزش   آزموني اجرا شد و سپس    
هـاي مطالعـه بـه     در اين پـژوهش مهـارت     س آزمون اجرا شد     و در پايان پ    اي اجرا گرديد    دقيقه 45جلسه  
هـاي   براي آزمون فرضيه   .متغيرمستقل پيشرفت تحصيلي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد          عنوان  

  .داستفاده ش ANCOVAهمبسته و  t پژوهشي از آزمون
بـا   مطالعه، هاي آموزان آموزش ديده به شيوه مهارت       دانشنتايج تحقيق نشان داد كه بين ميزان يادگيري         

   . داردمعني داري وجودنترل تفاوت گروه ك
  

  . متوسطهآموزان دانش، هاي مطالعه، پيشرفت تحصيلي مهارت :واژگان كليدي

                                                 
 .، ايران تبريزالزهراء، فرهنگيان، پرديس فاطمهدانشگاه  -1
 .يز، ايرانتربيتي، تبر ، گروه علومدانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز -2
  . گروه علوم تربيتي، تبريز، ايرانارشد  دانشجوي كارشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز-3

4. Murder 

 »يتيترب فصلنامه علوم«
   1391تابستان ـ 18ـ شماره م پنجسال 

    13 -26. ص. ص

  17/09/1390: تاريخ دريافت مقاله
 12/01/1391: تاريخ پذيرش نهايي مقاله
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  مقدمه 
 يش و توانا ساختن نسل آينده در اداره امور خو،هاي اصلي بشريت در تمام دوران يكي از مشغله

، قسمت اعظم اين وظيفه در ابتدا توسط خانواده انجام مي شد و سپردن ميراث فرهنگي بوده است
  .مزمان با گسترش جوامع و تقسيم كار وظيفه تعليم و تربيت به نهاد آموزش و پرورش محول شده استه

، مفهوم اي نوين روان شناسي تعليم وتربيتتكنولوژي و يافته ه امروزه بر اثر پيشرفت روزافزون علوم و
 را تي و تربمي تعليعلما .ه گسترش آن نيز افزايش يافته استآموزش و پرورش دگرگون شده و دامن

 ها و يي و تواناتيو خالق  قدرت تفكري  مدارس پرورش و توسعهي فهي وظني بر آن است بزرگتردهيعق
 زيانگ  ازمسائل بحثيكيدرس خواندن   مطالعه وحي صحهاي روش در كودكان است يريادگي يها مهارت

 سالن ايمنزل  مدرسه، در را زآمو دانش كه ما نحوه مطالعه و درس خواندن ي باشد زمانيم آموز دانش در
 و مطالعه يريادگي در روش يادي زيها  كه تفاوتميشو يمتوجه م ،ميده يمورد مشاهده قرار م ،مطالعه
  . وجود داردآموز دانش

 هاي پژوهش. باشد ي مآموزان دانش يلي تحصشرفتيله پأ، مس مهم در آموزش و پرورشلي از مسايكي
  حال،نيبا ا .اند  را نشان دادهيلي تحصشرفتيو پ يلياستعداد تحص ني رابطه بنيصورت گرفته باالتر

  ).1376،يغفور(  دخالت دارندآموزان دانش يلي تحصشرفتيهم هستند كه در پ ديگري عوامل
منظور از پيشرفت تحصيلي، پيشرفت يا عدم : گويد در تعريف پيشرفت تحصيل مي) 1376(نژاد  شعاري

ه مطالبي است كه تحت عنوان درسي با مواد درسي در طي يك پيشرفت در كسب و يادگيري مجموع
 هاي روشهاي مربوط به  هاي اخير بيشتر بحث در سال .شود  ارائه ميآموزان دانش به يليسال تحص

   .باشند هاي مطالعه هم مي مطالعه بوده است در واقع پيشرفت تحصيلي مورد انتظار در مهارت
 مورد زين آموزان دانش نيب  دريريادگي نحوه ي،لي تحصشرفتيدر پي ريادگي نقش  به با توجهنيبنابرا
 يمؤثر آن ها نقش يريادگي تواند در نحوه ي مآموزان دانش مطالعه به هاي روشآموزش  .باشدي م توجه

 ي  عالقهجه،يدر نت. سازد يتر م  و لذت بخشتر عيكاربرد فنون بهتر، مطالعه را آسانتر، سر. داشته باشد
 بپردازد، از خواندن شتري بي شود تا او به مطالعه ي و سبب مابدي ي مشي به مطالعه افزابتسخواننده ن

  ).1386ف،يس( را بخواند يشتري نكند، و در زمان كمتر مطالب بي بخواند دوردي كه بايمطالب
ممكن است   مطالعه باشد،حي صحهاي روش با راني فراگيي عدم آشنا،يلي از مشكالت تحصيكياگر 
 شده است به ي از جوامع سعياريدر بس . كاستراني فراگيلي از موانع رشد تحصها شيوه نيآموزش ا بتوان
 حي صحهاي روش آموزش قي سرعت خواندن، دقت در مطالعه و درك مطلب از طرشي در افزارانيفراگ

  مدت واه كوتيها  بلكه دورهرديگ ي كار نه تنها در ضمن آموزش صورت منيا. مطالعه كمك نمود
  ).1373چ،يبالدوو( گردد ي مجادي همه افراد عالقمند اي درست مطالعه براهاي روشبلندمدت 

 در يكنند ول ي صرف مها درس خواندن يها وقت خود را برا  ساعتنكهيرغم ا ي علآموزان دانش از ياريبس
له أ مسني اكنند و ي دلخواه كسب نمجهي نتها آزمون ري در كالس و در ساي شفاهيها رسشپامتحانات و 
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تواند باعث  ي است كه مي از عوامليكيباشد و  ي قابل تحمل نمآموزان دانش و خود راني دب،ءاي اوليبرا
 مطالعه و درس حي عادت صحاي روش نيا شود بنابريلي تحصشرفتپيدر  آموز دانش زهيكاهش انگ

