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 فصلنامه دانش شناسي 

  )علوم كتابداري و اطالع رساني و فناوري اطالعات(
  1390 پاييز )14(، شماره چهارمسال 

  
  
  
  

  

   معماري رشته دانشجويان آگاهي ميزان سنجش و مطالعه
  مطالعه گوناگون هاي شيوه از مشهد اسالمي آزاد دانشگاه

  
  1طبسي محسن دكتر

  
  چكيده

 نقش،  بين اين در و. آورد شمار به كشور علمي توسعه ابزارهاي و عوامل از يكي بايد را مؤثر مطالعه: هدف
 آگـاهي  ميـزان  حاضـر  پـژوهش  در. شـد  تواند تلقي بديل  بي نقشي كشور توسعه و پيشرفت در دانشجويان
، خـواني   عبـارت ،  تنـدخواني ،  لياجما خواندن شامل( مطالعه گوناگون هاي  شيوه از معماري رشته دانشجويان

 مقطـع  و جنـسيت  حسب بر و گرفته قرار بررسي مورد) انتقادي خواندن و،  تجسسي خواندن،  خواندن دقيق
  . است شده ارزيابي ايشان تحصيلي
 نفـر  1657 تمـامي  شـامل  آن آمـاري  جامعـه  و،  پيمايـشي  توصيفي نوع از پژوهش شيوه :پژوهش روش
 نيمـسال  در كـه  باشد  مي مشهد واحد اسالمي آزاد دانشگاه،  معماري و هنر هدانشكد معماري رشته دانشجوي

 و،  ناپيوسـته  كارشناسـي ،  پيوسـته  كارشناسـي ،  ارشد كارشناسي مقطع چهار در 89 ـ90 تحصيلي سال اول
  . هستند تحصيل مشغول كارداني
 سـاير  از بـيش  تكميلـي  تحـصيالت  دانـشجويان  كه دهد  مي نشان تحقيق هاي  يافته :پژوهش هاي  يافته

 اغلـب  در همچنـين . گيرنـد   مـي  كـار  بـه  را جديد هاي  شيوه و دارند آگاهي مطالعه هاي  شيوه از دانشجويان
  . ندارد وجود معناداري تفاوت جنسيت حسب بر دانشجويان آگاهي ميزان ميان مطالعه هاي شيوه

 نـاچيز  بسيار مطالعه هاي  يوهش از دانشجويان آگاهي ميزان متأسفانه كه دهد  مي نشان نتايج :گيري  نتيجه
 بـه  توجـه  لذا. آيد شمار به ايشان يادگيري كيفي افت در مؤثر عوامل از يكي تواند  مي آگاهي قلّت اين و است

 شـرايط  بهبـود  بـه  مـؤثري  كمك تواند  مي دانشجويان درسي هاي  برنامه در مؤثر مطالعه راهبردهاي آموزش
  . نمايد موجود

  
 دمشه واحد اسالمي آزاد دانشگاه، معماري اندانشجوي، طالعهم هاي شيوه :كليدي واژگان

  
  مقدمه

 گيري  بهره آنها براي كه هستند هايي  گروه جمله از،  دانشجويان و علمي هيئت اعضاي شامل عمدتاً،  كشور دانشگاهي جامعه
 عنايت با و جهت همين هب. است ضروري بسيار،  آموزشي و پژوهشي هاي  فعاليت انجام جهت تخصصي و فني،  علمي اطالعات از
 ايـن  مطالعـه  هـاي   شيوه روي بر تحقيق،  دارند عهده بر كشور فرهنگي و فني،  علمي توسعه در ها  گروه اين كه سهمي و نقش به

  . نمايد  ميضروري نيز ها گروه

                                                            
   tabassi_mohsen@yahoo.comاستاديار گروه معماري؛ دانشكده هنر و معماري؛ دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مشهد ـ1
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72 1390 پاييز )14(شماره  سوم، سال )علوم كتابداري و اطالع رساني و فناوري اطالعات(فصلنامه دانش شناسي 
 گونـاگون  هـاي  عرصـه  در نـوين  نتايج به دستيابي. دانست دانش توسعه ابزارهاي ترين  مهم از يكي شك بدون بايد را مطالعه

