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و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان   نفسعزت بر خود کارآمدی،  پرسش دوجانبه   به روشآموزش تأثیر 

 ابتدایی  پایه ششم

 2هادی پورشافعی ، 1مسعود طاهرپور کالنتری 
 10/1400/ 3پذیرش:           18/9/1400دریافت:                                                                                   

 چکیده

خاص خود را دارد.   کاربردهای  و دارد و هر یک ماهیت  معلم و فراگیران در کالس درس که انواع گوناگون تعامل محورتدریس، 

و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش    نفسعزت مدی،  آبر خود کار ش دوجانبهروش آموزش پرس  تأثیر  باهدفپژوهش حاضر  

کل  هدف کاربردی و از نظر شیوه شبه آزمایشی بود. جامعه پژوهش  ازنظرسرایان انجام گردید. این پژوهش   شهرآموزان پایه ششم 

 تصادفی  صورتبه یک مدرسه و  آموزنشدا 130که شامل   1398-99در سال تحصیلی سرایان  شهرابتدایی  آموزان پایه ششمانشد

نمونه  با   پرسشنامه  گردید  انتخاب  30حجم  سه  پژوهش  ابزار  )  و   جینک  آموزدانش  خودکارآمدی.    نفسعزت   ،(1999مورگان 

مبنای ضریب آلفای کرونباخ به   ها برها از نوع محتوایی و پایایی آنروایی پرسشنامه  .( و پیشرفت تحصیلی بود1967کوپراسمیت )

استنباطی )داده  وتحلیلتجزیه برای    است.   89/0و    81/0،  83/0ترتیب   و آمار  معیار(  انحراف  )میانگین،  از آمار توصیفی  تحلیل ها 

-لفهؤبر م  دوجانبه  به شیوه پرسش  آموزش   گردید. نتایج پژوهش نشان داد  استفاده  22نسخه    spssافزاری  ( در محیط نرمیانسکووار

 داریمعنی   با سطح  عمومی   نفس عزت های  مؤلفهو  (  009/0)  داریمعنی   سطح  با   کوششو  (  024/0داری )با سطح معنی   استعدادای  ه

 و پیشرفت تحصیلی   (001/0)  داریمعنی   با سطح  اجتماعی   نفسعزت ،  (001/0)  داریمعنی   با سطح  خانوادگی  نفسعزت ،  (001/0)

 ر دارد. ثیأت آموزان پایه ششم شهر سرایاندانشدر ( 002/0) دارمعنی  با سطح

 . پایه ششم ابتدایی  پیشرفت تحصیلی،، نفسعزت ،آموزش پرسش دوجانبهروش : اژه هاو  کلید
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 مقدمه 

 درواقعدر این زمینه   ها تالش تمام  و  است وپرورشآموزش  در ارزشیابی   مهم از معیارهای یکی  آموزاندانش تحصیلی  پیشرفت

 آمیزموفقیت تعالی و پیشرفت سرنوشت، به نسبت ،وپرورشآموزش ویژه طورهب و  جامعه عبارتی، به .است این امر به رسیدن برای

 رفتاری، و  عاطفی  شخصیتی، ابعاد و  شناختی  ابعاد ازجمله گوناگون هایزمینه در فرد دارد انتظار و  است مندعالقه  جامعه، در فرد

 (. 1389 ،زارع و  علی بخشی ) یابد رشد و  کند  پیشرفت باید کهچنانآن

است.   خواندن و  مطالعه های مهارت  ،است فرد موردنیاز ازآنپس و  تحصیل طول  تمام در  که هایی مهارت  ترینمهم از یکی 

آموزش   نظری مبنای     .(2018،  1اس و  وینستاین(  شودمی   اطالعات  پردازش  و   اهداف  تعیین  زمان،  تیمدیر  موجب  مطالعه  مهارت

  های گیرنده وسیلهبه محیطی  هایمحرک دریافت فرآیند عنوانبه را ادگیریی رویکرد، این است. خبرپردازی رویکرد مطالعهروش  

 حافظه در گرفتن قرار  نهایتاً و   شدن معنادار و  درآوردن رمز به ،مدتکوتاه حافظه و  حسی  حافظه از هامحرک این گذر حسی،

 راهبردهای  یا مطالعه و  یادگیری هایمهارت منا  با ایجادشده روانشناسان توسط منظور این به که  تدابیری کند.می  تعریف درازمدت

 شرایط از است؛ منظور خود خاص  شرایط و  اصول با ذهنی  فرایندی مطالعه  (.1395 سیف،)  اندشده گذارینام فراشناختی  و  شناختی 

علی  )  داشت باالتری با بازدهی  و  مفیدتر  مطالعه توانمی  ها آن نمودن فراهم یا  کارگیریبه  دانستن، با  که  هستند  مواردی  مطالعه،

 (. 1390 پور،

 آموزان   این روش به دانش.  (1395 )سیف،است  2دوجانبه   پرسشروش    مطالعه و  یادگیری هایمهارت  آموزش هایروشیکی از  

  دانش به تواندمی  پرسش دوجانبه روش که است این بر  اعتقاد این، بر عالوه. بپردازند جدی  نقدبه  و  فهمیده را متن تا کندمی  کمک

ین روش ا .کند کمک خود سؤاالت پاسخ دریافتن کنجکاوی افزایش  و  اصلی  هایایده یافتن فراشناختی،  تفکر آموزش در آموزان

 مراحل این روش به شکل زیر است:    . (2018، 3)ساپیتری و امین  کندمی  کمک مطالعه روش بهبود به و  فراشناخت سطح افزایش به

 آنگاه .  کنند درک  خوانند بهترمی  که را مطالبی  تا شود  کمک  هاآن  به که  است این سدر هدف  گویدمی  شاگردان به معلم .1

 شوندمی  پرسیده که هایی سؤال همه .2کنندسؤال می  یکدیگر از ترتیب به بعد.  خوانندمی  را  جمله یک نوبتبه شاگردان و  معلم

 جواب هنگام .3شوند داده بسط واقعی  اطالعات به وطمرب هایجواب سؤال نیست الزم اما شوند، داده جواب کامل طوربه باید

 های سؤال شاگردان اگر .4  سازند.می  مستدل متندرون اطالعات به مراجعه با را خود  هایپاسخ شاگردان و  معلم ها، سؤال به دادن

 سطح در شاگردان های ل سؤا اگر کنم، فکر آن  به جواب دادن از پیش باید من است. خوبی  سؤال گویدمی  معلم بپرسند باال سطح

 کردن سؤال و  خواندن به سبک  همین به باشد الزم  که وقت هر تا شاگردان و  معلم .5. دهدمی  جواب هاآن  به صرفاً هستند پایین

