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  مقدمه 
  

تـوان هـر کسـی بـراي پیشـرفت      . عادتهاي بد مطالعه یکی از علل مهم عقب ماندگی تحصیلی است 

تالشـهایی در جهـت رفـع    . بستگی به عوامل متعـددي دارد ) به سختی درك می شود(تحصیلی کامل 

ز طریق بهبود کیفیت آموزش ، موضوعات آموزشی ، محیط هاي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی باالتر ا

در بخش دانشـجویی نیـز ، تالشـهایی در جهـت بهبـود انگیـزش ، رغبـت و        . غیره انجام گرفته است

  . عادتهاي کاري او انجام گرفته است به طوري که او می تواند حداکثر توان خود را به کار برد

نجام گرفته است، این تالشها فقط در چند کشور پیشرفته و چنـد مدرسـه   وقتی گفته می شود تالشها ا

در کشور خودمان نیز به کار بیشتر بـراي بهبـود کیفیـت و بهینـه سـازي      . پیشرفته واقعیت داشته است

ترجمه ایـن پرسشـنامه فقـط تـالش کـوچکی اسـت در آگـاه سـاختن         . پیشرفت تحصیلی نیاز داریم 

ین به اینکه برخی از عادتهاي مطالعه خـوب اسـت و بـه پیشـرفت بهتـر      معلمان، دانش آموزان و والد

  . منجر می شود

  

  هدف 
هنگامی که دانش آموازن بخواهند در مورد عادتهاي مطالعـه شـان بداننـد آنهـا مـی تواننـد از ایـن        . 1

ایی پرسشنامه استفاده کنند تا دریابند که آیا باید اصالح هایی انجام دهنـد و اگـر چنـین اسـت راهنمـ     

  . شوند

این پرسشنامه می تواند توسط معلمان و مشاوران براي راهنمایی مناسب به دانش آموزانی که بایـد  . 2

آنها می توانند به دانش آموزانشان در استفاده بهینه از . عادتهاي مطالعه شان را اصالح کنند به کار رود

  . زمان گرانبها و انرژي خودشان کمک کنند

ــی   . 3 ــز م ــدین نی ــد       وال ــتفاده کنن ــان اس ــائی فرزندانش ــراي راهنم ــنامه ب ــن پرسش ــد از ای . توانن
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  توصیف هر یک از حوزه هاي عادتهاي مطالعه
عادتهاي مطالعه اساساً پوششی فردي در عادتهاي خواندن، فنـون یـادگیري، حافظـه ، برنامـه زمـانی،      

  . شرایط فیزیکی ، امتحان ، ارزشیابی و غیره است 
  : به هشت حوزه زیر تعلق دارد سؤالهاي پرسشنامه 

برنامه زمـانی بـه تنظـیم    . سیم بندي زمان مطالعه خیلی مهم است قتطراحی  :تقسیم بندي زمان . 1
بهتـرین روش در تقسـیم بنـدي    . دوره هاي مطالعه وسایر فعالیتها بر طبق نیازهاي فرد کمک می کنـد 

لیل یادداشت روزانـه در تقسـیم بنـدي    تح. زمان ثبت فعالیتهاي سر تاسر روز در طول یک هفته است
از طریق تقسیم بندي زمان دانش آموزان می توانند به موفقیت شان در مطالعه . زمان کمک خواهد کرد

  . بعالوه در فعالیتهاي دوره تحصیالت عالی شان خوش بین باشند
. سـت  نقش شرایط فیزیکی بخش مهمـی در عادتهـاي مطالعـه ا    :شرایط فیزیکی براي مطالعه . 2

اثاثیـه بایـد   . باید تمیز و روشنایی و تهویه مناسب داشـته باشـد  . مکان مطالعه باید ساکت و آرام باشد
میز مطالعه باید تمیز و جادار و تمام چیزهـاي ضـروري نظیـر    . نور آنجا باید کافی باشد . راحت باشد

  . تعدادي کاغذ ، قلم، کتاب، مداد و غیره را داشته باشد
توانـایی خوانـدن شـامل    . خواندن مهارت اساسی در هر نـوع مطالعـه اسـت     :ندن توانایی خوا. 3

عوامل مختلفی نظیر واژگان خوب، سرعت خواندن، درك مطلـب ، انتخـاب موضـوع مناسـب بـراي      
کلمـه در زبـان    300هر کسی قادر است دست کم در هـر دقیقـه   . خواندن و میزان اطالعات می باشد