 از آگاهي و دارند انكاري غيرقابل و مهم نقش دانشجويان،  ميان اين در. شود  نمي حاصل ثمربخش مطالعه طريق از جز به علمي
 كـه  دهـد   مـي  نـشان  مطالعـات  برخـي  نتـايج . باشـد  داشـته  مستقيم تأثير ايشان موفقيت در تواند  مي مطالعه صحيح هاي  شيوه
، قـصاب  بابـانژاد ( دارنـد  دانـشگاهي  و علمـي  هاي  محيط در افراد موفقيت ميزان با مستقيمي ابطهر تر  مناسب مطالعه هاي  شيوه

1375 .(  
 تخصـصي  سـطح  و مـتن  موضوع به نسبت را او گرايش ميزان تواند  مي،  مطالعه در دانشجو هر مهارت ميزان كه است بديهي

 مطالعـه  صـحيح  هاي  شيوه از عميق و دقيق آگاهي عدم در،  دانشجويان يادگيري مشكالت ريشه،  اساس اين بر. نمايد تعيين آن
  . است نهفته

 مـستلزم  نيـز  مطالعـه  كـنش . اسـت  خـاص  مهارت و دانش كسب نيازمند،  يادگيري فرآيند در ارادي كنش هر كه دانيم  مي
 كه دهد  مي نشان تمطالعا برخي نتايج. آورد  مي فراهم دانشجويان براي را مشكالتي آن فقدان كه است آن هاي  مهارت فراگيري

). 1379،  نـديمي  و پـور   ملـك ( برخوردارنـد  بيـشتري  تحصيلي پيشرفت از كنند  مي مطالعه جديد هاي  شيوه با كه آموزاني  دانش
 گوناگون هاي  شيوه از را دانشجويان بايد آنها. است دانشگاه مدرسان آموزشي وظايف از يكي،  ثمربخش مطالعه هاي  شيوه آموزش
  . برسانند حداقل به را دانشجويان فراروي مشكالت و سازند آگاه مطالعه

  
  مسأله بيان

 و تـدبير  هـر  بـا  بايـد  معلم،  دبيرستان سطح در. است ايشان يادگيري شيوه در دانشجو و آموز  دانش ميان تفاوت ترين  عمده
 استاد راهنمايي از گيري  بهره و علمي تجسس و تحقيق،  دانشجو وظيفه آنكه حال. بياموزد مخاطب به را درسي مطالب،  ترفندي

 و مطالعـه  بـر  عـام  طور به دانشگاه محيط در چند هر و است؛ همراه تحقيق و مطالعه با دانشگاه در آموزش،  اساس اين بر. است
 رسـد   مـي  نظـر  به. نيستند واقف آن اهميت به شايد و بايد كه چنان،  دانشجويان از بسياري متأسفانه اما شود  مي تأكيد پژوهش

 ثمـربخش  و صحيح هاي  شيوه به نسبت ايشان آگاهي عدم،  مطالعه و كتاب از دانشجويان جستن دوري داليل ترين  مدهع از يكي
 داشـته  سـازگاري  دانـشجويان  نيازهاي با بايد،  مطالعه راهبردهاي آموزش كه دارند تأكيد منابع برخي كه هرچند باشد؛ مطالعه
  ). 1996، فيونا و هادوين( باشد

  
  تحقيق سؤاالت
  :است مطالعه هاي شيوه درباره تحقيق اصلي سؤال

 انتقـادي  خواندن و، تجسسي خواندن،  خواندن دقيق،  خواني  عبارت،  تندخواني،  اجمالي مطالعه هاي  شيوه از دانشجويان آيا -
  دارند؟ آگاهي
  :كند ؤالس، مطالعه شيوه يك از سؤال هر كه شود تقسيم تر جزئي سؤال چند به تواند  ميخود سؤال اين البته و
  دارند؟ آگاهي اجمالي مطالعه  شيوه از دانشجويان آيا ـ
  دارند؟ آگاهي تندخواني مطالعه  شيوه از دانشجويان آيا ـ
 دارند؟ آگاهي خواني عبارت مطالعه  شيوه از دانشجويان آيا ـ
  دارند؟ آگاهي خواندن دقيق  شيوه از دانشجويان آيا ـ
  دارند؟ آگاهي سسيتج خواندن  شيوه از دانشجويان آيا ـ
  دارند؟ آگاهي انتقادي خواندن  شيوه از دانشجويان آيا ـ

 مقطـع  و جنـسيت  حسب بر دانشجويان آگاهي ميزان بر مبتني مطالعه گوناگون هاي  شيوه اساس بر پژوهش فرعي سؤاالت
  . هستند بندي جمع قابل كلي سؤال دو صورت به و اند شده مطرح ايشان تحصيلي