 . (1394سنگری وعلیزاده، ، 9513 سیف،،  2013، 4ایندوکاتپلیکس و ) دهند می  دادن ادامه پاسخ و 

 ، خستگی نفساعتمادبه  کاهش  و  روحیه تضعیف  انسان، بازدهی  کارایی و  سطح دن آم پایین موجب مطالعه  اصول رعایت  عدم

نگهداری   ،سازیذخیره  کدگذاری، برای روشی  راهبردهای مطالعه،  و  هامهارت  .( 1965  ،5کمپل ) شودمی  مطالعه از زدگی دل  و 

 . (1987 ،6تن و وتنو ) است کافی  و  مؤثر منطقی، روشی  به اطالعات از استفاده و  بازگویی 

 مطالعاتش اساس  بر وی .  داندمی  مشخص  فعالیت یک  انجام مورد در هایشتوانایی درباره   فرد نظر  را مدی آخودکار 7بندورا 

 وانتمی  معتقد است و  آیدبه حساب می  او  فعالیت  عملکرد در مهمی  مؤلفه فرد شده توسط  درک  مدیآخودکار که نمود عنوان

 را شخص مدیآ خودکار  آن، در موفقیت حصول و  موردنیاز دانش و  هاهارت کسب م  جهت در مناسب زمینه ایجاد طریق از

 (. 1997 )بندورا، داد افزایش

 
1. Weinstein& Acee 
2. Reciprocal Questioning 
3. Sapitri& Amin 
4. Peleaux& Endacott 

5. Campbell 

6. Wooten& Wooten 

7. Bendura 



 ... بر پرسش دوجانبه   به روشآموزش تأثیر  _____________________________________________________________________

 

 تصویب، درجه از است و عبارت   عاطفی  و  رفتاری شناختی، های جنبه  که شامل است فرد پنداره خود از جزئی  نفس عزت

 نفسعزت  1اسمیت کوپر رد.دا خود ارزش  نسبت به فرد کهارزیابی  یا و  کند می  احساس خود به  شخص نسبت که ارزشی  و  تأیید

 اسمیت برخالف 2ماسن (. 1391 الورست،) شودمی  حفظ خویشتن به با توجه معموالً که است کرده معرفی  فردی یابی ارز یک را

 این و  بودند ساله 10-12  دبستانی  هایبچه  اسمیت هایآزمودنی  که کندادعا می  او  نیست ثابت همیشه نفسعزت  که است معتقد

نسبتاً مفهوم که است ایدوره   11 - 13  سنین بین که اندداده نشان تحقیقات مختلف مثال عنوانبه  رسد.می  نظر  به پایدار خود 

 (.1393 ،نژاد کاظم و  سلملیان)یابدمی  کاهش نفسعزت

با    ند که ( در پژوهش خود به این نتیجه رسید2015)  3آریانی و سالیسیاواتی قبیل    های روش دانش آموزان  به    4مردر مطالعه از 

 دارد. سرواژه  نام   مردر  روش  یادگیری،  و   مطالعه  در  موفق   هایروش   از  یکی .  کنندمی و انگیزش بیشتری دست پیدا    نفساعتمادبه

 مرور  و   گسترش  و  بسط ،  هضم و  درک  ،  یادآوری ، فهم و  درک ،2 هوا  و  حال . است  یافته تشکیل زیر کلمات اول مردراز حروف

  مشتق   پردازی  خبر  روانشناسی   هایپژوهش  هانظریهاز    و   است  ختام  پس  روش  تر  یافته  تکمیل   و   جدیدتر  صورت  مردر  روش.  پاسخ  و 

و صدفی،  است  بیشتر  آن  شناختی   یجنبه   لذا  و   شده اقدسیان   و (  2005)  6مککور و   فتسکو ،(2004) 5ولفلک  .(1391)خدیوی، 

 یادگیری افزایش در آن به  شبیه هایروش  و  مردر روش آموزش  ین نتیجه رسیدند که های خود به ادر پژوهش (2006) 7اسالوین

 .است شده شناخته مؤثر دانش آموزان

 کارگیریبه  طریق از اطالعات  پردازش فرایند و  تحصیلی  پیشرفت بین داریمعنی  ارتباط به  خود  تحقیق در ( 2004) 8برینزما 

  .باشد  داشته نقش تحصیلی  پیشرفت در  و یادگیری  مطالعه هایمهارت  آموزش رودمی  ارانتظ  بنابراین ؛است یافتهدست  مطالعه فنون

 هایآموزش مهارت دوره در ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرکت1392)  دوستحق  نژاد،گروسی و   فالح  ،نوحی 

 دانشکده مامایی جدیدالورود و  اریپرست دانشجویان مندیرضایت و  مدیمطالعه، خودکارآ و  یادگیری  راهبردهای بر مطالعه

 ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین1393)  پور  الهام  نجار و   علیجانی،  ،نیاشکور  دارد. مثبت  تأثیر رازی و مامایی  پرستاری

دونی  (، فری1391) اقدسی، و صدمیان    ، خدیوی  دارد. وجود داریمعنی  رابطه تحصیلی  پیشرفت و  مطالعه   رویکردهای ،نفسعزت

و   نتیجه رسیدند که روش  هایپژوهشدر  (  1387)  چراغیانمقدم  این  به  پیشرفت تحصیلی  خود  بر  رشید،    .دارد  تأثیرهای مطالعه 

های مطالعه آزاد بر عادات مطالعه، نگرش به مطالعه و ( در پژوهش خود با عنوان تأثیر مهارت1399، کردنوقابی و کریمی )سلطانی 

 گروه در آموزان دانش  تحصیلی پیشرفت و  مطالعه به نگرش مطالعه، زان به این نتیجه رسید که عاداتآموپیشرفت تحصیلی دانش

اشرف زاده، عیسی زادگان و   .است نداشته معناداری  تغییر کنترل گروه کهدرحالی  است، یافتهافزایش معناداری طوربه آزمایشی 

م با عنوان1398نیع)میکائیلی    عملکرد   بر  مطالعه  های مهارت   و   شناختی معرفت  باورهای  بین  روابط  علی   الگوی  ( در پژوهش خود 

 صورت به تحصیلی  وخودکارآمدی مطالعه  هایمهارت  کهخودکارآمدی تحصیلی به این نتیجه رسیدند    ایواسطه  نقش:  تحصیلی 

 صورتبه شناختی رفتمع باورهای و  مطالعه  های مهارت  همچنین.  گذارندمی  تأثیر آموزاندانش تحصیلی  عملکرد بر مستقیم