هر کسی باید سـعی کنـداز طریـق یـادآوري درسـت      . بان بیگانه بخواندکلمه در ز 100تا 75مادري و 
آرام خواندن همیشه مناسبتر . سرعت خواندن نیز عامل مهمی است. معنی کلمات واژگان خوبی بسازد

. سرعت خواندن موضوع را، ضروري است بر طبق اهمیت موضوع تنظیم کنیم . از بلند خواندن است
هر فردي باید سعی کند آنچه را که می خوانـد  . ادي به زمان نیاز دارد موضوع فنی بیشتر از موضوع ع

او باید سعی کند ایده هایی راکه زمان خواندن درمی یابد و خالصه ایده هـاي عمـده رابـه    . درك کند
 . خاطر آورد
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یادداشت برداشتن درکالس درس فعالیت یادگیري مهمی است ، یادداشت  :یادداشت کردن . 4

راههاي مختلفی براي یادداشـت کـردن   . کتاب نیز به مقدار زیادي در مطالعه کمک می کندبرداشتن از 

دیگـري امکـان دارد بـراي تهیـه     . یکی ممکن است همه چیز را از کتاب درسی کپی کند . وجود دارد

رئوس مطالب فقط پاراگرافهاي مهم را یادداشت کند ، یا عنوانهاي درشت و ریز و عبارتهـاي کلیـدي   

تفسیر کلمات توسط خود فرد و خالصه کـردن بهتـرین روش تهیـه یادداشـت     . ا یادداشت کند مهم ر

بـا  . ترکیب یادداشت کالسی و کتابی براي تهیه یادداشت نهایی تمرین خوبی است. فرض شده است 

  . تمرین منظم یادداشت برداشتن می توان به عادت شدن آن کمک کرد

صرف نظر از توانایی یادگیري ، تمایل به یادگیري هم یک  :عوامل مؤثر در انگیزش یادگیري . 5

اگر کسی به طور واقعی عالقه به یادگیري داشته باشد احتماالً سـریع  . امر مهم قابل مالحظه اي است 

در اسـتعداد یـادگیري تفاوتهـاي    . یاد می گیرد و آموخته ها به مدت زیادي در ذهن او باقی می مانـد  

روح رقابـت و همکـاري در   . ی باکوشش هاي زیاد مـی توانـد بهبـود یابـد     هر کس. فردي وجود دارد

  . فرد در گروه بهتر یاد می گیرد . یادگیري کمک می کند

دوره هاي یادگیري فاصله دار بـه یـادگیري   . .بهبودي حافظه به معنی یادگیري بهتر است :حافظه . 6

پرآموزي به یادآوري براي یک دوره . ي داردیادگیري بهتر بقاي بیشتر. بی وقفه یا پیاپی ارجحیت دارد

  . طوالنی کمک می کند

بیشتر امتحانات ما از نوع انشائی است که چند سؤال داده می شود و دانش  :برگزاري امتحانات . 7

بهتر است رئوس مطالب را تهیه کننـد و افکـار و عقایـد    . آموزان مجبورند جوابهاي طوالنی بنویسند 

زبان ساده اي را کـه الزم اسـت بـه کـار     . وي منطقی ارائه مطلب را پیگیري کنند درستی بسازند ، الگ

زیـر کلمـات و عبارتهـاي مهـم     . عنوانهاي درشت و ریز بایستی بطور صحیح جا داده شـوند  . گیرند 

  . ممکن است خط کشیده شود

(I)  عف خـود  براي امتحان باید وقت بیشتري اختصـاص داد و بـه نکـات ضـ     :آمادگی براي امتحان

اگر کسی در عادتهاي مطالعه اش منظم باشد . برنامه زمانی براي مطالعه بایستی تهیه شود. توجه نمود 
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نگرش آرام، خونسرد و راحت نسبت به امتحـان ضـروري   . از قبل براي امتحان آماده شده استاو 

  . است و فقط بعد از آمادگی خوب به دست می آید 

(II) از نتایج امتحان فرد می تواند نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کند : استفاده از نتایج امتحان .

