ميزان و علل استفاده دانشآموزان دورهي ابتدايي از كتب غير درسي
از ديدگاه معلمان و والدين

نجمه نظري كاجي ،١زهرا نظري كاجي
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چكيده

هدف پژوهش بررسي ميزان و علل استفاده دانش آموزان دورهي ابتدايي از كتب غير درسي در شهرستان شهركرد بوده

است .روش است پژوهش توصيفي –پيمايشي است و جامعه آماري پژوهش ،شامل دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان
شهركرد ،والدين اين دانش آموزان و معلمان هستند كه از بين اين سه گروه ،به ترتيب ٣٦٤نفر ٣٦٤ ،نفر و  ١٨٨نفر به روش
طبقهاي تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته ،بسته پاسخ در قالب طيف ليكرت
بوده است كه يكي مختص دانش آموزان و يكي مختص والدين و معلمان بوده است .روايي پرسشنامهها با استفاده از روش

وابسته به محتوا تاًييد و ضريب پايايي پرسشنامهها نيز به كمك آلفاي كرونباخ به ترتيب  ٠/٨٩و  ٠/٨٦برآورده شده است.

يافتههاي اين پژوهش نشان داده است كه ميانگين استفاده دانش آموزان از كتب غير درسي ) ٤/٠٣از  (٥بوده كه بين دختران

 ٤/٠٩و بين پسران  ٣/٩٨بوده است .تفاوت اين دو نيز معنا دار بوده است .ميانگين علل استفاده از نظر معلمان به ترتيب عﻼقه
به يادگيري ) ،(٤ضعف در محتواي درسي ) ،(٣/٧٣ضعف در روش تدريس معلم ) (٣/٦٩و سفارش معلم و اطرافيان )(٣/٥٥
بوده است .از نظر والدين ،ضعف در محتوا ) ،(٣/٩٦ضعف در روش تدريس معلم ) ،(٣/٨٥سفارش معلمان و اطرافيان )(٣/٧٣

و عﻼقه به يادگيري ) (٣/٥٩است .بين ميانگين پاسخهاي معلمان برحسب جنسيت و مدرك تحصيلي ،تفاوت ،چندان معنادار
نيست؛ اما بين سفارش معلم و اطرافيان بر حسب سابقه كار تفاوتي معنادار وجود دارد .بين پاسخهاي والدين برحسب

جنسيت تفاوت معنادار نيست .اما برحسب مدرك تحصيلي در همه شاخصها و از نظر شغل بين ضعف در محتوا و ضعف

در تدريس تفاوت معنادار است.

واژگان كليدي :مطالعه غير درسي ،دوره ابتدايي ،محتواي آموزشي ،عﻼقه به يادگيري

 -١كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي دانشگاه اصفهان nazarinajmeh6@ gmail.com

 -٢آموزگار اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال بختياري yusef137706@ gmail.com
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مقدمه

ماهيت پيچيده وجود آدمي موجب آن شده

است كه تقريباً تمامي رفتارها و فرآيندهاي رواني
او نيز پيچيده و متأثر از عوامل بسياري باشند.

»بيش از دو نسل است كه ،روان شناسان اجتماعي
كوشيدهاند تا ماهيت رابطه ميان نگرشهاي اظهار
شده نسبت به يك شيء يا يك طبقه از اشياء و

رفتار همراه با پيامد آن نگرشها را مشخص كنند.
اين كوششها نشان ميدهند كه رابطه نگرش و

رفتار ،موضوع مهمي تلقي ميگردد و از لحاظ

نظري و عملي تلويحات و كاربردهاي مهمي

دارد) «.كريمي .(١٣٨٣ ،در اين ميان؛ هم ويژگيها
و نيازهاي دانش آموزان و هم نگرشهاي آنان

ميتواند مطالعهي غيردرسي را كه يكي از

فعاليتهاي ضروري دانش آموزان است تحت

تأثير خود قرار دهد .مطالعهي غيردرسي شامل
مطالعهي تمام منابعي ميشود كه دانش آموزان
موظف به مطالعه و يادگيري مطالب آنها نيستند و
جزء منابع درسي آنها به حساب نميآيد .اين

منابع انواع و اقسام گوناگوني دارند كه ،شامل

موضوعات مختلف )علمي ،سياسي ،اجتماعي،

تاريخي ،داستاني ،مذهبي و (...هستند و هر كدام

اهداف خاص خود را دنبال ميكنند .در يك طبقه

ميكنند؛ ) (٣منابع خبري ،تفريحي ،سرگرمي و...

) (٤منابع مرجع شامل لغت نامهها ،دايره
المعارفها و) ...سيف.(١٣٨٦ ،

دانش آموزان در دورهي ابتدايي از نظر

رشدي ،دورهي كودكي دوم خود را پشت سر

ميگذارند به سر ميبرند و به سرعت در حال

افزايش خزانهي لغات و توانمنديهاي شناختي
خود هستند .در اين دوره ،توجه انتخابي و تمركز

در تكاليف ،استفاده از راهبردهاي ذخيره سازي و
بازيابي اطﻼعات و همچنين سرعت و ظرفيت

پردازش اطﻼعات در كودك به سرعت رشد مي-

كند و افزايش مييابد.اين توانمنديها از يك سو،

و ارضاي حس كنجكاوي كودك از سوي ديگر،

ضرورت مطالعهي منابع غيردرسي را روشن
ميسازد .هر چند رسيدن به اوج درك مفاهيم
انتزاعي و تجريدي در دورههاي رشدي باﻻتر