  است؟ متفاوت جنسيت حسب بر، خواندن هاي روش از دانشجويان هيآگا ميزان آيا ـ
  است؟ متفاوت تحصيلي مقطع حسب بر خواندن هاي روش از دانشجويان آگاهي ميزان آيا ـ
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73 هاي گوناگون مطالعه از شيوه مطالعه و سنجش ميزان آگاهي دانشجويان رشته معماري دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
  پژوهش مفاهيم
 و مـواد  سـاختمان  كشف و كتاب مهم مطالب و نكات به يافتن دست، هدف" :survey reading اجمالي خواندن شيوه ـ
  ). 19، 1370، بالدريچ( ". است زياد سرعت با و كوتاه زمان كي در مطالب
 العـاده  فوق سرعت با كتاب مرور طريق از كتاب مطالب با كلي آشنايي كسب، هدف" :speed reading تندخواني شيوه ـ
  ). 29، همان( ". است زياد

 جاي به، جمالت و عبارات خواندن طريق از است مطالعه سرعت افزايش، هدف" :phrase reading خواني عبارت شيوه ـ
  ). 50، همان( ". كلمات خواندن
، كـردن  مرتـب  و دادن سـازمان  از عبارتنـد  خوانـدن  دقيـق  روش اساسي فنون" :close reading خواندن دقيق شيوه ـ
  ). 73، همان( ". كردن خالصه و، گذاري عالمت، نويسي حاشيه
 سـؤال  مختلف انواع از زيادي تعداد طرح مستلزم تجسسي واندنخ روش" :inquiry reading تجسسي خواندن شيوه ـ
، همـان ( ". هـستند  تجسـسي  خوانـدن  روش خصوصيات،  سؤاالت اين جهت و كيفيت در دقت و سؤال زيادي تعداد طرح. است
91 .(  

 ارزش يـا  اراعتبـ ، درسـتي  درباره كردن قضاوت، انتقادي خواندن از منظور" :critical reading انتقادي خواندن شيوه ـ
  ). 111، همان( ". است صحيح استانداردهاي يا ها مالك اساس بر، خواندني مطالب

  
  اطالعات گردآوري ابزار و پژوهش روش

 قـرار  تحليـل  و تجزيـه  مـورد  و كنـد   مـي  توصـيف  را موجود وضع،  توصيفي تحقيق. است پيمايشي توصيفي نوع از حاضر تحقيق
 هـاي  شـيوه  درباره سؤال 36 شامل پرسشنامه،  اطالعات گردآوري ابزار. است ميداني مطالعات رب مبتني نيز نيز پژوهش روش. دهد  مي

 هـاي   شـيوه . كردند تأييد دانشكده علمي هيئت اعضاي از شماري را آن صوري روايي،  پرسشنامه توزيع از پيش. است مطالعه گوناگون
 از يـك  هـر  با متناسب اي  مطالعه هاي  شيوه بتوانند دانشجويان چنانچه .اند  شده داده قرار پرسشنامه سؤاالت از يك هر برابر در مذكور
 بـا  رابطه در گويان  پاسخ نمرات. شود  مي منظور غلط پاسخ،  صورت اين غير در و شده تلقي صحيح،  ايشان پاسخ،  برگزينند را سؤاالت

 تبـديل  20 تـا  صـفر  مقيـاس  بـه ) 36 تا فرص( پرسشنامه نمرات لذا. اند  شده منظم بيست تا صفر مقياس حسب بر مذكور پرسشنامه
  . اند كرده دريافت 20 نمره، باشند داده صحيح پاسخ، سؤال 36 به كه افرادي، ديگر عبارت به. اند شده

  
  نمونه حجم و آماري جامعه

 حـد وا اسالمي آزاد دانشگاه،  معماري و هنر دانشكده معماري رشته دانشجوي نفر 1657 تمامي شامل تحقيق آماري جامعه
 كارشناسـي ،  پيوسـته  كارشناسـي ،  ارشـد  كارشناسـي  مقطع چهار در 89 ـ90 تحصيلي سال اول نيمسال در كه باشد  مي مشهد

  . هستند تحصيل مشغول كارداني و، ناپيوسته
 هنگـامي  گيـري  نمونـه  شـيوه  ايـن  از. است شده گرفته بهره حجم با متناسب، اي طبقه گيري  نمونه روش از،  پژوهش اين در
 از درصـدي ،  هـا   گـروه  حجـم  با متناسب،  حالتي چنين در. باشد متعددي هاي  زيرگروه داراي،  آماري جامعه كه شود  مي هاستفاد