  .)1385،يطوس(رخورداراست  بيي باالتي از اهمتيترب  ومي تعلندي دهنده در فراروي عنصر و نكيخواندن 
نماينـد موفقيـت بيـشتري دارنـد نـسبت بـه             اهبردهاي صحيح مطالعه اسـتفاده مـي      ي كه از ر   آموزان  دانش
موفق در هنگام    نا آموزان  دانش از   شتري ب ،نمايند  صحيح مطالعه استفاده نمي    ي كه از راهبردهاي   آموزان  دانش

 محقق مشخص   نيژوهش ا پ در .ندي نما ي م تيا رعا مطالعه فعال و سبك مطالعه ر       مطالعه، طيمطالعه شرا 
 نامناسـب   يهـا  عـادت  ، سبك مطالعه،   مطالعه فعال  هاي  روش ، مطالعه طي شرا تي معدل با رعا   نيشد كه ب  

 راهبردهـا   نيـ  آموزش ا  نيبنابرا . وجود دارد  يدار ي معن ي و مطالعه همبستگ   يريادگي يهامطالعه و راهبرد  
العـاده   فوق ، به مطالعه آموزان  دانش كردن   قمند و عال  يليله افت تحص  أتواند در حل مس    ي م آموزان  دانشبه  

  ).1382درخشان، (  باشدمؤثر
  : آموزش مهارت هاي يادگيري و مطالعههاي روش

  : روش مردر.1
از مردرسرواژه ). 1985دانسرو،( نام دارد 1 مطالعه و يادگيري، روش مردر موفق درهاي روش يكي از

 بسط و ،5، درك و هضم4، يادآوري3، درك و فهم2و هوا حال. يل يافته استكلمات زير تشك حروف اول
ه تر روش پس ختام است و از روش مردر صورت جديدتر و تكميل يافت .7و پاسخ و مرور 6گسترش
گوئتز و (ي شناختي آن بيشتر است  لذا جنبه  روانشناسي خبرپردازي مشتق شده وها پژوهش هاي نظريه

  ).1992همكاران،
. ال و هواي آن را پيدا كنيدمنظور اين است كه پيش از شروع به مطالعه و يادگيري ح :هوال و حا  •

  ).510: 1380سيف،( ايان مطالعه آن حالت را حفظ كنيدسر حال و آماده ياد گرفتن باشيد و تا پ يعني
ور عميق در اين مرحله بكوشيد تا آنجا كه ممكن است مطالبي را كه مي خوانيد به ط :درك و فهم  •

از كم و كيف درك و فهم خود آگاه باشيد و بخش هايي را كه خوب نمي فهميد با عالمت . درك كنيد
  ).منبع پيشين(گذاشتن مشخص كنيد تا در مراحل بعدي مجدداً به سراغ آنها برويد 

در اين مرحله آنچه را كه در مرحله ي قبل خوانده و فهميده ايد به ياد آوريد و از  :يادآوري  •
  .راهبردهاي تفسير، تخيل و تحليل مفاهيم استفاده كنيد

                                                 
1. Murder 
2. Mood                                                                                    
3. Understand                                                                                
4. Recall                                                                                    
5. Detect and Digest                                                                           
6. Expand                                                                                   
7. Review and Respond                                                                        
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يادگيرنده نه تنها " ي يادآوري از روش مردر گفته اند؛در رابطه با مرحله ) 1992(گوئتز و همكاران 
آنچه را كه خوانده است به ياد مي آورد بلكه آن را از طريق تفسير، تخيل و تحليل به مفاهيم كليدي 

  ).467: 1992ئتز و همكاران،گو ("تغيير شكل مي دهد
در اين مرحله به قسمت هايي كه قبالً خوانديد و فهميديد مراجعه كنيد و به يادآوري  :كشف و هضم  •

به اين منظور، آنچه را كه جا گذاشتيد يا غلط فهميديد، كشف كنيد و نيز به كشف سازمان . آنها بپردازيد
  .زيدمطالب بپردا

 بسط و گسترش دهيد، يعني به آنها شاخ و برگ بدهيد ي خوانيدمطالبي را كه م :بسط و گسترش  •
  .و آنها را به مطالبي كه قبالً آموخته ايد ربط دهيد

فعاليت . مرور كردن و پاسخ دادن آخرين مرحله ي روش مردر است :مرور كردن و پاسخ دادن  •
هاي قبالً  سؤال دادن به اصلي مرور كردن به ياد آوردن آموخته ها، توجه به نكات مهم و سعي در پاسخ

مرحله ي پاسخ دادن معموالً پس از آنكه . طرح شده و تمركز كردن بر هدف هاي يادگيري است
نتايج آزمون بايد به . دانشجويان در امتحان يا آزمون مطلبي كه خوانده اند شركت كردند انجام مي شود

هدف عمده ي اين مرحله از . ر گيردصورت بازخورد در مورد اثربخشي مراحل قبلي مورد استفاده قرا
 ).1380سيف،(يادگيري رفع نواقص راهبردهاي مطالعه براي كاربردهاي آتي است 

  :1جانبه  روش پرسيدن دو.2
كند روش پرسيدن  خت و به بهبود روش مطالعه كمك ميديگري كه به افزايش سطح فراشناروش 

  ).1386،نقل از سيف( ابداع كرده است )1979(2اين روش را مانزو. دوجانبه يا پرسيدن متقابل است
  :نقل مي كنيم) 1996 (4 و مريت3ما در اينجا خالصه مراحل آن را از كرالي