 مستقیم تأثیر پژوهش این در  .گذارندمی  تأثیر آموزاندانش تحصیلی  عملکرد  بر تحصیلی  خودکارآمدی طریق از و  غیرمستقیم

  در  تحصیلی  خودکارآمدی ایواسطه نقش از پژوهش نتایج نشد. تأیید آموزاندانش تحصیلی  بر عملکرد شناختی معرفتباورهای  

( در پژوهش خود با  1396وفوری)  کندمی  حمایت تحصیلی  عملکرد با مطالعه های مهارت  و  شناختی معرفت باورهای علی  روابط

تأثیر روش پیشرفت    ریزیبرنامههای مطالعه  عنوان بررسی  میزان  بر  انگیزش    تحصیلی و مدیریت زمان و روش تمرکز و حافظه  و 

پیشرفت    برزمانو مدیریت    ریزیبرنامه تیجه رسید که آموزش روش  ایرانی ساکن کشور تاجیکستان به این ن  آموزاندانشپیشرفت  

 ها تأثیر دارد. پیشرفت آن برانگیزش ولی تحصیلی تأثیر ندارد 

 
1 Coopersmith 

2.Masn 

3. Ariani&Sulistyawati 

4 Murder 
5 Woolfolk 

6. Festco&McClure 

7. Slavin 

8. Bruinsma 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت تأثیر عوامل مختلفی است و یکی از عواملی که به موفقیت تحصیلی دانش  اینکه  با توجه به  

و  م   های مهارت   کند می آموزان کمک   است  مهارت  کهازآنجایی طالعه  محوزه  دانشهای  تحصیلی  به عملکرد  فقط  آموزان  طالعه 

این پژوهش  ،شودمحدود نمی  پیشرفت  نفسعزت   مدی،آ خود کار بر  به شیوه پرسیدن دوجانبه  آموزش  تأثیر  هدف   تحصیلی  و 

 . تاس شدهی بررس  هشت فرضیه طرح و  حاضر، مسئله در راستای ،لذا .است آموزاندانش

 

 پژوهش  یشناسروش

حاضر   و    ازنظرپژوهش  کاربردی  اجرا    ازنظرهدف  آزمایشی شیوه  پژوهش    .است  شبه  نشان   1در جدول  مورداستفادهطرح 

 است.  شدهداده
 . طرح پژوهش1جدول                                

 پس آزمون متغیر مستقل  پیش آزمون  گمارش تصادفی  گروه

 R T1 X T2 آزمایش

 R T1  T2 کنترل 
 

 از معرف نمونه انتخاب . برایبود  1398-99سرایان در سال تحصیلی    شهرابتدایی    نش آموزان پایه ششمداجامعه پژوهش کلیه  

   .شد تعیین در جامعه  30پژوهش  حجم نمونه .است شدهاستفاده تصادفی  گیرینمونه روش از مزبور، جامعه

  پرسشنامه  شامل هاپرسشنامه این است. هشداستفاده استاندارد هایپرسشنامه  از پژوهش این در  اطالعات آوریجمع برای

درس    پیشرفت تحصیلی ( و پرسشنامه  1967)کوپراسمیت    نفس  عزت  پرسشنامه،  (1999مورگان )  و   جینک  آموزدانش  خودکارآمدی 

 .شد استفاده ریاضی 

  استعداد،   خرده مقیاس است: پرسش و سه حوزه  30دارای  (  1999مورگان )  و   موز جینکآدانش  خودکارآمدی  پرسشنامهالف(  

،  14،  13،  12،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1  ی هاسؤالاست که    صورت   ینااین پرسشنامه به    یگذارنمره روش    و بافت.  کوشش

، اگر تا حدودی موافق را عالمت گیردی م  4موافق را عالمت زده باشد    کامالً  دهندهپاسخاگر    30و    29،  28  ،26،  25،  24،  21،  18،  17

 یهاسؤالو  گیردی م 1باشد مخالف را زده  کامالً، اگر گیردی م 2، اگر تا حدودی مخالف را عالمت زده باشد گیردی م 3زده باشد 

تا   3تا حدودی مخالف    4مخالف را عالمت زده باشد    کامالًمعکوس است یعنی اگر    صورتبه   23و    22،  20،  19،  16،  15،  5،  4

( روایی این مقیاس را از طریق تحلیل عاملی مطلوب 1385محسنی )زاده و در ایران کریم .گیردی م 1موافق  کامالً، 2حدودی موافق 

 و   کنترل  منبع  مدی،آخودکار  ،یمی خودتنظ   رابطه  بررسی   عنوان  با  خود  تحقیق  در  نیز(  2012)  ثمیریها  همچنین  اند.گزارش کرده

 . است  کرده اعالم 77/0 را پرسشنامه این پایایی  تحصیلی  پیشرفت

  نفس عزت عمومی،    نفسعزت   خرده مقیاس است: پرسش و چهار حوزه   58( دارای  1967کوپراسمیت )سشنامه عزت نفس  پرب(  

  در  نمره  صورت است حداکثر   این پرسشنامه به این  یگذارنمره روش    . استتحصیلی    نفسعزتاجتماعی،    نفسعزتخانوادگی،  

)انان و    است  50  مساوی  نفسعزت   کل  نمره  حداکثر.  است  8  مساوی  دیگر  سامقی  سه  از  در هریک  و   26  مساوی  عمومی   مقیاس

 . (2015، 1اولسوی

و جای خالی، صحیح غلط، محاسبه ) یبی ترک الؤس  10شامل پرسشنامه محقق ساخته پیشرفت تحصیلی درس ریاضی آزمون ج( 

ها بر اساس ع محتوایی و پایایی آنها از نوروایی پرسشنامه  قرار گرفت.  ی موردبررسن توسط کارشناسان  آکه روایی    است(  مسئله  حل

 برآورد گردید.  89/0 و  81/0، 83/0ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 

 آزمون این نتایج . شد اجرا ابتدایی  پایه ششم کالس دو  در آزمونیشپ ابتدااین پژوهش به این صورت است که  شیوه اجرای

زمایش انتخاب شد و آگروه    عنوانبه یک کالس   سپس  .ودب  خودشان رایج شیوه  طبق دانش آموزان تحصیلی  نشانگر وضعیت

  در   انجام شد.  روش آموزش پرسش دوجانبهجلسه آموزش    8گروه آزمایش    یبرا  گروه گواه انتخاب شد.  عنوانبه کالس دیگر  

  آزمونسپهر دو گروه   جلسات در گذشت  از خودشان مطالعه کردند. بعد رایج شیوه گروه گواه طی این مدت دانش آموزان طبق