 طـور  بـه  تحـصيلي  مقـاطع  از يـك  هـر  دانشجويان از درصد 20 حاضر پژوهش در. شوند  مي انتخاب تصادفي طور به ها  آزمودني
 تعـداد ،  هـا   پرسـشنامه  توزيـع  از پس كه است نفر 330 نمونه حجم وياندانشج مجموع،  اساس اين بر. اند  شده برگزيده تصادفي

  . شد گردآوري پرسشنامه 312
  

  تحقيق پيشينه مرور
 پيـشرفت  در آن اثر و مطالعه رايج هاي  شيوه مقايسه و بررسي عنوان با پژوهشي 1375 سال در قصاب بابانژاد :داخلي. الف
 آمـوزان   دانش با قياس در موفق آموزان  دانش،  آن هاي  يافته اساس بر كه داد جامان بابل شهرستان متوسطه آموزان  دانش تحصيلي
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74 1390 پاييز )14(شماره  سوم، سال )علوم كتابداري و اطالع رساني و فناوري اطالعات(فصلنامه دانش شناسي 
 هـاي  شيوه با،  پسر آموزان  دانش با قياس در دختر آموزان  دانش همچنين. گيرند  مي بهره تري  مناسب مطالعه هاي  شيوه از،  ناموفق
  ). 1375، قصاب بابانژاد( دارند بيشتري آشنايي مطالعه مختلف

 سـرعت  و،  مطلـب  درك،  خوانـدن  بـر  فراشـناختي  راهبردهاي آموزش تأثير بررسي عنوان با تحقيقي 1376 الس در متولي
 تحقيـق  ايـن  در كـه  هايي  شيوه ترين  مهم. داد انجام فردوس شهرستان دخترانه دبيرستان اول هاي  كالس آموزان  دانش يادگيري

، متـولي ( بـود  جانبـه  دو آمـوزش  روش،  نهـاد  جاي بر را تأثير بيشترين و شد گرفته كار به فراشناختي راهبردهاي آموزش براي
1376 .(  

، ختـام   پس و Murder مردر مطالعه و يادگيري هاي  روش تأثير بررسي عنوان با اي  مقاله در 1379 سال در نديمي و پور  ملك
 و مـردر  مطالعـه  گيرييـاد  هـاي   شـيوه  ارزشـيابي  بـه  اصـفهان  شهر در راهنمايي سوم كالس آموزان  دانش تحصيلي پيشرفت بر

 جديـد  هـاي   شـيوه  بـا  كـه  آمـوزاني   دانش كه دهد  مي نشان مطالعه اين. اند  پرداخته آموزان  دانش تحصيلي پيشرفت بر ختام  پس
  ). 1379، نديمي و پور ملك( برخوردارند بيشتري تحصيلي پيشرفت از كنند مي مطالعه
 مطلـب  درك بهبـود  باعث مطالعه هاي  راهنمايي آيا عنوان با تحقيقي در 1993 سال در Manworthy منورثي :خارجي. ب

 و مطلـب  درك بـر  را) معلـم  نيـاز  احـساس  حسب بر،  فاصله با،  فشرده( مطالعه راهنمايي از متفاوت روش سه تأثيرات شود؟  مي
 تـوجهي  شايان كمك تواند مي نوع هر از مطالعه راهنمايي، كلي طور به كه دهد مي نشان تحقيق اين نتايج. كرد مقايسه،  مطالعه
 همچنـين . شـود  مطلـب  درك آزمـون  در بـاال  نمـره  كـسب  موجب تواند  مي بافاصله و فشرده هاي  شيوه به راهنمايي. شود تلقي

  ). 1993، منورثي( بخشد ارتقا را مباحث مطالعه كيفيت تواند مي بافاصله شيوه به مطالعه راهنمايي
 ارايـه  بـه  برخوردارنـد  انـدك  حمايت از مطالعه راهبردهاي عنوان با نيز 1996 سال در Fiona فيونا و Hadwinدوينها  مقاله

 بـا  بايـد ،  مطالعه راهبردهاي آموزش كه كند  مي تأكيد و دارد تمركز مطالعه راهبردهاي تدريس خصوص در كاربردي هاي  توصيه
  ). 1996، فيونا و هادوين( باشد داشته سازگاري دانشجويان نيازهاي