خوانند  آنها كمك شود تا مطالبي را كه ميگويد هدف درس اين است كه به   معلم به شاگردان مي.1
 سؤالبعد به ترتيب از يكديگر . نندخوا آنگاه معلم و شاگردان به نوبت يك جمله را مي. بهتر درك كنند

هايي  سؤالپرسند سپس معلم از شاگردان  ي ميسؤالي جمله  ابتدا شاگردان از معلم درباره. دكنن مي
  .پرسد ي همان جمله مي درباره

شوند بايد به طور كامل جواب داده شوند، اما الزم نيست جواب  هايي كه پرسيده مي سؤالهمه . 2 
اب دهند معلم ي را جوسؤالاگر شاگردان نتوانند .  اطالعات واقعي بسط داده شوندهاي مربوط به سؤال

  .شود دليل آن را جويا مي

                                                 
1.Reciprocal Questioning (Request) 
2. Manzo 
3.Crawley  
4.Merrit 
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عه به اطالعات درون متن ها، معلم و شاگردان پاسخ هاي خود را با مراج سؤالهنگام جواب دادن به . 3
  .سازند مستدل مي

من بايد پيش از جواب .  خوبي استسؤال"يد گو يهاي سطح باال بپرسند معلم م سؤالاگر شاگردان . 4
معلم . دهد يين هستند صرفاً به آنها جواب ميهاي شاگردان در سطح پا سؤال، اگر "دادن به آن فكر كنم

  .كند  شاگردان را به اين كار تشويق ميهاي سطح باال سؤالبا پرسيدن 
 كردن و پاسخ دادن سؤالدن و معلم و شاگردان تا هر وقت كه الزم باشد به همين سبك به خوان. 5

  ).1380سيف،(دهند  ادامه مي
 العه بر يادگيري و پيشرفت تحصيلي مطهاي روش استفاده از تأثير انجام شده در باره هاي پژوهشنتايج 

اند   مطالعه انجام گرفته نشان دادههاي روش استفاده از تأثير گوناگوني در باره چگونگي هاي پژوهش
هاي يادگيري خود به پيشرفت  كنند در فعاليت  درست مطالعه استفاده ميهاي روش يادگيرندگاني كه از

  ).1990( گارنر .بيشتري دست مي يازند
هش را با اين نتايج ذكر كرده اند كه معلمان مي توانند از راه .نيز تعدادي پژو )1998(واينستاين و هيوم 

د كمك كنند تا ياد گيرندگان موفق تري باشند  خوآموزان دانشهاي مطالعه و يادگيري به  آموزش مهارت
  .نقش فعالتري ايفا نمايندو در سرنوشت تحصيلي خود 

 استناد مي كنند كه در آنها هايي پژوهشبه  )2006(و اسالوين ) 2005(فتسكوو مككور ) 2004 (وولفلك
. خته شده است شنامؤثر آموزان دانش شبيه به آن در افزايش ياد گيري هاي روشآموزش روش مردر و 

در پژوهش خود نشان داد كه استفاده از روش پس ختام در قوي و ضعيف شدن  )1376(همچنين كامكار 
  . استمؤثرلحاظ پيشرفت تحصيلي نيز دانشجويان دانشگاه از 

ييد قرار أين روش مورد ت وجود دارد كه اثر بخشي آن را اهايي پژوهشدر رابطه با روش پرسيدن دو جانبه 
يـن روش را بـر درك مطلـب، يـاد            مثبت ا  تأثيرش خود   در پژوه  )1380(از جمله بديع چراغي     . تسداده ا 
 و اش   ،گوئتز الكـساندر  . ره راهنماي تحصيلي نشان داده است      دو آموزان  دانشگيري در   و انتقال ياد   ،داري

شـته باشـد،   نداي ديگـري  تـأثير اند اين روش اگر هـيچ    روش پرسيدن دو جانبه گفته  تأثيرباره  در) 1992(
 را برانگيزاند تا به مواد چاپي دقت بيـشتري          آموزان  دانشتواند به پردازش متن كمك كند و         دست كم مي  

  . نشان دهد
اشناختي را مورد بررسـي قـرار        آموزش راهبردهاي شناختي و فر     هاي  روش انفرادي   تأثير كه   هايي  پژوهش

از جملـه  . أييـد كـرده انـد   هبد ها را نيز بررسي و ت    مشترك استفاده از اين را     تأثير كه   هايي  پژوهشاند   داده
.  اشـاره كـرد    )1385(و يوسفي مـشهور و سـيف        ) 1382(شقاقي   ،)1381( استوار   هاي  پژوهشتوان به    مي

 و  آمـوزان   دانـش  و فنـون يـادگيري و مطالعـه بـه            ها  روشنشان داده اند كه آموزش       ها  پژوهشهمه اين   
، به طور ويـژه شود  شان مي ف درسي و افزايش پيشرفت تحصيلي  ليدانشجويان موجب عملكرد آنان در تكا     

 عالمـت گـذاري و     آمـوزش راهبـر دهـاي سـازماندهي،        تأثير )1385(در پژوهش يوسفي مشهور و سيف       
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نتايج اين پـژوهش نـشان داده       . دگيري مورد بررسي قرار گرفته است     و خالصه كردن بر يا    حاشيه نويسي   
 از راهبرد هـاي شـناختي سـه گانـه            جلسه هريك  7آزمايشي به مدت    ي كه در كالسهاي     آموزان  دانشاند  

ه از ايـن    را آمـوزش ديدنـد هـم اسـتفاد         )سازماندهي، عالمت گذاري و حاشيه نويسي، و خالصه برداري        (
 گروه گواه كه از اين آموزش       آموزان  دانش، هم آنها را به كار بستند و هم نسبت به            راهبردها را ياد گرفتند   

