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راساس بررسی و مقایسه عادت های مطالعه دانشجو معلمان پردیس عالمه امینی تبریز ب

های جمعیت شناختی ویژگی  

 

 علیرضا حافظی

 –مدرس دانشگاه فرهنگیان -دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

 پردیس عالمه امینی تبریز 

Alireza.hafeze@gmail.com 

 حسن انتظاری

 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

hassanentezari73@gmail.com 

 حسام پورشالچی

 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

pourshalchi@gmail.com 

 چکیده

مقایسه عادت های مطالعه دانشجو معلمان پردیس عالمه امینی تبریز براساا  ویژییااای عمعیان خانا  ی      هدف پژوهش حاضر،

 321ان خاا  خادند ،کاه در مجماو       -از هر رخ ه یک کاال    –بوده اسن. به این منظور از روش نمونه ییری تصادفی  وخه ای 

پرسشنامه عادات مطالعه به همراه ساواتتی دربااره مشخصاات عمعیان      دانشجو معلمان ان خا  یردید. برای عمع آوری داده ها از

فقط از نظر  ن ایج نشان داد که ها از آزمون تی مس قل و تحلیل واریانس یک راهه اس فاده خد.و برای تجزیه و تحلیل داده خنا  ی 

هاای  دار وعود ندارد و لی درساایر ویژیای  رخ ه تحصیلی در بین دانشجو معلمان در همه مولفه های عادت های مطالعه تفاوت معنا

 .عمعین خنا  ی حداقل در چند مولفه این تفاوت معنادار اسن 

عمعین خنا  ی ،دانشگاه فرهنگیان ،دانشجو معلمان ،عادت های مطالعه واژگان کلیدی :  
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 مقدمه

به ساخ ی در  مای   پیشرفن تحصیلی کامل )هرکسی برای عادتاای بد مطالعه یكی از علل مام عقب ماندیی تحصیلی اسن. توان 

ی درعان رفع پیشرفن تحصیلی باتتر از طرق باباود کیفیان آماوزش، موضاوعات     یهاخود( بس گی به عوامل م عددی دارد. تالش

 ی درعاان باباود انگیازش، رغبان و    یهاا آموزخی، محیط های تحصیلی و غیره انجام یرف ه اسن. در بخش دانشجوئی نیز، تاالش 

 تواند حداکثر توان  ود را بكار برد.و انجام یرف ه اسن بطوریكه او میهای کاری اعادت

 تواناد بار  اود فردیادییرناده،    های صحیح یا غلط مطالعه میزیرا عادت ؛توان یک مسئله چند بعدی دانسنهای مطالعه را میعادت

 مثبن یا منفی مس قیم و غیرمس قیم بگذارد.تاثیرات  والدین،ین بر  انواده یادییرنده به ویژه و همچنیاددهنده 

ثر دانشجویان عادات مطالعه ( بر روی دانشجویان پرس اری آبادان اک3131در برسی انجام یرف ه توسط فریدونی مقدم و چراغیان )

ه ی آناا داخ ند به طوری که میانگین نمر (بوده اسن 13-06آناا در محدوده ی مطلو  یا م وسط )یعنی مجمو  نمرات  نسب ا

لی باخد. همچنین در بررسی انجام یرف ه توسط کوخان و آبود که این وضعین نمی تواند وضعین ایده  33از مجموعه ی  20/83

بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزخكی سبزوار نیز میانگین عادات مطالعه در دانشجویان د  ر و پسر به ترتیب  (3131حیدری )

-نشجویان در دانشگاهاا را نشان میی داوم توعه بیش ر به عادتاای مطالعهکه این یاف ه ها لز بود 06از مجمو   31/16و  83/13

یج این پژوهش نشان داد که عمده مشكالت دانشجویان در حیطه های مخ لف عادات مطالعه به ترتیب در زمینه اهمچنین ن  دهد.