 
1.Onen& Ulusoy   



 ... بر پرسش دوجانبه   به روشآموزش تأثیر  _____________________________________________________________________

 

  نفس عزت   مدی، آکارخود   در دوجانبه  مطالعه  آموزش روشمشخص شود که   تا  شد مقایسه    آزمونیشپبرگزار شد و نتایج آن با نتایج  

 ی موردبررس  وپرورشآموزش روایی روش اجرا توسط کارشناسان    .است بوده دخیل دانش آموزان تحصیلی درس ریاضی  پیشرفت و 

   قرار گرفت.
 روش آموزش پرسش دوجانبه  آموزش لساتج برنامه . 2  جدول 

  عنوان  جلسات

 هدف 

 

 اقدامات 

مطالعه،   اول  تعریف 

 هدف و انگیزه 

آموزان   دانش 

برای   الزم  انگیزه 

روش  آموزش 

را   دوجانبه  پرسش 

 کنند.کسب می

برای دانش ابتدا  اول  تبیین میدر جلسه  پژوهش  دانشآموزان هدف  انگیزه  و  آموزان را جهت شود  

در جلسات آینده آشنا    موردبحثآموزان با مفاهیم  دانش  وش پرسش دوجانبه را افزایش داده و یادگیری ر

 شوند. می

 دوم 

 

و   شرایط  بیان 

 عوامل مؤثر بر یادگیری 

با  دانش آموزان 

بر   مؤثر  عوامل 

روش   یادگیری 

آشنا    دوجانبهپرسش  

 شوند. می

 شود. یری روش پرسش دوجانبه بیان میدر جلسه دوم عوامل مؤثر بر یادگیری و شرایط الزم جهت یادگ

 

درست  سوم شیوه 

 خواندن

آموزان  دانش

شیوه درست خواندن  

 گیرند.  را یاد می

 هایینتمر  انجام و چشم  سرگردانی و برگشت از پرهیز و خواندن درست هاییوه شدر جلسه سوم  

  دن شامل موارد زیر است:شود. شیوه درست خوانی می مطالعه مناسب آموزش داده  هاروشالزم جهت انجام  

جسمی   یتوضع  .3  ید با خیالی آسوده استراحت کن .  2  ید در فواصل زمانی کوتاه اما پیوسته درس بخوان.  1

مناسب    یطیمح  .6  ید مرحله پیش بروبهمرحله .5  ید ها را در همان روز مرور کندرس .4  یرید خود را در نظر بگ

 .برای درس خواندن فراهم کنید 

یزی درسی  ربرنامه چهارم

 جهت مطالعه 

آموزان  دانش

در   موفقیت  اصول 

کمک  به  امتحان 

پرسش  روش 

می یاد  را  -دوجانبه 

 گیرند.

تهیه   یزیربرنامهدر جلسه چهارم   اصول شودیمدرسی الزم جهت مطالعه  امتحانات   در موفقیت و 

 یادآوری شد.

آموزش  پنجم  روش 

 پرسش دوجانبه

با  دانش آموزان 

پرسش   مراحل 

میدوجانبه   -آشنا 

 شوند. 

 گوید یم شاگردان به معلم شود.یمو مراحل آن آموزش داده  دوجانبه پرسیدن در جلسه پنجم روش

 و معلم کنند. آنگاه درک خوانند بهتری م که را مطالبی  تا شود کمک  هاآن به که است این درس هدف

 معلم از شاگردان  ابتدا کنند.یمسؤال  یکدیگر  از  ترتیب به خوانند. بعد یم را جمله یک  نوبتبه  شاگردان

 همه  .2.پرسد یم جمله همان یدرباره یی  هاسؤال  شاگردان  از  معلم سپس پرسند ی م سؤالی جمله یدرباره

 مربوط یهاسؤالجواب   نیست الزم  اما  شوند، داده  جواب  کامل طوربه باید  شوند یم پرسیده  که ییهاسؤال 

 جویا را  آن  معلم دلیل  دهند  جواب  را سؤالی نتوانند  اگردان ش اگر  شوند. داده بسط  واقعی اطالعات به

 اطالعات به مراجعه با را  خود یهاپاسخ  شاگردان  و معلم ،هاسؤال  به  دادن جواب  هنگام  .3.شودیم

 است. خوبی سؤال گوید یم معلم بپرسند  باال سطح  یهاسؤال  شاگردان اگر .4.سازند ی م مستدل متندرون

 هاآن به صرفاً هستند  پایین سطح  در شاگردان یهاسؤال  اگر کنم، فکر آن به دادن  جواب از پیش باید  من

 و معلم .5.کند ی م تشویق کار این به را شاگردان باال سطح  یهاسؤال  پرسیدن معلم با دهد.یم جواب

 ددهنیم دادن ادامه پاسخ  و کردن سؤال و خواندن به سبک  همین به باشد  الزم که وقت هر تا شاگردان

 

آموزان  دانش تکرار و تمرین ششم

پرسش  روش 

عمل    دوجانبه در  را 

 تمرین کردند.

شود و معلم با یمو مراحل آن دوباره در کالس توضیح داده   دوجانبه پرسیدن در جلسه ششم روش

خواهد این روش را در کالس انجام دهند. در این مرحله اجرای این روش  ی مآموزان  تعیین زمان از دانش

 آموزان و خود کارآمدی است.دانش نفسعزت مستقل جهت تقویت  ورتصبه



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 (1397منی، حجازی و مروتی، ، اشرف نورمحمدی، انتصار فو1391، )خدیوی، اقدسی و صدفیان

 

 اطالعات  وتحلیلتجزیه  هایروش

 اجرایی  امکانات و  اهداف پژوهش، موضوع ماهیت ازجمله عواملی  به پژوهش هر در آماری  هایروش از  استفاده و  انتخاب

  . 1شد. استفاده یآمار روش دو  از هاداده وتحلیلیهتجز و  توصیف برای هاداده گردآوری از پس بنابراین دارد؛ محقق بستگی 

 آمار  .2 .معیار انحراف  میانگین و  ازجمله آماری هایشاخص  محاسبه و  هاداده  بندیطبقه و  آوریجمع منظوربه توصیفی   آمار

 .است یانسکووارتحلیل  پژوهش این در آماری روش :استنباطی 

 

 هایافته

از و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان  نفسعزت مدی، آبر خود کار آموزش پرسش دوجانبه تأثیربررسی  منظوربه

آزمون آزمون و سایر متغیرها بر نمرات پسپیش تأثیرروش تحلیل کوواریانس استفاده شد. دلیل استفاده از این روش آماری کنترل 

 است. 