 بـه عمـل آمـد       د در آزمون مربوط با درك مطلب كه از متني كه در اختيار آنان گذاشته شـد                بهره ماندن  بي
  .عملكرد بهتري داشتند

يـا   مختلـف يـادگيري و تفكـر         هـاي   روشبه عنوان يك نتيجه گيري كلي از پژ وهشهاي انجام شده بـا              
معلمان مي توانند چه به     ، مي توان گفت كه اينها قابل آموزش اند يعني           راهبردهاي شناختي و فراشناختي   

ن  و حتي دانشجوياآموزان دانش اين مهارتهاي ياد گيري را به ها درسصورت مستقل و چه همراه با ساير      
، به طور داوطلبانه از ايـن        و دانشجويان  آموزان  دانش،  آموزشنكته ديگر اينكه، پس از      . خود آموزش دهند  

ولفك  و ، مثبت به جاي مي گذاردتأثيرآنان ري و پيشرفت    راهبردها استفاده مي كنند و اين اقدام بر يادگي        
  :اين باره به معلمان توصيه مي كنددر  )2004(

يـن بـاره آمـوزش    بايد به آنها در ا ،تان به كار بندندآموزان دانشهيد صرف نظر از نوع راهبردي كه مي خوا     
ـ        توضيح دادن، تبيين كردن    يم،قآموزش مست  .بدهيد انـد   خورد همـه و همـه الزم      از، الگو دهي تمـرين و ب

ي كه مشكالت يادگيري دارند و      آموزان  دانشآموزش مستقيم راهبر دهاي يادگيري و مطالعه به ويژه براي           
  .مادري آنان انگليسي نيست مهم استكساني كه زبان 

ز داري بين پيشرفت تحصيلي و فرايند پردازش اطالعات ا         در تحقيق خود به ارتباط معني     ) 2004 (1برينزما
هـاي مطالعـه و      رود آموزش مهـارت    بنابراين انتظار مي  . طريق به كارگيري فنون مطالعه دست يافته است       

  .نقش داشته باشد يشرفت تحصيلييادگيري در پ
بهتر هـستند كـه تحـت عنـوان فراينـدهاي        مطالعههاي روش ابزارهاي يادگيري) 1380(قاد سيف  به اعت 

اگـر  . شـوند  بنـدي مـي    دهي، طبقه  رور، بسط و گسترش و سازمان     حافظه نيز در سه دسته عمده تكرار و م        
ها  رغم همه كاستي هايي را به دست آورد علي آموز بداند كه براي آموختن چه بايد بكند و چه مهارت      دانش

ها غلبه خواهد كرد راهبردهاي گوناگون به پيامدهاي يادگيري مختلـف و     و كمبودهاي بيروني بر دشواري    
كنند بيـشتر انتظـار      هايي را كسب مي    آموزاني كه مهارت   دانش. وفقيت منجر خواهد شد   سطوح گوناگون م  

مهارت مطالعه  . موفقيت دارند و در نتيجه به انجام تكليف و به دست آوردن موفقيت اصرار خواهند داشت               
  قـبالً  كند تا اطالعات تازه را بـراي تركيـب بـا اطالعـات             به عنوان ابزار يادگيري به يادگيرنده كمك مي       

هاي  وقتي كه يادگيرنده با آموزش مهارت     . سازي آنها در حافظه دراز مدت آماده كند        آموخته شده و ذخيره   
مطالعه در يادگيري كسب توفيق كند از اين راه رضايت خاطر نصيب او شده و در او نسبت بـه يـادگيري                      

  .شود بيشتر ايجاد انگيزه مي
                                                 

1. Bruinsma 
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 سال سوم متوسطه شهر اصفهان انجام داد به اين نتيجه انآموز دانشدر تحقيقي كه روي ) 1387(نجفي
افزايش عملكرد تحصيلي موجب ايجاد انگيزه در  جانبه عالوه بر دست يافت روش پرسيدن دو

  . شده استآموزان دانش
 مختلف مطالعه ميزان اثر پذيري آن       هاي  شيوه تحت عنوان بررسي     ،)1377( در پژوهش ديگر عبداهللا زاده    

پرداختند حاكي از آن بود كه روش آموزش مطالعـه           دوره راهنمايي متوسطه استان سمنان       زانآمو  دانشبر  
نتيجه اين آموزش روش مطالعه را بايد از دوره ابتدايي           در  است و  مؤثر آموزان  دانشدر پيشرفت تحصيلي    
  . اصول صحيح مطالعه همت گماشتهاي روش با آموزان دانشنسبت به آشنا نمودن 

 و مشروط دانشجويان در مطالعه راهبردهاي كه داد نشان )1383( همكاران و زادهخديو مطالعه
 شدن مشروط سابقه كه دانشجوياني در راهبردها اين و دارد داري معني تفاوت يكديگر با غيرمشروط
  .بود بهتر نداشتند،

 مطالعـه  عـادات  بـين  را داري معني و مثبت ارتباط )1387(ن چراغيا و مقدم فريدوني پژوهش هاي يافته
 مـستلزم  آموزشـي  هـاي  هدف به دستيابي و تحصيلي پيشرفت .داد نشان آنها تحصيلي وضعيت و افراد
. باشد مي افراد مطالعه عادات يا ها مهارت ترديد بدون عوامل اين از يكي كه است متعددي عوامل وجود
 بـا  كـه  يافته بهبود نيز آنها رييادآو و يادسپاري به ميزان افراد، مطالعه روش بهبود با كه است بديهي
  .يابد مي بهبود نيز آنها تحصيلي عملكرد مطالعه، صحيح عادات نتيجه در مهارت، دو اين بهبود و ارتقاء