بریزاری ام حانات می باخد. پیچیدیی فرایند مطالعه و  واندن به یونه یادییری، وضعین فیزیكی و  های یادداخن برداری، انگیزش،

را برای  ای اسن که یک عز واحد را نمی توان برای آن م صور خد، بنابراین صاحب نظران در توصیف این فرایند اعزای یونایونی

در مطالعات  .یونایونی به چشم می  وردبه این ترتیب در طراحی پرسشنامه های عادات مطالعه نیز این  ن در نظر یرف ه اند.آ

مخ لف بس ه به ابزار مورد اس فاده ، اعزاء مخ لفی از فرایند مطالعه را در واحدهای مورد پژوهش بررسی کرده اند . علی رغم این 

د آناا اعما  نظر اکثر صاحب نظران نیز در مور رسد چند عزء در اغلب این ابزار ها مش ر  اسن ونظر میتفاوت ها در برسی ها به 

( در 3131ی افراد برای مطالعه می باخد . نوریان و همكاران )نیز انگیزه دارند که از عمله آناا یادداخن برداری حین  واندن و

مطالعه  ود عمده مشكالت دانشجویان در زمینه عادات مطالعه را به ترتیب مدیرین زمان ، تمرکز ، سرعن  واندن ، یادداخن 

( نیز نمرات کسب خده در حوزه های مخ لف مربوط به 3131  مطالب عنوان نمودند . در مطالعه حیدری و کوخان )برداری ودر

عادت های مطالعه دانشجویان خامل مدیرین زمان ، وضعین فیزیكی مطالعه ، توانایی  واندن ، یادداخن برداری ، انگیزش یادییری 

ی مطالعه ها( نیز مام ترین ماارت2663كاران ). در مطالعه بو هلر وهموسط بودم سالمن عمومی در حد  ، حافظه ، ام حانات و

، بر عس ه نمودن مطالب مام وطراحی سوال قبل تیب یادداخن برداری از مطالب مامهای پژوهش به ترمورد اس فاده توسط واحد

. نجی دت های مطالعه ، مدیرین زمان بوده عاتحن مطالعه در زمین از  واندن عنوان عنوان یردید و یكی از مشكالت عمده افراد

(Nnji( )2662( مع قد اسن زمان بندی )timing)در مطالعه وی نیز اساسی برای مطالعه موثر می باخد ، یكی از فاک ور های های .

( 2668ن )( وهمكاراDerosissبندی برای مطالعه مشكل داخ ند . همچنین دروسیس )اغلب دانشجویان در مدیرین زمان و زمان

، برنامه ریزی برای  واندن و توانایی  واندن ینه عادات مطالعه را مدیرین زماندر مطالعه  ود عمده مشكالت دانشجویان در زم

تواند روی یادییری و ز راهبرد های اساسی مطالعه که می( به انگیزش به عنوان یكی ا3131عنوان کردند .  دیوزاده و همكاران )

کنند و در مطالعه آناا افرادی که خكسن های تحصیلی بیش ری طالعه تاثیر داخ ه باخد تاکید میهای صحیح منیز ان خا  روش 

به طور کلی در مطالعه آناا بین نمرات  تری داخ ند وهای مطالعه ضعیفدر آناا کم ر بوده اسن و راهبرد داخ ند انگیزش یادییری

 . آرنولد و فیگنی ) مریكایی تفاوت عمده ای وعود داخنیان آانگیزش افراد خرکن کننده در پژوهش با دانشجو
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feighny&Arnold   نیز در مطالعه  ود بر روی یروهی از دانشجویان پزخكی دریاف ند که دانشجویانی که نمرات باتتری در )

ه  ود به بررسی ماارت های ، نمرات باتتری در ام حانات نیز کسب می کنند. روحانی و همكاران در مطالعدن دارنانگیزش پیشرف

 306،  مقطعی –پردا  ند . در این مطالعه توصیفی  3131-33مطالعه دانشجویان دانشكدهی دندانپزخكی مشاد در سال تحصیلی 

ه دانشجویان آیاهی کافی های تحقیق نشان داد کمورد پژوهش قرار یرف ند . یاف ه ی دندانپزخكی مشادنفر از دانشجویان دانشكده