  . آگاهی از نتایج می تواند فرد را برانگیزاند و تالشهاي او را هدایت کند 

عادتهاي سالم و منظم تغذیه ، ورزش ، سرگرمی و خواب به تندرست مانـدن کمـک    :تندرستی . 8

  . در امتحان ضروري است  می کند و حالت ذهنی سالم براي کسب موفقیت

  :جدول زیر سؤالهایی را که بر حوزه هاي مختلف تعلق دارد نشان می دهد 

  تعداد سؤالها  حوزه ها
  1و2و3و4و32  تقسیم بندي زمان . 1

  5و6و7و8و9و43  وضعیت فیزیکی . 2

  10و13و14و15و16و17و22و28  توانایی خواندن . 3

  11و18و19  یادداشت کردن . 4

  20و21و23و24و25و40  یادگیري انگیزش . 5

  12و26و27و37  حافظه . 6

  29و30و31و33و34و35و36و38و42  برگزاري امتحانات . 7

  41و44و45  تندرستی . 8

  
  اجراي پرسشنامه 

براي تعداد زیاد . نفري اجرا می شود  50تا  25پرسشنامه به صورت فردي و همچنین در گروههاي 
  . ج و استفاده از سیستم صوتی قوي اجرا نمودمی توان با کمک دستیاران روان سن

آزمودنیها باید بطور راحت نشسته باشند و تا حد ممکن نباید فرصت صحبت کردن یا نگاه کردن به 
  . تهویه و نور اتاق باید خوب باشد. پاسخهاي دیگر دانش آموزان را داشته باشند
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پرسشنامه . موزان را جلب کند با بیان هدف آزمون ، روان سنج سعی می کند همکاري دانش آ

  . دستورالعمل در صفحه اول پرسشنامه چاپ شده است. حالت خود اجرائی دارد

. روان سنج باید دستورالعمل را براي دانش آموزان بخواند و هرچه را که ضروري باشد شرح دهد 

  : باید روي نکات مهم زیر تأکید شود 

(i) زمودنی جواب درست بدهد نتایج فقط زمانی مفید خواهد بود که آ .  

(ii) مجري تست باید شخصاً آنرا . داده هاي زیستی الزمه در صفحه اول پرسشنامه درج شده است

  . مطالعه کند 

(iii)  دقیقه پرسشنامه را  25تا  20گرچه محدودیت زمانی وجود ندارد ، ولی آزمودنیها باید بین

  . تکمیل کنند 

(iv) هد بودجوابهاي افراد محرمانه خوا .  

(v)  اگر آزمودنیها در درك معنی کلمه ها یا عبارتها مشکلی داشته باشند ، مجري تست آنها را

  . راهنمایی خواهد کرد

  نمره گذاري 
داده می شود، نمرات  2براي پاسخ همیشه یا بیشتر اوقات نمره . شیوه نمره گذاري کامالً ساده است 

در مورد . داده می شود» هرگز«یا » بندرت«و » بعضی اوقات«و صفر به ترتیب براي پاسخ هاي  1

شود و  وزن نمره گذاري وارونه می 42، 41، 37، 36، 34، 26، 24، 15، 13، 9، 6عبارتهاي شماره 

حداکثر . داده می شود» هرگز«و » بعضی اوقات» «همیشه«به ترتیب براي پاسخهاي  2صفر ، یک و 

  . نمره باالتر نشانگر عادتهاي مطالعه خوب است. است  90نمره بدست آمده 

  پایائی
  . پایائی پرسشنامه به دو روش تعیین شد 

(I)  نفري از دانش 200روي نمونه ) هفته 4ه با فاصل(ضریب پایائی از طریق آزمون ـ آزمون مجدد -

  . بود 88/0جویان پسر سالهاي پائین 
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(II)  نفري از دخترانی که در ترمهاي میانی  60ضریب پایائی با فاصله سه ماه روي یک نمونه

  . بود 67/0تحصیل می کردند 

(III)  مبستگی بین پسر ترمهاي پائینی و میانی ، ضریب ه 150در کاربرد روش دو نیمه کردن روي
  . بود 65/0سؤاالت فرد و زوج 

  
  اعتبار 

- پرسشنامه غیر از داشتن اعتبار صوري باال، ضریب هاي اعتبار دیگري داشته است که در زیر ارائه می

  : شود 
  ) نوع مشابهی از پرسشنامه هاي عادت مطالعه(با مالك خارجی ) الف(

  ضریب اعتبار  تعداد  نام آزمونهاي دیگر
  69/0  80  عادت مطالعه ـ موخودهاپاوسان سان وال  پرسشنامه. 1