  
  پژوهش نتايج و، ها هيافت تحليل و تجزيه
 توزيـع  جدول از،  توصيفي آمار سطح در. اند  شده تحليل و تجزيه،  استنباطي و توصيفي سطح دو در حاضر پژوهش هاي  داده
  . است شده گرفته بهره ها داده تحليل و تجزيه براي تجمعي درصد و، درصد، فراواني
 ميـزان  مقايـسه  براي واريانس تحليل يا F آزمون از دختر؛ و سرپ گروه دو مقايسه براي t آزمون از،  استنباطي آمار سطح در
 تحليـل  در هـا   گـروه  ميـان  تفـاوت  تشخيص براي Tokey توكي آزمون از مختلف؛ تحصيلي مقاطع حسب بر دانشجويان آگاهي

 شـده  اسـتفاده  العهمط هاي  ه  شيو از دانشجويان آگاهي ميزان بندي  رتبه و مقايسه براي Friedman فريدمن آزمون از و واريانس؛
  . است

  . كند مي سؤال اجمالي خواندن شيوه به نسبت دانشجويان آگاهي از، پژوهش سؤال نخستين. اول سؤال
  

 . اجمالي خواندن شيوه خصوص در دانشجويان آگاهي ميزان نمرات توزيع ـ1 جدول
  تجمعي درصد  درصد  فراواني  نمرات  آگاهي سطح
  8/28  8/28  90  0  ضعيف خيلي
  7/83  8/54  171  5/0 ـ5/9  ضعيف
  8/95  1/12  38  10 ـ15  متوسط
  100  2/4  13  باال به 5/15  خوب

  
 10 از كمتـر ،  دانـشجويان  از درصـد  7/83 نمـره  متأسـفانه ،  اجمالي خواندن شيوه خصوص در كه دهد  مي نشان فوق جدول

 دانـشجويان  كـه  معناسـت  بـدان  ايـن . دارند آشنايي شيوه اين با خوب حد در درصد 2/4 فقط و است) ضعيف و ضعيف خيلي(
 در شـده  مـشاهده  t كه سازد  مي مشخص تحقيق هاي  يافته همچنين. دارند اندكي بسيار آگاهي اجمالي خواندن شيوه به نسبت
 يعنـي  اسـت؛  معنـادار  p < 0/05 سـطح  در اجمـالي  خوانـدن  شيوه از مختلف جنسيت حسب بر دانشجويان آگاهي ميزان مورد
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75 هاي گوناگون مطالعه از شيوه مطالعه و سنجش ميزان آگاهي دانشجويان رشته معماري دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 در نيـز  تحـصيلي  مقطـع  حسب بر دانشجويان آگاهي ميزان ميان. دارند آگاهي اجمالي خواندن شيوه از نپسرا از بيش دختران

 خوانـدن  شـيوه  از ارشـد  كارشناسـي  دانـشجويان  آگاهي كه معنا بدين. دارد وجود معناداري تفاوت اجمالي خواندن روش مورد
  . است بيشتر، مقاطع ديگر دانشجويان با قياس در اجمالي

 فـصل  هـر  پايـان  در مطالـب  نويسي  خالصه و گيري  نتيجه به كمتر،  دانشجويان كه دهد  مي نشان پژوهش در وجودم شواهد
 بـا ،  كننـد  توجـه  مطالعه مورد فصل گيري  نتيجه نيز و خالصه به،  كتاب دقيق مطالعه از پيش اگر كه صورتي در كنند؛  مي توجه

 عديـده  مـشكالت  از يكـي . شـود   مـي  تعيـين  ايـشان  بـراي  مطلـب  كلـي  ساختار و پرداخت خواهند مطالعه به بيشتري آمادگي
. ندارنـد  مطلـب  از كلـي  تـصوير  يـا  ذهنـي  طرح هيچ،  كتاب مطالعه از پيش آنها كه است موضوع اين به توجه عدم،  دانشجويان

 بررسـي  بـه  سـپس  و كند  مي درك،  وسيع زمينه يك در را كل ابتدا،  موضوعي هر درباره فرد،  گشتالت نظريه طبق كه دانيم  مي
 درك در مـسلماً  باشـند  خـود  ذهـن  در مطالب كلي طرح فاقد كه دانشجوياني،  اساس اين بر. پردازد  مي كل با آن روابط و اجزاء

  . شد خواهند مواجه مشكل با مطالب اجزاي بين ارتباط
  . كند مي سؤال تندخواني شيوه از دانشجويان آگاهي از، ديگر سؤال. دوم سؤال

  
 تندخواني شيوه مورد در دانشجويان آگاهي نمرات توزيع ـ2 جدول

  تجمعي درصد  درصد  فراواني  نمرات  آگاهي سطح
  4/31  4/31  98  0  ضعيف خيلي
  7/91  3/60  188  5/0 ـ5/9  ضعيف
  100  3/8  26  10 ـ15  متوسط