 همكـاران،  و دونالـد  مك جمله از (گرفته انجام مشاركتي مطالعه روش بخشي اثر درباره كه هايي پژوهش
 از كننـد  مـي  مطالعـه  مشاركتي روش از استفاده با كه يآموزان دانش اند داده نشان )1991اسالوين، نقل به

 آموزند مي بيشتر پردازند، مي مطلب مطالعه به صرفاً يا كنند مي مطالعه خودشان براي را مطالب كه كساني
 نفـر  دو هـر  بـراي  مشاركتي مطالعه وشر در. دارند مي نگه ياد در تري طوالني مدت براي را ها آموخته و

 سـهم  از بيـشتر  يـادگيري  از دهنده توضيح سهم همواره كه اينجاست جالب اما است، مؤثر كننده شركت
  .)1380 ،سيف( است دهنده گوش
 روش و   مـردر  مطالعـه  يها  روش با يادگيري ميزان بين: كه دهد مي نشان ،)1381 (قائدي تحقيق نتايج
. دارد وجـود  دار معنـي  تفاوت ي،دين درس در راهنمايي مدارس اول هاي كالس در خواني پاراگراف سنتي

 سـنتي  روش با كه يآموزان دانش به نسبت كنند، مي مطالعه   ردرم   مطالعه روش با كه يآموزان  دانش بعبارتي
 به راهبردها اين آموزش ،بنابراين .دهند مي نشان خود از بهتري عملكرد كنند، مي مطالعه خواني پاراگراف

 كتابخواني، و مطالعه به آموزان  دانش بودن عالقه بي و تحصيلي افت هلأمس حل در تواند مي آموزان  دانش
  .باشد مؤثر العاده فوق
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 در همكـارانش  و 3پـاريس  اسـكات  آنهـا  در كـه  انـد  كرده نقل را هايي پژوهش) 1993 (2اسنومن و 1بايلر
 را تيفراشـناخ  و شـناختي  هاي مهارت پنجم و سوم هاي كالس آموزان  دانش به 1986 و 1984 هاي سال

 آنـان  بـه  هـا  مهـارت  گونـه  ايـن  كه يآموزان  دانش كه اند كرده معلوم ها  پژوهش اين نتايج. دادند آموزش
 ماندنـد  بهـره  بي ها مهارت اين آموزش از كه يآموزان  دانش با قياس در ،)آزمايش گروه (شده داده آموزش

 از آموزشـي  گـروه  آمـوزان    دانش همچنين. بودند جلوتر مطلب فهميدن و خواندن توانايي در ،)گواه گروه(
 بيشتري آگاهي آنها فوايد و فراشناختي و شناختي راهبردهاي از استفاده به نسبت گواه گروه آموزان  دانش
  .كردند كسب

 رشته در ارشد كارشناسي نامه پايان صورت به كه) 1376 (متولي پژوهش به توان مي ديگر هاي پژوهش از
 فراشـناختي  راهبردهـاي  آمـوزش  تـأثير  پـژوهش  اين در. كرد اشاره است گرفته انجام تربيتي روانشناسي
 شهرسـتان  دخترانـه  دبيرستانهاي اول كالسهاي آموزان  دانش يادگيري سرعت و مطلب، درك برخواندن،
  .گرفت قرار تأييد مورد فردوس

 در رشدا كارشناسي نامه پايان صورت به كه) 1376 (متولي پژوهش به توان مي ديگر هاي پژوهش از
 راهبردهاي آموزش تأثير پژوهش اين در. كرد اشاره است گرفته انجام تربيتي روانشناسي رشته

 دخترانه دبيرستانهاي اول كالسهاي آموزان دانش يادگيري سرعت و مطلب، درك برخواندن، فراشناختي
  .گرفت قرار تأييد مورد فردوس شهرستان

 مطالعه در يادگيري علـوم      هاي  شيوه آموزش   تأثيربررسي  «ن  در تحقيق خود با عنوا    ) 1378(امامقلي زاده   
به اين نتـايج رسـيد كـه، بـين         »  پسر سال دوم متوسطه نظام جديد شهرستان بابل        آموزان  دانشاجتماعي  

 آموزش ديده به روش پس ختام با گروه كنتـرل تفـاوت معنـي داري وجـود                  آموزان  دانشميزان يادگيري   
 آموزش ديده به شيوه ي برنامه ريزي با گروه كنترل نيز            آموزان  دانشگيري  همچنين، بين ميزان ياد   . دارد

اما در مقايسه گروه آموزش ديده به شيوه ي دقيق خواني بـا گـروه كنتـرل    . تفاوت معني داري وجود دارد   
  .چنين تفاوتي مشاهده نشد

ي به ميان مي آيـد      ند اما وقتي سخن از پيشرفت تحصيل      مؤثراگر چه عوامل زيادي در پيشر فت تحصيلي         
در ايـن پـژوهش   . شرفت معطوف مي شـود  در اين پيمؤثراغلب توجه ها به روش مطالعه به عنوان عامل     

 اصلي پژوهش سؤال  مورد بررسي قرار مي گيردآموزان دانشپيشرفت تحصيلي   مطالعه بر هاي  روش تأثير
 دارد؟ در واقع بـا انجـام ايـن    ثرمؤ نقش آموزان دانش مطالعه بر پيشرفت تحصيلي هاي روشاين است آيا   

 را آمـوزان  دانـش  مطالعـه در پيـشرفت   هـاي  روش مي توان تا حدودي نقش   سؤالتحقيق و پاسخ به اين      
 .كشف و در جهت تقويت آن گام برداشت

                                                 
1. Bieler 
2. Snowman 
3. Scott Paris 
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   تحقيقروش
 كنترل به شرح    يك گروه  طرح پيش آزمون و پس آزمون با       با. تحقيق حاضر از نوع شبه تجربي مي باشد       