 
 مدیآخودکارتوصیفی متغیر یها آماره . 3جدول  

نوع   هامؤلفه                        متغیر گروه

 آزمون

انحراف   میانگین 

 استاندارد 

  آزمایش 

 

 

 

 مدیآخودکار

 8/ 574 35.20 آزمونشیپ استعداد

 6/ 482 20/37 آزمونپس

 2/ 642 32/ 133 آزمونشیپ کنترل

 2/ 344 31/ 733 آزمونپس

 1/ 791 10/ 733 آزمونشیپ کوشش  آزمایش 

 1/ 791 10/ 933 آزمونپس

 1/ 125 9/ 133 آزمونشیپ کنترل

 1/ 162 9/ 066 آزمونپس

 7/ 079 60/35 آزمونشیپ بافت  آزمایش 

 5/ 347 80/37 آزمونپس

 3/ 398 32/ 866 آزمونشیپ کنترل

 3/ 502 34/ 133 آزمونپس

 

 

 

با  دانش ارزشیابی  هفتم آموزان 

با مهارت الزم  های 

روش   از  استفاده 

پرسش دوجانبه برای  

می آشنا  -ارزشیابی 

 شوند. 

های الزم با استفاده از روش پرسش دوجانبه برای ارزشیابی و  در این جلسه نحوه ارزشیابی و مهارت

 شود. حان آموزش داده میامت

و   یبند جمع هشتم 

 اجرای پس آزمون 

 یبند جمع

پرسش  روش 

-دوجانبه برای دانش

 آموزان تبیین شد.

 کند. را اجرا می  آزمونپسکند و  می  یبند جمعدر جلسات قبل را    شدهیان بدر جلسه هشتم معلم مطالب  



 ... بر پرسش دوجانبه   به روشآموزش تأثیر  _____________________________________________________________________

 

 نفسعزت یرمتغ توصیفی  یها آماره  .4جدول  
 انحراف استاندارد  میانگین نوع آزمون  ها مؤلفه  متغیر گروه

  آزمایش

 

 

 

 

 

 

 

 نفست عز

 

 

 

 

 797/2 600/15 آزمون  پیش عزت نفس عمومی 

 445/2 133/17 پس آزمون

 579/1 933/8 آزمون  پیش کنترل 

 352/1 400/9 پس آزمون

 463/1 00/6 آزمون  پیش عزت نفس خانوادگی  آزمایش

 798/0 733/6 پس آزمون

 833/0 133/3 آزمون  پیش کنترل 

 125/1 533/3 آزمون پس

 961/0 933/4 آزمون  پیش عزت نفس اجتماعی  آزمایش

 985/0 600/5 آزمون پس

 /.654 000/4 آزمون  پیش کنترل 

 /883 933/3 آزمون پس

 397/1 333/4 آزمون  پیش عزت نفس تحصیلی آزمایش

 723/0 333/5 آزمون پس

 162/1 733/4 آزمون  پیش کنترل 

 183/1 600/4 آزمون پس

 
 پیشرفت تحصیلی آماره های توصیفی متغیر. 5جدول  

 انحراف استاندارد  میانگین  نوع آزمون    هامؤلفه                     متغیر گروه

  آزمایش 

 پیشرفت تحصیلی 

 558/1 000/14 آزمون  پیش

 473/1 200/17 آزمون  پس

 245/1 533/14 آزمون  پیش کنترل

 723/0 666/15 آزمون  پس

 

 بر استعداد دانش آموزان تأثیر دارد.  روش آموزش پرسش دوجانبهول پژوهش: فرضیه ا
 استعداد مؤلفه آزمون کوواریانس  یجنتا .6جدول  

آزادی   مجموع مجذورات منبع درجه 

(df ) 

 .F Sig مجذور میانگین

 009/0 704/5 088/132 2 176/264 شده مدل اصالح

 005/0 410/9 931/217 1 931/217 عرض 

 200/0 729/1 043/40 1 043/40 ونآزمپیش

 024/0 703/5 68/132 1 068/132 هاگروه

   159/23 27 291/625 خطا

    30 00/36528 کل

    29 467/889 کل اصالح شده
 

به مقدار  نشان می   6جدول  گونه که  همان  با توجه  )  Fدهد،  معنی 703/5محاسبه شده  )( و سطح  نتیجه ( می 024/0داری  توان 

توان نتیجه گرفت گروه لذا می   ، داری با یکدیگر متفاوت بوده استمعنی   طوربهآزمون  که عملکرد دو گروه در نمرات پس   گرفت

 تأثیر آموزان دانش  استعداد بر روش آموزش پرسش دوجانبهآزمایش نسبت به گروه گواه از عملکرد بهتری برخوردار بوده است و 

 دارد.

 . دارد تأثیر بر کوشش دانش آموزان  رسش دوجانبهروش آموزش پفرضیه دوم پژوهش: 

 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 کوشش   مؤلفه نتایج آزمون کوواریانس  7. جدول 

 .F Sig مجذور میانگین (dfدرجه آزادی ) مجموع مجذورات منبع

 010/0 556/5 121/13 2 241/26 شده مدل اصالح

 /001 211/24 173/57 1 173/57 عرض 

 832/0 /046 /108 1 .108 آزمونپیش

 009/0 879/7 607/18 1 607/18 هاگروه

   361/2 27 759/63 خطا

    30 00/3090 کل

    29 000/90 کل اصالح شده
 

 گرفت  نتیجه  توان می (  009/0)  داریمعنی   سطح  و (  879/7)  شدهمحاسبه  F  مقدار  به  توجه  با   دهد،می   نشان  7جدول    که  گونههمان 

  آزمایش  گروه  گرفت  نتیجه  توانمی   لذا  ،است  بوده  متفاوت  یکدیگر  با  داریمعنی   ورطبه  آزمونپس  نمرات  در  گروه  دو   عملکرد  که

 . دارد تأثیر آموزان دانش کوشش بر روش آموزش پرسش دوجانبه و  است بوده برخوردار بهتری عملکرد از گواه گروه به نسبت

 .دارد تأثیربر بافت دانش آموزان  روش آموزش پرسش دوجانبهفرضیه سوم پژوهش: 
 

 بافت  مؤلفه آزمون کوواریانس  یجنتا .8جدول  

 .F Sig مجذور میانگین (dfدرجه آزادی ) مجموع مجذورات منبع

 010/0 480/5 151/97 2 301/194 شده مدل اصالح

 001/0 749/24 767/438 1 767/438 عرض 

 /030 272/5 468/93 1 468/93 آزمونپیش

 /092 042/3 934/53 1 934/53 هاگروه

   728/17 27 666/478 خطا

    30 000/39481 کل

    29 967/627 کل اصالح شده
 

 گرفت  نتیجه  توانمی (  92/0)  داریمعنی   سطح  و (  042/3)  شدهمحاسبه  F  مقدار  به  توجه  با  دهد،می   نشان  8جدول    که  گونههمان 