  
 نمـرات  فقـط  و اسـت ) ضعيف خيلي و ضعيف( 10 از كمتر،  دانشجويان از درصد 7/91 نمرات كه دهد  مي نشان فوق جدول

 نـشان  نتـايج . اسـت  ضعيف بسيار،  تندخواني شيوه از دانشجويان آگاهي ميزان متأسفانه يعني. است متوسط حد در درصد 3/8
 و كلمـات  بـه  سـريع  نگاه به مربوط،  تندخواني شيوه مشخصات مورد در صحيح هاي  پاسخ درصد و فراواني بيشترين كه دهد  مي

 بـا  مطالعه هنگام فكر تمركز به مربوط،  صحيح هاي  پاسخ درصد و فراواني كمترين و صد؛در 5/36 با مجالت اصلي مفاهيم درك
 دليل به. هستند فكر تمركز داراي مطالعه هنگام به،  دهندگان  پاسخ از اندكي تعداد كه معناست بدان اين و. باشد  مي درصد 3/9

 آگاهي عدم اين. متن يك عبارات و كلمات همه سريع خواندن يعني تندخواني كه كنند  مي تصور دانشجويان اغلب،  آگاهي عدم
  . بازمانند نگارنده اصلي غرض به نيل از و بپردازند كافي درك بدون، مطالب حفظ به دانشجويان كه شود مي موجب

 شـيوه  از مختلـف  جنـسيت  حسب بر دانشجويان آگاهي ميزان مورد در شده مشاهده t كه دهد  مي نشان پژوهش هاي  يافته
 خـصوص  ايـن  در پـسر  و دختر دانشجويان ميان معناداري تفاوت، ديگر عبارت به. نيست معنادار p < 0/05 سطح در يتندخوان
 تنـدخواني  شيوه به نسبت تحصيلي مقطع حسب بر دانشجويان آگاهي ميزان ميان معناداري تفاوت همچنين. شود  نمي مشاهده
  . ندارد وجود

  . كند مي سؤال خواني عبارت شيوه به نسبت دانشجويان آگاهي از، تحقيق پرسش سومين. سوم سؤال
  

 خواني عبارت شيوه مورد در دانشجويان آگاهي ميزان نمرات توزيع ـ3 جدول
  تجمعي درصد  درصد  فراواني  نمرات  آگاهي سطح
  2/27  2/27  85  0  ضعيف خيلي
  2/95  9/67  212  5/0 ـ5/9  ضعيف
  100  8/4  15  10 ـ15  متوسط

  
 از متوسط حد در درصد 8/4 فقط و،  ضعيف خيلي و ضعيف حد در دانشجويان از درصد 2/95 كه دهد مي نشان فوق جدول

 همچنـين . اسـت  ضـعيف  بـسيار  نيـز  خـواني   عبـارت  شـيوه  از دانـشجويان  آگاهي ميزان يعني دارند؛ آگاهي خواني  عبارت شيوه
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 روش به نسبت ايشان تحصيلي مقطع و جنسيت حسب بر دهندگان پاسخ آگاهي ميزان ميان كه دهد مي نشان تحقيق هاي يافته

 براي و كنند كسب آگاهي،  روش اين درباره بايد دانشجويان همه،  ديگر عبارت به. شود  نمي ديده معناداري تفاوت،  خواني  عبارت
  . نمايند ممارست آن از گيري بهره

  . پرسد مي خواندن دقيق شيوه از دانشجويان آگاهي از سؤال اين. چهارم سؤال
  

  خواندن دقيق شيوه مورد در دانشجويان آگاهي ميزان نمرات توزيع ـ4 دولج
  تجمعي درصد  درصد  فراواني  نمرات  آگاهي سطح
  3/10  3/10  32  0  ضعيف خيلي
  3/58  1/48  150  5/0 ـ5/9  ضعيف
  9/92  6/34  108  10 ـ15  متوسط
  100  1/7  22  باال به 5/15  خوب

  
 زيـرا  هاسـت   شـيوه  ديگر از بيش دانشجويان آگاهي ميزان،  دقيق مطالعه شيوه ردمو در ظاهراً كه دهد  مي نشان فوق جدول