، تمرکز حوا  و مدیرین  سپاری و یادآوری مطالبی به  اطركل دانشجویان در زمینههای مطالعه ندارند . بیش رین مشاارتاز م

با روش مطالعه فعلی بازده  درصد دانشجویان 13ی مطالب  وانده خده اصرار ندارند . همچنین دانشجویان بر مرور و دوره. زمان بود

دانشجویان با روش مطالعه فعلی  ود احسا  بازده کافی ندارند . همچنین در مطالعه زار  زاده و رسول آبادی درصد  13؛ اما دارند

ی دانشجویان در حد ت مطالعه( بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزخكی کردس ان معلوم خد که وضعین ماارت ها و عادا3101)

( بر روی 3103ی ترخیزی و همكاران )پزخكی کشور اسن. در مطالعهدانشگاه های علوم مشابه دانشجویان سایر  م وسط و

( 61/81±33/1؛ میانگین نمره عادات مطالعه دانشجویان )رعند ن ایج به دسن آمده چنین اسندانشجویان دانشگاه علوم پزخكی بی

درصد از  3/23درصد  و  و  1/38درصد م وسط ، 3/13، از دانشجویان عادات مطالعه ضعیف درصد 3/12)حد اکثر( بود . 06از 

 آنااعادات مطالعه عالی داخ ند . 

یا دانشجو  به عادت های مطالعه یكی از پرتاثیریذارترین اقشار عامعه یعنی معلمان آتی پژوهش حاضر  نیز با محورین اهمین توعه

پژوهش به خرح زیر می باخد: این فرضیه  معلمان فعلی انجام می خود.  

.های عمعین خنا  ی تفاوت معنی داری وعود داردویژیی از نظربین دانشجو معلمان   

 روش

ها به  عمع آوری اطالعات زیرا پژوهشگران بدون دس كاری م غیر؛ روش تحقیق این پژوهش از نو  توصیفی یذخ ه نگر می باخد

می باخد.که از بین آناا به خیوه نمونه  پسران() جویان پردیس عالمه امینی تبریزدانشعامعۀ آماری پژوهش خامل کلیۀ  .اندپردا  ه

به عنوان نمونه پژوهشی ان خا   پسر دانشجو معلم 321ییری تصادفی  وخه ای یک کال  از هر رخ ه ان خا  یردید و در نااین 

 خدند.

 بیشا ر  یاا  همیشاه سوال با یزینه هاای   81این پرسشنامه از  اس فاده خد.پرسشنامه عادت های مطالعه آوری اطالعات ازبرای عمع

-2 زماان بنادی تقسایم -3سانجد: های مطالعه را در هشن حوزه میتشكیل خده اسن که عادت هریز یا بندرت اوقات، بعضی اوقات

بارای  تندرسا ی   – 3 ام حانات بریزاری -1 حافظه-0      یادییری انگیزش –1کردن یادداخن-8 واندن توانائی-1فیزیكی وضعین

» یاا  « بندرت » به  و« بعضی اوقات » و صفر به ترتیب برای پاسخاای 3داده می خود، نمرات  2اوقات نمره پاسخ  همیشه یا بیش ر 

وزن نمره یذاری وارونه مای   82و  83، 11، 10، 18، 20، 28، 31، 31، 0، 0های خماره داده نمی خود. در مورد عبارتنمره « هریز

 06داده می خود. حداکثر نمره بدسن آماده  « هریز» و « اوقات  یبعض« »همیشه » به ترتیب برای پاسخاای  2خود و صفر، یک و

 اسن. نمره بات نشانگر عادتاای مطالعه  و  اسن.