  67/0  80  مادور . پی . آزمون عادتهاي مطالعه و نگرش ـ سی . 2

  74/0  80  پاتل . وي . پرسشنامه عادت مطالعه ـ بی . 3

  83/0  80  پرسشنامه درگیري مطالعه ـ آشا ، بهاتناگار . 4

  با سایر متغیرهاي اندازه گیري ) ب(

  ضریب اعتبار  تعداد  ي دیگرنام آزمونها
  46/0  50  بهارگاوا . پی . آزمون انگیزش پیشرفت کالمی ـ وي . 1

  42/0  50  ) کل نمرات در امتحان ساالنه(پیشرفت تحصیلی . 2

  58/0  50  سطح اشتیاق ـ شاه و بهارگاوا . 3

  53/0  50  آزمون فرافکن انگیزش پیشرفت ـ پی دئو . 4

  76/0  50  جا و آهوجا آزمون درك خواندن ـ آهو. 5
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باال نشان می دهد که پرسشنامه به حد کافی با سایر پرسشنامه هاي مشابه از اعتبار ضرایب اعتبار 
باالئی برخوردار است و با سایر متغیرها که در عادتهاي مطالعه و عملکرد علمی مؤثرند ارتباط 

  . در اهداف تحقیقی معرفی شودپرسشنامه می تواند با اطمینان براي استفاده . معناداري دارد 
  هنجارها 

در زیر هنجارهایی از دانشجویان هر دو جنس که از مطالعه در سطوح میانی لیسانس وبعد از لیسانس 
  . به دست آمده است ارائه می شود

  تفسیر  طبقه  دختران  پسران  درصد
100  
90  
80  
  

  )چارك سوم( 75
70  
  
60  

  ) میانه( 50
40  
  
30  

  )چارك اول( 25
  
20  
10  
  

  تعداد 
  میانگین 
  میانه 

  انحراف استاندارد 

75  
74  
64  
  
62  
61  
  
60  
59  
57  
  
55  
54  
  
53  
50  
  
400  

74/59  
21/59  
40/6  

78  
73  
68  
  
67  
65  
  
64  
63  
60  
  
58  
57  
  
56  
53  
  
300  

80/63  
02/63  
60/6  

  
A 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
E 

 
  عادتهاي مطالعه عالی 

  
  
  

  عادتهاي مطالعه خوب 
  
  

  

  عه متوسطعادتهاي مطال
  
  
  

  عادتهاي مطالعه نارضایت بخش
  
  

  عادتهاي مطالعه خیلی نارضایت بخش

از جدول باال سطح درصدي یا وضعیت طبقه دانشجو از عملکردش و تفسیر آنها را بسته به اینکه 
  . مذکر یا مؤنث باشد می توان انجام داد
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  دستورالعمل
  

. دانشکده دارد/ه روش مطالعه شما در مدرسهمیزان عمده اي از موفقیت شما در امتحانات بستگی ب
می خواهیم عادات مطالعه شما را بدانیم تا . ذیالً جمالتی راجع به عادات مطالعه شما آمده است 
. بنابراین همکاري فعال شما مورد نیاز است. کمکتان کنیم که بتوانید در امتحانانت نمره بهتري بگیرید

  : نتخاب به شما داده شده است سه ا. لطفاً جمالت زیر را بخوانید
ـ بندرت یا هرگز، نمونه زیر به ) ج(    ـ بعضی اوقات ) ب(    ـ همیشه یا بیشتر اوقات ) الف(

  . شما کمک می کند 
  £ج      £ب       £الف   . هنگام مطالعه یادداشت برمی دارم 

ادداشت برمی دارید ب را اگر همیشه یادداشت برمی دارید الف را انتخاب کنید ، اگر بعضی اوقات ی
پس از انتخاب پاسخ . انتخاب کنید و اگر بندرت یا هیچوقت یادداشت برنمی دارید ج را انتخاب کنید

  . مورد نظر در پاسخنامه جلو شماره همان سؤال زیر پاسخ انتخابی عالمت ضربدر بزنید 
  . ستی جواب دهید اما سعی کنید طی بیست دقیقه با دقت و در. محدودیت زمانی وجود ندارد
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  . هر روز مطالعه می کنم. 1

  .وقت خاصی از روز را مطالعه می کنم . 2

  . هر روز تکالیف خود را انجام می دهم . 3

  .اگر مدتی طوالنی مجبور به مطالعه باشم ، استراحت بین مطالعات را فراموش نمی کنم . 4