 آزمایش   گروه  گرفت  نتیجه  توانمی   لذا  ، است  تهتفاوت نداش  یکدیگر  با  داریمعنی   طور  به  آزمونپس  نمرات  در  گروه  دو   عملکرد  که

 .ندارد تأثیر آموزان دانش بافت بر روش آموزش پرسش دوجانبه و  است بوده  برخوردار یکسانی  عملکرد از گواه گروه به نسبت

 .دارد تأثیرعزت نفس عمومی دانش آموزان بر روش آموزش پرسش دوجانبهفرضیه چهارم پژوهش: 
 

 عزت نفس عمومی  مؤلفهکوواریانس نتایج آزمون  . 9جدول 

 .F Sig مجذور میانگین (dfدرجه آزادی ) مجموع مجذورات منبع

 /001 925/58 940/226 2 880/450 شده مدل اصالح

 /001 009/59 262/227 1 262/227 عرض 

 /249 388/1 347/5 1 347/5 آزمونپیش

 /001 870/47 380/184 1 380/184 هاگروه

   851/3 27 986/103 خطا

    30 5838 کل

    29 867/557 کل اصالح شده

 

 نتیجه   توانمی (  001/0)  داریمعنی   سطح  و (  870/47)  شده   محاسبه   F  مقدار  به   توجه  با  دهد، می   نشان  9جدول    که  گونههمان 

 گروه   گرفت  نتیجه  توانمی   لذا،  است  بوده  متفاوت  یکدیگر  با  داریمعنی   طور  به  آزمونپس   نمرات  در  گروه  دو  عملکرد  که   گرفت



 ... بر پرسش دوجانبه   به روشآموزش تأثیر  _____________________________________________________________________

 

  دانش   عزت نفس عمومی   بر  روش آموزش پرسش دوجانبه  و   است  بوده  برخوردار  بهتری  عملکرد  از  گواه  گروه  به  نسبت  آزمایش

 .دارد تأثیر آموزان

 . دارد تأثیربر عزت نفس خانوادگی دانش آموزان  روش آموزش پرسش دوجانبهفرضیه پنجم پژوهش: 
 عزت نفس خانوادگی  مؤلفهیانس نتایج آزمون کووار  .10. جدول 

 .F Sig مجذور میانگین (dfدرجه آزادی ) مجموع مجذورات منبع

 /001 188/42 192/39 2 384/78 شده مدل اصالح

 /001 367/34 927/31 1 927/31 عرض 

 /203 705/1 584/1 1 584/1 آزمونپیش

 /001 849/21 298/20 1 298/20 هاگروه

   /929 27 083/25 خطا

    30 894 کل

    29 467/103 کل اصالح شده
 

  دو   عملکرد  که  گرفت  نتیجه  توانمی (  001/0)  داریمعنی   سطح  و (  849/21)  شده  محاسبه  F  مقدار  به  توجه  با،  10در جدول  

 گروه  به  نسبت  آزمایش  گروه  گرفت  نتیجه  توانمی   لذا ،است  بوده  متفاوت  یکدیگر  با  داریمعنی   طور  به  آزمونپس  نمرات  در  گروه

 . دارد تأثیر آموزان  دانش عزت نفس خانوادگی  بر  روش آموزش پرسش دوجانبه و  است  بوده برخوردار بهتری عملکرد از گواه

 . دارد تأثیرآموزان بر عزت نفس اجتماعی دانش پرسش دوجانبهبه روش  آموزشروش  فرضیه ششم پژوهش: 
 

 اعی عزت نفس اجتم مؤلفه نتایج آزمون کوواریانس   .11جدول  

 .F Sig مجذور میانگین (dfدرجه آزادی ) مجموع مجذورات منبع

 /001 181/12 759/10 2 518/21 شده مدل اصالح

 /001 952/15 116/14 1 116/14 عرض 

 /386 .775 /658 1 /658 آزمونپیش

 /001 000/14 366/12 1 366/12 هاگروه

   /883 27 849/23 خطا

    30 000/727 کل

    29 367/45 شدهکل اصالح 

 

 نتیجه   توانمی (  001/0)  داریمعنی   سطح  و (  00/14)  شده   محاسبه   F  مقدار  به  توجه  با  دهد،می   نشان  11جدول    که  گونههمان 

 گروه   گرفت  نتیجه  توانمی   لذا  ، است  بوده  متفاوت  یکدیگر  با  داریمعنی   طور  به  آزمونپس   نمرات  در  گروه  دو  عملکرد  که   گرفت

  دانش  عزت نفس اجتماعی  بر روش آموزش پرسش دوجانبه و  است  بوده برخوردار بهتری عملکرد از  گواه گروه به نسبت آزمایش

 .دارد تأثیر آموزان

 .دارد تأثیربر عزت نفس تحصیلی دانش آموزان  روش آموزش پرسش دوجانبهفرضیه هفتم پژوهش: 
 عزت نفس تحصیلی   مؤلفه نتایج آزمون کوواریانس  .12جدول 

 .F Sig مجذور میانگین (dfدرجه آزادی ) وع مجذوراتمجم منبع

 /065 034/3 841/2 2 682/5 شده مدل اصالح

 /001 792/37 391/35 1 391/35 عرض 

 /196 760/1 649/1 1 649/1 آزمونپیش

 /032 107/5 783/4 1 783/4 هاگروه

   /936 27 285/25 خطا

    30 000/771 کل

    29 967/30 کل اصالح شده

 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 نتیجه   توانمی (  032/0)  داریمعنی   سطح  و (  107/5)  شده   محاسبه   F  مقدار  به  توجه  با  دهد،می   نشان  12جدول    که  گونههمان 

 گروه   گرفت  نتیجه  توانمی   لذا  ، است  بوده  متفاوت  یکدیگر  با  داریمعنی   طور  به  آزمونپس   نمرات  در  گروه  دو  عملکرد  که   گرفت

  دانش  تحصیلی عزت نفس  بر  روش آموزش پرسش دوجانبه و است بوده  برخوردار  بهتری ملکردع از گواه گروه به نسبت آزمایش

 .دارد تأثیر آموزان

 .دارد تأثیر دانش آموزان تحصیلی  پیشرفت بر روش آموزش پرسش دوجانبهفرضیه هشتم پژوهش: 
 پیشرفت تحصیلی   نتایج آزمون کوواریانس متغیر  .13جدول  