هاي   دختر پايه اول دبيرستان    آموزان  دانش جامعة آماري در اين پژوهش شامل كليه      . ين شده است  زير تدو 
حجـم نمونـه آمـاري       . نفـر بـود    850،  1389مدارس شهر بناب بوده اند كه تعداد آنها در سال تحـصيلي             

اول دبيرسـتان    دختر پايـه     آموزان  دانش نفر شد از بين      80 با استفاده از نمونه گيري تصادفي        آموزان  دانش
  .، به صورت تصادفي سه كالس انتخاب گرديدس شهر بناب از سه دبيرستان موجودمدار

ya X1  Yb 
Ya  X2  Yb  
ya  X  Yb  

  :عالئم در طرح فوق به شرح زير است
 X1 گروه آزمايشي مربوط به متغير مستقل روش مطالعه مردر  
X2ن دو جانبه گروه آزمايشي مربوط به متغير مستقل روش مطالعه پرسيد  

X گروه گواه  
Yb پيش آزمون    
Ya پس آزمون  

هاي مستقل در سپس متغير . سه كالس دخترانه متوسطه اجرا شدآزمون در اينكه پيشتوضيح 
شته شد بعد از گذشت جلسات هاي كه با گمارش تصادفي برگزيده شده بودند به مورد اجرا گذا كالس

 متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي تأثيربدين ترتيب  ديدمحاسبه گر D=ya-yb آزمون مقايسهآموزشي پس 
روش تحقيق هم چنان كه گفته شده شبه تجربي است يعني . تحليل قرار گرفت وابسته مورد تجزيه و

  .ها اجراشده است حجم نمونه از جامعه واقعي انتخاب شده با گمارش تصادفي گروه
هاي منتخب ارائه شد در  به كالس) جانبه  دومردر و پرسيدن( براي اجراي تحقيق دو نوع روش مطالعه

ابتدا و پايان اجراي يك سطح از متغير مستقل يك نوع روش مطالعه و ميزان پيشرفت تحصيلي 
 مورد اندازه گيري قرار گرفت از آن جا كه تحقيق بعد از نيمسال اول سال تحصيلي به بعد آموزان دانش

  بر اساس روش خودشان به مطالعه پرداختندآموزان شدانموكول شددر طول نيمسال اول سال تحصيلي 
هاي  د هيچ گونه كار به خصوصي در كالسامتحانات دي ماه، كه پژوهش پس از آن شروع ش يعني تا

  .ق شيوه مطالعه خود ياد مي گرفتندها طب  اين كالسآموزان دانش منتخب اعمال نشده بود و
ي امتحانات نيم سال اول اجراشد نتايج اين آزمون نشانگر از گروه آزمايش و كنترل ابتدا پيش آزمون يعن

 .)پيش آزمون معدل نيمسال اول استالبته ( ه رايج خودشان بود طبق شيوآموزان دانشوضعيت تحصيلي 
 گروه هاي آزمايش يكي از گروهها به شيوه مطالعه مردر و گروه ديگر به شيوه آموزان دانشسپس 

وزش ديدند در پايان سال تحصيلي معدل پايان ترم هر سه گروه را از  جلسه آم8جانبه در  پرسيدن دو
كرديم تا در اين پيشرفت تحصيلي يا يكديگر مقايسه مسئوالن مربوطه دريافت نموده و تحت عنوان 
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تحقيق بتوانيم به اين پاسخ دست يابيم كه پيشرفت تحصيلي كدام گروه بيش از سايرين بوده است و آيا 
  ؟ دخيل بوده استآموزان دانشحصيلي طالعه در پيشرفت ت آموزش مهاي روش

  هاي مطالعه برنامه جلسات آموزش مهارت. 1جدول
  برنامه آموزشي  جلسات
  ضرورت، هدف و انگيزه ،، مزايا ي در رابطه تعريف مطالعها مقدمه  اول

بندي و  ريزي، زمان العه، برنامهتصوير ذهني مثبت، عالقه، زمان و مكان مناسب براي مط بيان شرايط صحيح مطالعه،  دوم
  تمرين

و داليل ...) همچون مطالعه حين خستگي، بلند خواندن و(هاي غلط مطالعه  شناسي مطالعه، ذكر شيوه مروري بر آسيب  سوم
  اشتباه بودن آنها

  هاي الزم رينتماز برگشت و سرگرداني چشم و انجام هاي درست خواندن و پرهيز  روش افزايش سرعت مطالعه، شيوه  چهارم
  هاي الزم و اصول موفقيت در امتحانات هاي تقويت تمركز و توجه، انجام تمرين شيوه  پنجم
  برنامه ريزي درسي واصول موفقيت در امتحانات  ششم
  .و علل فراموشي وناتواني در يادآوري در هر كدام از مراحل حافظه حافظه معرفي انواع  هفتم
  در گروه آزمايش ديگر وه آزمايش وروش پرسيدن دوجانبهروش مطالعه مردردر يك گر  هشتم

  
  ها يافته

  . داردتأثير آموزان دانش مطالعه بر پيشرفت تحصيلي هاي روش: فرضيه
 هـاي زيرنتـايج   جدول.  استفاده شدANCOVA از آزمون  براي حذف اثر پيش آزمون   براي آزمون فرضيه  

 مفروضه همساني واريانس ها از طريـق  ANCOVA قبل از اجراي آزمون. اين تحليل را نشان مي دهند
  .آزمون لون مورد بررسي قرار گرفت

 در سـطح    ،77 مخـرج    ،2با درجه آزادي صـورت      ) 2,593(محاسبه شده    f نشان مي دهد كه      يج آزمون نتا
مي توان نتيجه گيري كـرد كـه         فرض صفر تاييد مي شود    . كوچكتر است ) 3,11( جدول   f ، از 0,05آلفاي  