   .همه کتابهاي الزم و مواد مربوط به مطالعه را دارم . 5

  . موقع مطالعه از سرو صداي اطراف ناراحت می شوم . 6

  . همین که شروع به خواندن کردم به مطلب مورد بحث عالقمند می شوم . 7

  . من اهمیت موضوع هاي درسی را براي شغل آتی درك می کنم . 8

  . همین که شروع به مطالعه می کنم افکار دیگري به ذهنم هجوم می آورند. 9

  . واندن فصل نکته هاي اصلی را می خوانم قبل از خ. 10

  . ضمن خواندن یادداشت برمی دارم. 11

  . می کوشم پس از خواندن مطلب آن را به خاطر آورم. 12

  . با وجود نداستن بعضی از کلمات مشکل، به خواندن مطالب ادامه می دهم . 13

  . براي درك همه نکات با دقت مطالب را می خوانم . 14

  . بی صدا نمی خوانم  هیچوقت. 15

  . من مطابق اهمیت و اشکال موضوع درسی سرعت خواندنم را کم و زیاد می کنم . 16

  . ضمن خواندن اشکال و نمودارها را بسیار دقیق مطالعه می کنم . 17

  . ضمن درس کالس به دقت یادداشت برمی دارم . 18

  . مقایسه می کنم در خانه ، یادداشتهاي کالس را با یادداشت هاي کتاب . 19

  .اگر چیزي را درك نکنم از دیگران کمک می گیرم . 20

  . من قبل از تدریس درس در کالس کتاب را به دقت می خوانم . 21

  .هر وقت آزاد باشم چه در خانه و چه در مدرسه کتاب می خوانم . 22
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  . من مرتباً در کالسها شرکت می کنم . 23 
  . م مرتباً در کالس غیبت می کن. 24
  . اگر مطلبی قرار است حفظ شود قسمت به قسمت حفظ می کنم . 25
  . بعضی مطالب را بدون درك کافی می خوانم . 26
  . گاهگاهی درس ها را دوره می کنم . 27
  . مرتباً در کتابخانه مطالعه می کنم . 28
  . موقع امتحان هم خواب من مرتب است . 29
  . ان تمام سؤاالت را یکبار می خوانم قبل از پاسخ به سؤاالت در امتح. 30
  . در امتحان به ترتیب به سؤاالت پاسخ می دهم . 31
  . من وقت را مطابق موضوع هاي امتحان و تعداد سؤاالت تقسیم می کنم و سپس پاسخ می دهم . 32
  . قبل از امتحان ، یادداشت هایم را به دقت می خوانم . 33
  . جود در بازار براي امتحان آماده می شوم من با استفاده از راهنماي مو. 34
  . قبل از پاسخ به سؤال طرحی از پاسخ را تهیه می کنم . 35
  . در آغاز امتحان احساس فشار روانی دارم . 36
  . پس از امتحان می فهمم که اشتباهاتی دارم و بعضی نکات مهم را جا انداخته ام . 37
  . م نتایج امتحاناتم را بدقت ثبت می کن. 38
  . بر مبناي نتایج امتحانات درسهاي ضعیفم را مشخص می کنم . 39
  . سعی می کنم کمبودم را در درسهاي ضعیف جبران کنم. 40
  . اگر نتایج امتحان خوب نباشد احساس نومیدي می کنم . 41
  . مایلم نتایج امتحانم را با دیگران مقایسه کنم . 42
  . ه ام را بهبود بخشم فکر می کنم می توانم عادات مطالع. 43
  . براي انجام مطالعه مدتی از معلمان کمک می گیرم . 44
  . اگر برنامه راهنمایی در عادات مطالعه تنظیم شود من از آن استفاده خواهم کرد. 45
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  پرسشنامه عادتهاي مطالعه پاسخنامه 
  

  : لطفاً اطالعات زیر را تکمیل نمائید 
  : اجرا تاریخ          : نام و نام خانوادگی 

   :دانشکده/مدرسه      : کالس       : جنس       : سن 
  

شماره 
  سؤال

همیشه 
یابیشتر 
  اوقات

بعضی 
  اوقات

بندرت 
  یاهرگز

شماره 
  سؤال

همیشه 
یابیشتر 
  اوقات

بعضی 
  اوقات

بندرت 
  یاهرگز

شماره 
  سؤال

همیشه 
یابیشتر 
  اوقات

بعضی 
  اوقات

بندرت 
  یاهرگز

1        16        31        
2        17        32        
3        18        33        
4        19        34        
5        20        35        
6        21        36        
7        22        37        
8        23        38        
9        24        39        
10        25        40        
11        26        41        
12        27        42        
13        28        43        
14        29        44        
15        30        45        
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