 دانشجويان اغلب كه دهد مي نشان تحقيق نتايج. هستند آشنا شيوه اين با خوب و متوسط حد در دهندگان پاسخ از درصد 7/41
 آيـد  مـي  نظر به. كنند  مي تالش مطلب فظح براي بيشتر و ندارند توجهي نگارنده اصلي مقصود و انديشه به،  متن مطالعه از پس
، امر اين زيرا است؛ متن مطالب تحليل و تجزيه و نويسنده منظور به بردن پي،  كند كمك دانشجو فراگيري به تواند  مي آنچه كه

 يـادگيري ،  شـود  بيـشتر  مـتن  مطالعـه  در دانـشجو  دقت چه هر،  كار اين با و. شود  مي انديشه و مطالعه تدقيق و تعميق موجب
  . داشت خواهد بهتري

 خصوص در تحصيلي مقطع و جنسيت برحسب دانشجويان آگاهي ميزان ميان كه دهد  مي نشان تحقيق هاي  يافته همچنين
  . ندارد وجود معناداري تفاوت، خواندن دقيق شيوه

  . كند مي سؤال تجسسي خواندن شيوه از دانشجويان آگاهي از پژوهش پنجم سؤال. پنجم سؤال
  

  تجسسي خواندن شيوه مورد در دانشجويان آگاهي ميزان نمرات توزيع ـ5 جدول
  تجمعي درصد  درصد  فراواني  نمرات  آگاهي سطح
  2/27  2/27  85  0  ضعيف خيلي
  3/84  1/57  178  5/0 ـ5/9  ضعيف
  7/98  4/14  45  10 ـ15  متوسط
  100  3/1  4  باال به 5/15  خوب

  
 از درصـد  7/15 نمـرات  فقـط  متأسـفانه  و 10 از كمتـر ،  دهندگان  اسخپ از درصد 3/84 نمرات كه دهد  مي نشان فوق جدول

 تمـرين  و آگـاهي  بـه  نياز و است ضعيف،  تجسسي خواندن شيوه از دانشجويان آگاهي،  ديگر عبارت به. است 10 از باالتر ايشان
 دارنـد  تحقيقي و تجسسي درويكر،  مطالعه مورد متن مطالب به نسبت دانشجويان از اندكي شمار،  پژوهش نتايج اساس بر. دارند

 اسـتفاده  مـورد  منابع به،  متن مطالعه هنگام به دانشجويان از كمي تعداد همچنين. شوند  مي جويا را صاحبنظران ديگر نظرات و
 مؤثر،  يادگيري تعميق در تواند  مي مذكور موارد به عنايت كه است بديهي. دارند توجه منابع صحت و اعتبار ميزان نيز و نگارنده

  . شدبا
، تحـصيلي  مقطـع  و جنـسيت  حسب بر،  دهندگان  پاسخ آگاهي ميزان ميان كه سازد  مي مشخص همچنين تحقيق هاي  يافته

  . ندارد وجود معناداري تفاوت تجسسي مطالعه شيوه به نسبت
  . كند مي سؤال انتقادي خواندن شيوه از دانشجويان آگاهي از تحقيق سؤال آخرين. ششم سؤال
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  . انتقادي خواندن شيوه مورد در دانشجويان آگاهي ميزان مراتن توزيع ـ6 جدول

  تجمعي درصد  درصد  فراواني  نمرات  آگاهي سطح
  1/32  1/32  100  0  ضعيف خيلي
  9/86  8/54  171  5/0 ـ5/9  ضعيف
  4/99  5/12  39  10 ـ15  متوسط
  100  6/0  2  باال به 5/15  خوب

  
 از درصـد  1/13 نمـرات  فقـط  و 10 از كمتـر  دانـشجويان  از درصد 9/86 نمرات،  شيوه اين در كه دهد  مي نشان فوق جدول

 كننـده   نگـران  و ضـعيف  بسيار،  انتقادي خواندن شيوه از دانشجويان آگاهي،  ديگر عبارت به. باشد  مي 10 از باالتر دهندگان  پاسخ
 عمومـاً  دانـشجويان . اسـت  ديانتقـا  تفكر از صحيح درك فقدان،  انتقادي مطالعه شيوه از آگاهي عدم داليل از يكي شايد. است
 روي بـر  تفكـر  از،  ممكـن  حـد  تـا  لـذا  است؛ موضوع يا مطلب آن كردن رد و مخالفت معني به انتقادي تفكر كه كنند  مي تصور

، دارند آشنايي انتقادي شيوه به مطالعه با كه نيز اندكي گروه. دهند  مي نشان بيشتري اقبال كردن حفظ به و پرهيزند  مي مطالب
  . ندارند منطقي و درست درك انتقادي تفكر از