يعني مفروضه همـساني واريـانس هـا وجـود          . تفاوت معني داري وجود ندارد      سه گروه  س هاي واريانبين  
  .دارد

  بررسي وجود رابطه خطي بين متغير تصادفي كمكي و متغير وابسته
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  رايطه خطي بين متغيروابسته. 1نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و متغير وابسته رابطه خطي با بررسي نمودار مي توان نتيجه گيري كرد كه بين دو متغير تصادفي كمكي
  . تا حدي موازي مي باشندخط رگرسيون چون به نظر مي رسد كه شيب هاي. وجود دارد

  بررسي همگني شيب رگرسيون
است و  تر بزرگ 05/0 است از p=629/0 با توجه به تحليل جدول زير تعامل بين پيش آزمون و گروه

در واقع به اين معنا است كه مفروضه همگني . ي باشدباشد مطمئنا باالتر از نقطه برش م دار نمي معني
  . استفاده نمودANCOVA شيب رگرسيون وجود دارد و مي توان از تحليل

  
  ها آزمودني بين اثرات زمونآ. 2جدول

  سطح معني دار  f  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع
  .000  184,235  95,662  5  478,108  مدل اصالح شده

  .024  5,306  2,754  1  2,754  از مبداعرض 
  781  248  .128  2  .257  گروه

  .000  906,576  470,531  1  470,531  پيش آزمون
  .629  .467  .242  2  .485  گروه*پيش آزمون
      .519  74  38,407  خطا
        80  18099,58  كل

        79  516,515  كل اصالح شده
 R=. 926) تعديل شده Rمجذور  =.921(
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  پس آزمون: متغير وابسته ANCOVAونآزم .3جدول

  f  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع
  سطح 
  معني دار

توان دوم مجذور 
  اتاي جزئي

  0,925  .000  311,11  159,208  3  477,623  مدل اصالح شده
  0,062  0,028  5,004  2,561  1  2,561  عرض از مبدا
  0,624  0,000  928,994  475,403  1  475,403  پيش تست

  0,141  .003  6,240  3,193  2  6,387  گروه
        0,512  76  38,892  خطا
          80  18099,558  كل

          79  516,515  كل اصالح شده
براي ) 928,994( محاسبه شده fآمده است؛ با توجه به  8 در جدول شماره ANCOVA نتايج تحليل

تر  بزرگ) 4,88( جدول f ، كه از0,01ي  و در سطح آلفا76 و مخرج 1پيش آزمون با درجه آزادي صورت 
براي بررسي نتايج اثر گروهي مي توان چنين نتيجه گيري كرد؛ پس از تعديل نمرات پيش آزمون؛ . است

در واقع . وجود داشت) =24/6f ؛ >003/0Pاتا؛ =0,141) (اثر گروه(اثر معني دار عامل بين آزمودني هاي 
f 6,24( محاسبه شده ( ازf جدول )76 و مخرج 2 و با درجه آزادي صورت 0,003 در سطح آلفاي )4,88 

 .باشد نشان دهنده اثر گروهي مي. تر است بزرگ
 نتايج آزمون براي مقايسه دو به دوي گروه ها. 4جدول

 ٪95فاصله اطمينان 
سطح معني 

 داري
خطاي استاندارد 

 ميانگين
ها اختالف ميانگين   

      دامنه پايين دامنه باال
 0,66 مردر پرسيدن دو جانبه 0,178 0,197 1 -0,303

  گروه كنترل *0,674 0,198 0,003 0,19 1,158
  0,303 پرسيدن دوجانبه مردر -0,178 0,197 1 -0,66

  گروه كنترل *0,496 0,197 0,141 0,014 0,977
  -0,19 گروه كنترل مردر *-0,674 0,198 0,003 -1,158

  پرسيدن دو جانبه *-0,496 0,197 0,041 0,977 -0,014

با توجه به نتايج آزمون مقايسه دو به دوي ميانگين هاي تعديل شده مي توان اين گونه نتيجه گيري كرد 
كه بين نمرات تعديل شده پس آزمون گروه هاي مردر و كنترل؛ پرسيدن دو جانبه و كنترل در سطح 

داري وجود  در و پرسيدن دو جانبه تفاوت معنيمراما بين روش .  تفاوت معني داري وجود دارد0,05آلفاي 
  . يكسان مي باشددر واقع كار آيي دو روش. ندارد
  گيري نتيجه  وبحث

 هاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي هاي اين پژوهش كه به اثر بخشي آموزشي مهارت بر اساس يافته 
 : پرداخته شده است نتايج زير حاصل شده استآموزان دانش
 . مي شودآموزان دانشدر باعث افزايش نمرات درسي روش مطالعه مر •
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 . مي شودآموزان دانشروش مطالعه پرسيدن دو جانبه باعث افزايش نمرات درسي  •
 . استمؤثر آموزان دانش صحيح مطالعه بر پيشرفت تحصيلي هاي روشآموزش  •
  .روش مردر و روش پرسيدن دوجانبه از نظر كارآيي داراي كارآيي برابري هستند •
، )2004(برينزما) 1377(زاده عبداهللا و )2001(همكاران و  بوهلرهاي پژوهشهاي پژوهشي با نتايج  هيافت

تاحدودي نيز بانتايج خديوزاده و همكاران  باشد و منطبق مي )2004(دروسيس و نوريان؛ )1382(درخشان
   .باشد و ميهمس تقريباً )1381(و قايدي ) 1387( فريدوني مقدم و چراغيان؛ )2002(نجي؛ )1383(
 در مطالعه مؤثر هاي روشراهكارهايي ارائه شدند كه نسبتا در نشان دادن  اساس مطالب بيان شده،بر