 .F Sig مجذور میانگین (dfدی )درجه آزا مجموع مجذورات منبع

 005/ 414/6 916/8 2 833/17 شده مدل اصالح

 001/ 329/58 086/81 1 086/81 عرض 

 708/ 143. 199/ 1 /199 آزمونپیش

 002/ 714/11 284/16 1 284/16 هاگروه

   390/1 27 534/37 خطا

    30 000/8157 کل

    29 367/55 کل اصالح شده
 

 نتیجه   توانمی (  002/0)  داریمعنی   سطح  و (  714/11)  شده   محاسبه   F  مقدار  به   توجه  با  دهد،می   نشان  13جدول    که  گونههمان 

 گروه   گرفت  نتیجه  توانمی   لذا  ، است  بوده  متفاوت  یکدیگر  با  داریمعنی   طور  به  آزمونپس   نمرات  در  گروه  دو  عملکرد  که   گرفت

-دانش  پیشرفت تحصیلی   بر  روش آموزش پرسش دوجانبه  و   است  بوده   وردار برخ  بهتری  عملکرد  از   گواه  گروه  به  نسبت  آزمایش

 .دارد تأثیر آموزان

 

 گیری یجه نتبحث و 

سازد. روشن می   ازپیشیشبهای مطالعه را  تأثیر آموزش روش مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اهمیت و ضرورت روش

، عدم انتخاب روش مطالعه صحیح درواقعو    یزی منظم استربرنامهاشتن  نیازمند صرف زمان و د  آموزان یادگیری دروس توسط دانش

کند و سبب اتالف انرژی و وقت ها درگیر می را مدت  ها آن کند و ذهن دانش آموزان را دچار سردرگمی و دلسردی از تحصیل می 

جانبه در یادگیری درسی و فرایند دهد. روش آموزش پرسش دو ی عادت غیرمعمول مطالعه سوق می سوبه ها را  شود و آن ها می آن

الزم است. آشنایی   هاآن ریزی جهت آموزش  یجه توجه و برنامهدرنتحاصل در فرایند شناختی دانش آموزان امری ضروری است،  

را در پی خواهد   هاآنها در امر تحصیل باالتر رود و رضایت بیشتر  شود بازدهی آنهای مطالعه موجب می دانش آموزان با روش

 ی از افت تحصیلی آنان پیشگیری کرد. خودکارآمداشت و نیز با تقویت احساس د

 تأثیر   آموزان  دانش  ، کوشش و بافتاستعدادهای  مؤلفه  بر  دوجانبه  پرسش  آموزش  های پژوهش این بود که روشیکی از یافته

  کنند مطرح مى آموزان  دانش  ى که  یهاپرسش  تنوع  و   تعداد  افزایش  موجب،  دوجانبهروش پرسش  با توجه به این موضوع  که    .دارد

پاسخ    دانش آموزان  و شود   می  یافتن  برای  را  به شناخت   یجهدرنتو    کنندی م  سؤاالتتالش و کوشش زیادی  این موضوع منجر 

 کند. کالس افزایش پیدا می  در های خودبه توانایی  آموزدانشباور  شود. در حقیقتهایشان می توانایی 

 عمومی و اجتماعی و تحصیلی   نفسعزت های  مؤلفه  بر  دوجانبه  پرسش   آموزش  بود که روشهش این  های پژو یکی از یافته

 و   اصلی   هایایده  یافتن  فراشناختی،  تفکر  آموزش  در  آموزان  دانش  به   پرسش دوجانبه  روش  کهازآنجایی   .دارد  تأثیر  آموزان  دانش

آموزان ارزیابی مثبتی از خود داشته باشند و دانش  شودی مکند موجب  می   کمک  خود  سؤاالت  پاسخ  دریافتن  کنجکاوی  افزایش

 کند.ها افزایش پیدا می آن نفسعزت

. دلیل  این موضوع دارد  یرتأث  آموزان  دانش  تحصیلی   پیشرفت  بر  دوجانبه  پرسش  آموزش  روشیافته دیگر پژوهش این بود که  

دهند.  های فراشناختی خود را افزایش می ای مطالعه و مهارتهآموزان با استفاده از روش پرسش دوجانبه مهارتاین است که دانش



 ... بر پرسش دوجانبه   به روشآموزش تأثیر  _____________________________________________________________________

 

توانند  دروس خود را بهتر بفهمند و در امتحانات پیشرفت تحصیلی نمرات بهتری کسب  آموزان می با توجه به این موضوع دانش

 کنند. 

نوحی و .  دارد  یرتأثزان  بر استعداد و کوشش دانش آمو  دوجانبهآموزش پرسش  یکی از نتایج این پژوهش این بود که روش  

 و  یادگیری راهبردهای بر مطالعه  هایآموزش مهارت دوره در  در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرکت ( 1392همکاران )

 مثبت  تأثیر رازی و مامایی  پرستاری دانشکده مامایی جدیدالورود و  پرستاری دانشجویان رضایتمندی  و  مدیآمطالعه، خودکار

 این راستا، در آنان تشویق و  ترغیب  و  مطالعه صحیح های آموزش روش طریق از آموزاندانش در مدیآخودکار سح ایجاد  دارد.

تواند تالش و کوشش دانش آموزان را برانگیزاند  های مطالعه می وشدانش آموزان را کاهش دهد. آموزش ر  یافت تحصیل  توانی م

مطالعه و یادگیری مفاهیم فعال  موزان از طریق آموزش روش مطالعه در  ها شود. دانش آو موجب تحریک یادگیری و فعالیت آن

وجب فعالیت بیشتر کند و معمل می   یرومحرکهنهای مطالعه مانند  را مطالعه کنند. روش  کنند مطالب بیشتریشوند و تالش می می 

 . است( هم سو 1392اران )همک( و نوحی و 2015) یسیاواتی سالاین نتیجه با نتایج آریانی و  شود.آموزان می دانش

 عمومی، خانوادگی و اجتماعی  نفسعزت   ی هامؤلفهبر    روش آموزش پرسش دوجانبهیکی از نتایج دیگر پژوهش این بود که  

 پیشرفت و  رویکردهای مطالعه ،نفسعزت ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین1393همکاران )شکور نیا و  دارند.    تأثیر

 نفس عزت دست یابند.    نفسعزت به    توانندی مهای مطالعه  . دانش آموزان با استفاده از روشدارد  وجود داریی عنم رابطه تحصیلی 

آسایش    فرد را چون سپر محافظ در برابر اضطراب محافظت نموده،  ی شناختروان  یساختارها هسته مرکزی،    عنوانبه در زندگی انسان  

کنند و در تحصیل  العه و یادگیری مناسب استفاده می بیشتر، از رویکردهای مط   نفسعزتای  آورد. افراد دارخاطر را برای او فراهم می 

در های آموزشی و یا حتی کاستی  های احتمالی در محیطز نارسایی تواند بسیاری ادر مطالعه و یادگیری می   نفسعزت  .ترندموفق

 . است  ( همسو1393همکاران )نیا و که این نتیجه با یافته تحقیق شکور انگیزش تحصیلی را تعدیل کند.