ه ( روی هف  8آزمون مجدد ) با فاصله –یزارش خده اسن: ضریب پایائی از طریق آزمون پایایی قابل قبولی ه برای این پرسشنام

ی نفری از د  ران 06بود. ضریب پایائی با فاصله سه ماه روی یک نمونه  33/6های پائین پسر سال جویاننفری از دانش 266نمونه 
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های پائینی ومیانی، ضریب پسر ترم 316بود.در کاربرد روش دو نیمه کردن روی  01/6 کردندکه در ترم های میانی تحصیلی می

 بود. 01/6همبس گی بین سواتت فرد وزوج 

این سواتت درباره رخ ه  سشنامه سواتتی از مشخصات عمعین خنا  ی نیز از آزمودنی ها پرسیده خده اسن.الب ه به همراه پر

 عادت های  اص برای مطالعه و تمایل به تغییر این عادات بوده اسن. ریزی روزانه برای مطالعه،برنامه تحصیلی، وضعین تاهل،

 یافته ها

از نرم افزار  و بدین منظوراس فاده  ،ها از آمار توصیفی و اس نباطیبرای تجزیه وتحلیل داده، با توعه به طرح تحقیق و نو  فرضیه

Spss   کمک یرف ه خده اسن. 30نسخه ، 

های عنعین خنا  یاز آزمون  برای بررسی فرضیه پژوهش یعنی مقایسه دانشجو معلمان از نظر عادت های مطالعه با توعه به ویژیی

t  آمده اسن : 1تا  3مس قل اس فاده خد که ن ایج آن ازعداول خماره 

 عین خنا  ی: رخ ه تحصیلیمهای عمقایسه عادت های مطالعه دانشجومعلمان براسا  ویژیی: 3عدول خماره 

مولفه های 

عادت های 

 مطالعه

انحراف  میانگین تعداد رشته ها

 استاندارد

df 

 
t 

 
p 

 

تقسیم بندی 

 زمان

 026/0 -612/0 160 00/6 26/10 101 انسانیعلوم 

غیر علوم 

 انسانی

66 26/10 2 

 210/0 -221/0 160 62/6 602/12 100 علوم انسانی فیزیکی

غیر علوم 

 انسانی

66 25/12 22/1 

توانایی 

 خواندن

 162/0 -22/1 160 50/6 66/12 100 علوم انسانی

غیر علوم 

 انسانی

66 12/12 22/6 

یادداشت 

 برداری

 611/0 -62/1 160 26/1 00/2 100 علوم انسانی

غیر علوم 

 انسانی

66 50/2 22/1 

 525/0 -220/0 160 00/1 02/16 100 علوم انسانی انگیزه

 50/1 62/12 66غیر علوم 
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 انسانی

 حافظه

 

 252/0 -210/0 160 52/1 60/0 100 علوم انسانی

غیر علوم 

 انسانی

66 20/0 20/1 

برگزاری 

 امتحانات

 002/0 -20/1 160 00/2 00/12 100 علوم انسانی

غیر علوم 

 انسانی

66 10 22/6 

 تندرستی

 

 026/0 022/0 160 52/1 20/2 100 علوم انسانی

غیر علوم 

 انسانی

66 20/2 05/1 

 152/0 -52/1 160 22/10 20/00 100 علوم انسانی نمره کل

غیر علوم 

 انسانی

66 62/05 61/0 

 

نشان می دهد که بین آزمودنی های مورد مطالعه رخ ه های مخ لف، از نظر عادت های مطالعه در هیچ یک  ،3ن ایج عدول خماره 

 .دتفاوت معنی داری وعود ندار 61/6 در سطح

 

خنا  ی: وضعین تاهلعین مهای ع: مقایسه عادت های مطالعه دانشجومعلمان براسا  ویژیی2عدول خماره   

مولفه های .