 انتقـادي  خواندن شيوه در پيوسته كارشناسي مقطع دانشجويان آگاهي ميزان كه دهد  مي نشان پژوهش هاي  يافته همچنين
 روش بـه  نـسبت ،  مختلـف  جنـسيت  حـسب  بـر  دانشجويان آگاهي ميزان ميان. است بيشتر،  مقاطع ديگر دانشجويان به نسبت

  . ندارد وجود معناداري اوتتف، انتقادي خواندن
  گيري نتيجه

 يكـسان ،  مطالعـه  هـاي   شـيوه  مورد در دانشجويان آگاهي ميزان كه سازد  مي مشخص پژوهش نتايج،  كلي بندي  جمع يك در
  . دارند آگاهي متفاوت نسبتي به مطالعه هاي شيوه از يك هر از ايشان و نيست

  
  . مطالعه گوناگون هاي شيوه از دانشجويان آگاهي ميزان بندي رتبه مقايسه ـ7 جدول

  رتبه ميانگين  مطالعه هاي شيوه
  84/3  اجمالي خواندن شيوه
  04/3  تندخواني شيوه
  90/2  خواني عبارت شيوه
  56/4  خواندن دقيق شيوه
  46/3  تجسسي خواندن شيوه
  21/3  انتقادي خواندن شيوه

sig = 0/00  
df = 5 

   x = 184/293 فريدمن آزمون 
  

 بـه  آنـان  آگـاهي  ميـزان  كمترين و،  خواندن دقيق شيوه به دهندگان  پاسخ آگاهي ميزان بيشترين 7 شماره جدول اساس بر
، مطالعـه  هـاي   شـيوه  از دهنـدگان   پاسـخ  آگـاهي  ميزان كه است اين حاضر پژوهش كلي نتيجه. است مربوط خواني  عبارت شيوه

 نظـام  در تحـصيلي  افـت  در مـؤثر  عوامل از تواند  مي ثمربخش و مفيد مطالعه هاي  شيوه از دانشجويان آگاهي قلّت. است ضعيف
  . رود شمار به آموزشي

 حاضر مطالعه در كه معنا بدين. دهد  مي نشان را مشابهي نسبتاً نتايج موضوع پيشينه با پژوهش هاي  يافته مقايسه همچنين
 تلقـي  بقيـه  از تـر   موفـق  كـه  شوندگان سؤال از گروهي) 1379( نديمي و پور  ملك و) 1375( قصاب بابانژاد تحقيق همچون نيز
 ايـن  بعضاً بلكه دارند اطالع مطالعه هاي  شيوه از مقاطع ساير دانشجويان از بيش تنها نه) ارشد كارشناسي دانشجويان( شوند  مي
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 ديگـر  اب مشابهي نتايج حاضر مطالعه شك بدون نيز مطالعه راهبردهاي آموزش ضرورت خصوص در. گيرند  مي كار به را ها  شيوه

  . كند مي تأكيد را دانشجويان به كاربردي هاي توصيه ارايه و راهنمايي به جدي پرداختن بر و دهد مي نشان شده انجام مطالعات
  

  پيشنهادي راهكارهاي
  :شوند مي پيشنهاد زير شرح به راهكارهايي، پژوهش نتايج مبناي بر 
 از ايـشان  آگاهي سطح مرور به تا شود جلب مطالعه گوناگون هاي شيوه به دانشجويان توجه،  آموزشي نيمسال نخستين از. 1

 بهبـود  بـه  مـؤثري  كمك تواند  مي دانشجويان درسي برنامه به مطالعه هاي  شيوه درس افزودن. يابد ارتقاء مفيد مطالعه چگونگي
  . نمايد موجود شرايط
 از يـادگيري  فرآينـد  اسـاس  بـر ،  كـشور  عـالي  آمـوزش  نظـام  در آموزشـي   كمـك  و آموزشي موجود امكانات به عنايت با. 2

 بـه  رهگـذر  ايـن  از تـا  دهند توضيح را آموزش و تدريس مورد مطالب يادگيري هاي  ضرورت و داليل تا شود خواسته دانشجويان
  . يابند اشراف مطالعه مورد منابع
 و بيابـد  تـري   مناسـب  شـكل  تجربـه  و دانـش  انتقـال  تـا  شود تبيين روشني به دانشجويان براي آموزشي مطالب كاربرد. 3
  . كنند پيدا را خود واقعي معناي نيز آموزش مورد مناسب زمينه در پژوهشي هاي فعاليت
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