 واقع شوند اين راهكارها اگر چه ساده به نظر مؤثرصحيح و همچنين پيشرفت تحصيلي مي تواند 
سازد در  نمايان مييري گ هاي چشم ي موفقيتآموز دانش رسند ولي كاربرد آنها براي هر فردي و مي

در چند كشور در زمينه مطالعه خواندن و درك مطلب صورت گرفته بود و 1971اي كه در در سال  مطالعه
هايي را تدارك ببيند كه  ه بدست آمد كه مدارس بايد برنامهزمره اين كشورها بود اين نتيج ايران نيز در

هاي آموزش متوسطه  خر دوره ابتدايي و دورهال آ سآموزان دانشمهارت خواندن و درك مطلب را در گروه 
 هاي شيوههاي افزايش اين توانايي در يادگيري  رسد كه يكي از راه به نظر مي ).1376كيوز،(پرورش دهد 

 .مطالعه صحيح وجود دارد
  منابع
 مطالعه در يادگيري علوم اجتماعي هاي شيوه آموزش تأثيربررسي ، )1378 (زاده بابلي، مجيد امامقلي
ارشد،  كارشناسي نامه ، پايان پسرسال دوم متوسطه نظام جديد شهرستان بابلآموزان نشدا

  .تربيتي دانشكده علوم دانشگاه تربيت معلم تهران،
 عملكرد بهبود بر فراشناختي و شناختي راهبردهاي آموزش بخشي اثر مقايسه ،)1381( نگار استوار،
  .طبايي طبا عالمه دانشگاه تربيتي، علوم و روانشناسي انشكدهد ،ارشد كارشناسي نامه پايان ،علوم تكاليف در

  .اصغر مسدد، انتشارات دانشگاه شيراز  ترجمه سيدعليوپرورش، درآموزش انگيزش، )1373( بالدويچ، ساموئل،
بررسي رابطه راهبردهاي مطالعه و يادگيري با عملكرد  ،)1383( علي اكبر سيف، ، وااليي،خديوزاده

  . تهرانهاي دانشگاهشخصيتي دانشجويان ات خصوصي تحصيلي و
 مطلب درك بر جانبه دو پرسيدن و مشاركتي مطالعه روش بخشي اثر ،)1380( علي ،چراغي بديع

 دانشكده ارشد كارشناسي نامه پايان ،ابادكتول علي شهرستان راهنمايي دوم پسر آموزان دانش
  .ييطباطبا عالمه دانشگاه ،روانشناسي

  موفق و ناموفق،آموزان دانش مقايسه راهبردهاي يادگيري و مطالعه، )1382( نوشين درخشان،
دكتر  :راهنمايي  به،81-82شهرستان ميانه در سال تحصيلي  پيش دانشگاهي دختر و پسر

  . دانشگاه تبريز–ارشد  نامه كارشناسي ب پاياننس حسينيسيدداود 
  .هنشرآگا :تهران ،مطالعه يها روش ،)1380( ،اكبر علي، سيف

وانشناسي ر، نشردوران، چاپ نهم: ، تهران يادگيري و مطالعههاي روش، )1386( كبر،ا ليسيف، ع
  .نتشارات آگاها: تهران آموزش، و يادگيري
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  انتشارات دوران، روانشناسي يادگيري و آموزشي .روانشناسي پرورشي نوين ،)1390(. ع ا سيف،
  .هران، انتشارات اميركبير، تفرهنگ علوم رفتاري، )1376. (نژاد، ع ا شعاري
 پيام دانشگاه دانشجويان يادگيري هايراهبرد و هاي مهارت آموزش تأثير ،)1382( فرهاد ،شقاقي
 و روانشناسي دانشكده دكتري، رساله ،نيمسال يك گذشت از پس يادگيري تأثير اين ثبات و نور
     .طبايي طباعالمه دانشگاه تربيتي، علوم
  .چاپ ششم مشهد، انتشارات ترانه، ،هاي مطالعه رتمها، )1372 (بهرام ،طوسي
 آموزان دانش اثر بخشي آن بر  مختلف مطالعه و ميزانهاي شيوهبررسي  ،)1377(زاده، جليلهللا عبدا

شوراي تحقيقات اداره كل ، 1377استان سمنان در سال تحصيلي  راهنمايي و متوسطه دوره
 .آموزش و پرورش

خالقيت و پيشرفت  منبع كنترل، ه بين انگيزش پيشرفت،بررسي رابط ،)1376 (.م غفوري،
تحصيلي  هاي نظام جديد شهر تبريز در سال  سال سوم دبيرستانآموزان دانشتحصيلي 

 .ارشد دانشگاه تبريز نامه كارشناسي پايان، 76-1375
ن دانشجويار  دمطالعه وارتباط آن با عملكرد تحصيلي هاي روش ،)1387( چراغيان، بهمن ، مالك،فريدوني مقدم

 توسعه لعات وپزشكي، مجله مركز مطا هاي توسعه در آموزش گام ،دانشكده پرستاري آبادان
  .1388 ششم، سال اول، دوره ،پزشكي آموزش

    SQ5Rومطالعه سنتي پاراگراف خواني  يها روش مقايسه ميزان يادگيري با ،)1381( حسن ،قائدي
  .ارشد دانشگاه شيراز مه كارشناسينا ، پايانشهر داراب مدارس راهنمايي در
 سال آموزان دانششرفت تحصيلي هاي مطالعه بر پي  مهارتتأثير بررسي ،)1387(رضا  نجفي،

  .نامه كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي  پايان،متوسطه شهر اصفهانسوم 
 و نويسي حاشيه و گذاري متعال ،سازماندهي راهبردهاي تأثير ،)1385( اكبر علي ،سيف و مريم، مشهور، يوسفي

  .125-2،137 شماره دوم و بيست سال ،تربيت و تعليم فصلنامه ،يادگيري بر كردن خالصه
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