عادت های 

 مطالعه

متغیرهای 

جمعیت 

 شناختی

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

df 

 
t 

 
p 

 

تقسیم بندی 

 زمان

 522/0 -202/0 160 12/6 20/10 60 متاهل

50/2 20/10 106 مجرد  

 222/0 561/0 160 26/6 52/12 60 متاهل فیزیکی

 00/6 66/12 106 مجرد

توانایی 

 خواندن

 012/0 -56/6 160 20/6 12/12 60 متاهل

 20/6 26/12 106 مجرد

 010/0 -21/6 160 55/1 10/2 60 متاهلیادداشت 
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 26/1 12/2 106 مجرد برداری

 605/0 -022/1 160 02/6 20/16 60 متاهل انگیزه

 22/1 02/12 106 مجرد

 حافظه

 

 522/0 -250/0 160 22/1 10/0 60 متاهل

 52/1 22/0 106 مجرد

برگزاری 

 امتحانات

 112/0 -20/1 160 21/6 12 60 متاهل

 05/2 12/10 106 مجرد

 تندرستی

 

 210/0 -006/1 160 10/1 50/2 60 متاهل

 20/1 22/2 106 مجرد

 026/0 -02/1 160 20/10 10/02 60 متاهل نمره کل

 65/10 02/06 106 مجرد

 

 های توانایی  واندن،ی های مورد مطالعه، فقط در مولفهنشان می دهد که از نظر وضعین تاهل در بین آزمودن 2ن ایج عدول خماره 

 دار نیسن.و در بقیه موارد این تفاوت معنی یادداخن برداری و نمره کل تفاوت معنی دار وعود دارد

 

عین خنا  ی: برنامه ریزی برای مطالعهمهای عدانشجومعلمان براسا  ویژیی: مقایسه عادت های مطالعه 1عدول خماره   

مولفه های 

عادت های 

 مطالعه

متغیرهای 

جمعیت 

 شناختی

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

df 

 
t 

 
p 

 

تقسیم بندی 

 زمان

 006/0 00/2 160 6 22/11 60 بله

99/1 22/10 05 خیر  

 020/0 10/6 160 06/1 15 60 بله فیزیکی

 66/6 02/12 05 خیر

توانایی 

 خواندن

 160 62/6 62/12 60 بله

 

02/6 051/0 

 22/6 12/12 05 خیر

یادداشت 

 برداری

 110/0 21/1 160 22/1 52/2 60 بله

 20/1 02/2 05 خیر
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 022/0 02/1 160 02/1 20/12 60 بله انگیزه

 22/1 02/16 05 خیر

 حافظه

 

 220/0 -562/0 160 20/1 61/0 60 بله

 160 21/1 22/0 05 خیر

برگزاری 

 امتحانات

 205/0 022/0 160 62/2 52/10 60 بله

 00/6 00/12 05 خیر

 تندرستی

 

 202/0 -206/0 160 22/1 20/2 60 بله

 22/1 26/2 05 خیر

 065/0 60/6 160 26/10 60/02 60 بله نمره کل

 60/10 66/00 05 خیر

 

نشان می دهد که از نظر برنامه ریزی برای مطالعه در بین آزمودنی های مورد مطالعه، در تقسیم بندی زماان،   1ن ایج عدول خماره 

 انگیزه و نمره کل تفاوت معنی دار وعود دارد و در بقیه موارد این تفاوت معنی دار نیسن. توانایی  واندن، محیط فیزیكی،

 

 

عین خنا  ی: عادت های  اص برای مطالعهمهای عمقایسه عادت های مطالعه دانشجومعلمان براسا  ویژیی: 8عدول خماره   

مولفه های 

عادت های 

 مطالعه

متغیرهای 

جمعیت 

 شناختی

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

df 

 
t 

 
p 

 

تقسیم بندی 

 زمان

 000/0 20/2 160 22/1 21/11 20 بله

50/2 60/10 02 خیر  

 202/0 622/0 160 6 22/12 20 بله فیزیکی

 62/6 61/12 02 خیر

توانایی 

 خواندن

 160 66/6 60/12 20 بله

 

52/6 012/0 

 20/6 01/12 02 خیر

یادداشت 

 برداری

 002/0 22/1 160 00/1 20/2 20 بله

 22/1 02/2 02 خیر
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 002/0 26/1 160 00/1 52/12 20 بله انگیزه

 22/1 02/16 02 خیر

 حافظه

 