ین نتیجه با نتایج ا  های تحقیق نشان داد که روش آموزش پرسش دوجانبه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد.یافته

و  (،2004) ولفلک ) فتسکو  )2004)  ینزمابر(،  2006) یناسالو   (،2005مککور  همکاران  و  و 1391(، خدیوی  مقدم  فریدونی   ،)

 . است ( همسو 1387) یانچراغ

شود روش مطالعه  پیشنهاد می   دارند،  تأثیر  آموزانپیشرفت تحصیلی دانشروش آموزش پرسش دوجانبه بر    کهینابه  با توجه  

نقاط ضعف    قرارگرفته  ی موردبررسآموزان  دانش و اصالح  دوجانبه  مطالعه  آموزش روش  در جهت  بر  هاآن و  و  گام  داشته شود 

   .بکار گرفته شودبیشتر  آموزان در برنامه آموزشی دانش دوجانبه پرسشروش آموزش 

ی آموزشی هاکارگاهشود  آموزان تأثیر دارند پیشنهاد می دانشخودکارآمدی  روش آموزش پرسش دوجانبه بر    کهینا با توجه به  

 ز این طریق این روشن اد تا معلمابرای معلمان در نظر گرفته شودوجانبه    شیس پرستدر  جهت آموزش روش  وره ضمن خدمتو د

 علمی و عملی به دانش آموزان آموزش دهند.  طوربهرا 

های دیگری با  پژوهش شود  پیشنهاد می   دارند،  آموزان تأثیردانش  نفسعزت روش آموزش پرسش دوجانبه بر    کهین ابا توجه به  

اجتماعی در مدرسه    هاییب آسی کاهش  متغیرهای مرتبط با روش پرسش دوجانبه و عوامل مؤثر بر آن انجام شود و همچنین برا

 شود.  استفاده یستدربینی از این روش کمکمرویی و خود ازجمله
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  منابع
( و مروتی، ذکر اهلل  فومنی، غالمحسین، حجازی، مسعود  انتصار  اثربخشی 1397اشرف نورمحمدی، علی،    مهارت   آموزش  (. 

 . 78-86، 9 ،شاپور جندی آموزش  یتوسعه علمی پژوهشی  یفصلنامه  تحصیلی،  خودکارآمدی  و   نفس عزت بر (SQ4Rمطالعه)

علوم  فصلنامه   ،خواندن  و   های مطالعه مهارت   بر  دانشجویان  والدین  تحصیالت  و   جنسیت  نقش  بررسی   .(1386)  پریسا  ایران نژاد،
 . 51-27 ،(7)3 رفتاری،

لعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره های مطاروش   تأثیر( بررسی  1391)  مهنازصدمیان،    علینقی،  ، اقدسی،اسداله  خدیوی،

 . 26-13، (18)5 ،فصلنامه آموزش و ارزشیابی  بناب، شهرمتوسطه 

  و   معرفت شناختی   باورهای  بین  روابط  علی   (.  الگوی1398اشرف زاده، توحید، عیسی زادگان، علی و میکائیلی منیع، فرزانه )

 . 72  -15 (،53)15 ، شناسی تربیتی فصلنامه روان  ،تحصیلی  دکارآمدیای خوواسطه نقش: تحصیلی  عملکرد بر های مطالعهمهارت

  مطالعه،  عادات  بر  آزاد  مطالعۀ  هایمهارت  تأثیر  .  ( 1399) کامبیز کریمی، و  رسول کردنوقابی، امیر؛ سلطانی، خسرو؛ رشید،

 .  750-723(، 4)26، ی عموم های کتابخانه و  رسانی  اطالع تحقیقاتآموزان،  دانش تحصیلی  وپیشرفت مطالعه به نگرش

ریزی و مدیریت زمان و روش تمرکز و حافظه(بر میزان  های مطالعه)روش برنامه(. تاثیر آموزش مهارت1396وفوری، جواد )

 . 163-146(،  2)6، مجله روانشناسی مدرسهآموزان ایرانی ساکن کشور ناجیکستان، پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش

  و   نامه پرستاریفصل  دانشجویان،  در  تحصیلی   موفقیت  با  نفس  عزت  (. همبستگی 1393)  احسان  ژاد لیلی،ن  کاظم  ،زهره  سلملیان،
 . 47-40 ،(7)24 ،نگر جامع مامایی 

( فاطمه صغری  علیزاده،  انتشارات  1394سنگری، محمدرضا،  تهران:  آموزشی،  نوین  راهبردهای  همراه  به  آموزش خواندن   .)

 ابوعطا. 

 تهران: انتشارات دوران. مطالعه، و  یادگیری هایوش ر ،(1395) علی اکبر سیف،

(. بررسی رابطه عزت نفس و رویکردهای مطالعه  1393)  حسینالهام پور،    ، نجار، شهناز،هوشنگ  شکورنیا، عبدالحسین، علیجانی،

 . 314 -  307 (،2)12، مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی با پیشرفت تحصیلی، 

 پیشرفت تحصیلی   بر  مطالعه   هایمهارت   و   یادگیری  خودتنظیمی   آموزش  (. اثربخشی 1389، حسین ) علی بخشی، سیده زهرا، زارع

 . 80-69 ،(3)4، کاربردی روانشناسی  فصلنامهدانشجویان، 

 انتشارات دکلمه.  تهران: . خواندن،  درس برای اصلی  شرط 24 :مطالعه (. شرایط1390) ور، بیژنعلیپ

دانشکده  در  تحصیلی   عملکرد  با  آن  وارتباط  مطالعه  های  روش  ،(1387)  بهمن  چراغیان،  مالک،  مقدم،  ونی فرید  دانشجویان 

 . 28 - 21، (1)6 ،پزشکی  آموزش در  توسعه هایمجله گامآبادان،  پرستاری

 : انتشارات رسا. تهران ،پروین کدیور ،محمد جعفر جوادیروانشناسی شخصیت، ترجمه  . (1391) الورست

های مطالعه بر راهبردهای  مهارت  تأثیر  بررسی   (.1392)  اکبر  علی   نوحی، عصمت، فالح نژاد، ناهید، گروسی، بهشید، حق دوست، 
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