 056/0 02/6 160 15/1 21/0 20 بله

 160 20/1 12/0 02 خیر

برگزاری 

 امتحانات

 600/0 62/1 160 16/2 22/10 20 بله

 00/6 20/12 02 خیر

 تندرستی

 

 202/0 -026/0 160 60/1 22/2 20 بله

 50/1 22/2 02 خیر

 015/0 50/6 160 22/10 22/05 20 بله نمره کل

 60/10 20/00 02 خیر

 

 نشان می دهد که از نظر داخ ن عادات  اص برای مطالعه در بین آزمودنی های مورد مطالعه، درتوانایی 8ن ایج عدول خماره 

 دار وعود دارد و در بقیه موارد این تفاوت معنی دار نیسن.کل تفاوت معنی نمره حافظه و  واندن،

 

اص عین خنا  ی:  تمایل به تغییر عادت های  مهای ععادت های مطالعه دانشجومعلمان براسا  ویژیی: مقایسه 1عدول خماره 

 برای مطالعه

مولفه های 

عادت های 

 مطالعه

متغیرهای 

جمعیت 

 شناختی

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

df 

 
t 

 
p 

 

تقسیم بندی 

 زمان

 602/0 -62/1 160 02/6 20/10 02 بله

15/2 06/11 22 خیر  

 200/0 256/0 160 12/6 26/12 02 بله فیزیکی

 62/6 00/12 22 خیر

توانایی 

 خواندن

 160 21/6 16/12 02 بله

 

02/1- 022/0 

 50/6 02/12 22 خیر

یادداشت 

 برداری

 612/0 -62/1 160 22/1 00/2 02 بله

 01/1 21/2 22 خیر
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 221/0 -255/0 160 22/1 00/160 02 بله انگیزه

 02/1 11/12 22 خیر

 حافظه

 

 220/0 560/0 160 52/1 22/0 02 بله

 160 21/1 66/0 22 خیر

برگزاری 

 امتحانات

 522/0 -220/0 160 02/2 00/12 02 بله

 02/2 22/10 22 خیر

 تندرستی

 

 020/0 02/1 160 25/1 02/2 02 بله

 20/1 21/2 22 خیر

 522/0 -222/0 160 66/10 02/00 02 بله نمره کل

 12/11 21/06 22 خیر

 

فقط  نشان می دهد که از نظر تمایل به تغییر عادات  اص برای مطالعه در بین آزمودنی های مورد مطالعه، 1ن ایج عدول خماره 

 در مولفه تندرس ی تفاوت معنی دار وعود دارد و در بقیه موارد این تفاوت معنی دار نیسن.

های ن ایج به دسن آمده می توان یفن که فرضیه پژوهش که مب نی بر تفاوت معنی دار بین آزمودنی ها از نظر ویژییبراسا  

 معنی دار نبوده اسن. 61/6زیرا در بسیاری از موارد این تفاوت در سطح  ؛، رد می خودعمعین خنا  ی بوده اسن

 بحث و نتیجه گیری

های عمعین در رخ ه تحصیلی در ویژیی جو معلمان از نظر عادت های مطالعه براسا دانش ن ایج تحلیل داده ها نشان داد که بین

مام رین نك ه  های دیگر در بر ی از موارد تفاوت معنادار وعود دارد.هیچ یک از موارد تفاوت معنادار وعود ندارد ولی در ویژیی

مله  الصه کرد که عادت های مطالعه یک موضو  پیچیده و پژوهش حاضر براسا  یاف ه های به دسن آمده را می توان در این ع

دارای ابعاد مخ لف اسن که نیازمند بررسی و پژوهش های آتی می باخد که امید اسن پژوهش حاضر نقطه خروعی بر این امر مام 

به بیان با ر  ایر به دنبال باخد. الب ه با مالحظه نقش الگویی معلمان در پرورش افراد عامعه، اهمین این موضو  دوچندان می خود 

عادت های ها تربین معلمان با یكی از با رین و کارآمدترین راه ،ن و کیفین مطالعه در عامعه هس یمتشویق و ناادینه کردن میزا

 مطالعه باینه می باخد.
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