يعني؛ نوجواني ) ١٢تا  ٢٠سالگي( است .اين
محدودهي سني كه دورهي راهنمايي و دبيرستان

را در بر ميگيرد ،در عين حال با بحرانهاي بلوغ،
هويت يابي و گذر از كودكي به بزرگسالي همراه

است ،اما مهمترين تحوﻻت شناختي و فكري اين

دوره )رشد تفكر فرضيه سازي ،تغيير استدﻻل
استقرايي به قياسي ،رشد تفكر انتقادي ،تفكر

بندي ساده ميتوان منابع غيردرسي را به چهار

دربارهي خود ،جامعه و ديگران ،آينده نگري و

پوشش ميدند .شامل راهنماهاي معلم و دانش

گيريهاي اساسي مستقﻼنه و  (...امكان دريافت

گروه عمده تقسيم كرد (١) :منابع علمي و كمك
آموزشي كه درسي را به گونهاي كاملتر و دقيقتر

آموز ،حل المسائل و همچنين منابع اصلي

كتابهاي درسي؛ ) (٢منابع مذهبي ،اخﻼقي كه
بيشتر هدف ارشاد و تهذيب نفس را دنبال

آينده سازي ،استدﻻل اخﻼقي و اصﻼح طلبي،
هويت يابي ،استقﻼل طلبي و شروع تصميم

هرگونه و هر مقدار اطﻼعات و همچنين تجزيه و

تحليل و نتيجه گيري از آن را براي نوجوان فراهم

ميكند .اين قابليتها نيازمند دادههاي خاصي
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هستند تا با پردازش آنها بالندگي و رشد فكري

حاضر ،برنامه مدار است و آموزش در مدرسهها

بنابراين با توجه به اهميت وضرورت موضوع

كشورهايي كه نظام آموزشي دانشآموز مدار است

فرد را به دنبال داشته باشد و اين مهم از طريق

مطالعهي غيردرسي ميسر است )يوسفي.(١٣٨٩ ،

مطالعه غير درسي ،اين پژوهش در صدد آن است

براساس تك كتاب درسي است ،كتابهاي
غيردرسي توليد و منتشر ميشوند؛ اما در
و از منابع مختلفي براي آموزش استفاده مي شود

كه به بررسي ميزان وعلل استفاده دانش آموزان

تمام كتابهاي مرتبط با برنامه آموزشي ،كتاب

ترويج كتاب و فرهنگ مطالعه در دنياي

فردوسي ) (١٣٨٢در قسمتي از پژوهش

دوره ي ابتدايي از كتب غير درسي بپردازد.
بيان مسأله

امروز يكي از شاخصهاي توسعه به شمار ميرود
و خاستگاه اصلي آن مدارس و مراكز آموزشي و

نظام تعليم و تربيت كشور است .امروزه منابع

مكتوب و حتي كتابهاي مجازي و الكترونيكي،
ميزان بهره گيري از آنها جوامع را از هم متمايز

ميكند؛ چرا كه فرهنگ كتابخواني و رويكرد به

كتاب به عنوان قابل قبولترين سند مستند بر جاي
مانده از گذشتگان و مهمترين ابزار نشر و

گسترش علم و فرهنگ ،اهميت و نقش بسزايي

در بارور كردن تواناييهاي فردي و سرنوشت
بشر دارد.

ميزان مطالعه و روي آوردن به كتاب و

مجله و كسب اطﻼعات با رغبتها و انگيزههاي

ﻻزم ،از مهمترين شاخصههاي رشد و توسعه

است؛ بهگونهاي كه يونسكو در بسياري از
كنفرانسهاي خود ،اساس توسعهي اقتصادي را
گسترش كتاب و برنامه ريزي دراز مدت آموزشي

دانسته است .شوراي اجتماعي و اقتصادي سازمان
ملل ،كتاب را يكي از وسايل ﻻزم در عمران و

پيشرفت ملتها دانسته است )مجيدي .(١٣٨٨ ،با
توجه به اينكه نظام آموزشي ايران در حال

درسي تلقي ميگردد و مفهوم كتاب غيردرسي
بيمعنا است )آهنگري.(١٣٨٣ ،

خود در زمينه عوامل مرتبط با محتواي درسها كه

منجر به بيتوجهي دانشآموزان به مطالب درسي

ميشود به اين نتيجه رسيده است كه :از نظر

دانشآموزان ،انتزاعي بودن محتواي درس،
مشخص نبودن ضرورت و كاربرد و فايده دروس،

عدم هماهنگي مطالب درسي با اهداف و نيازهاي

دانشآموزان و حجم زياد مطالب و كثرت مفاهيم
عنوان شده در دروس مختلف ،به ترتيب رتبههاي

اول تا چهارم بيتوجهي دانشآموزان به مطالب

درسي را به خود اختصاص ميدهند .اين امر به

خوبي ،وجود اشكاﻻتي را در انتخاب و

سازماندهي محتواي كتابها نشان ميدهد.

يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد كه براي آن

دانشآموزان به كتابهاي درسي توجه بيشتري
كنند ،ﻻزم است حجم مطالب درسي و مفاهيم
آنها كاسته و مطابق نيازهاي روزمره دانشآموزان

تهيه شود .ضرورت ،فايده و كاربرد هر درس

مشخص و محتواي كتابهاي درسي به گونهاي

مناسب سازماندهي و ارائه گردد.

در صورتيكه محتواي كتابهاي درسي به

گونهاي مناسب سازماندهي شود و بتواند راجع به
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مطالب ارائه شده ،دانشآموز را به تفكر تحليلي و

اصفهان را بررسي نمود .يافتههاي پژوهش او

بررسي ميزان توجه كتابهاي درسي پايه سوم

تعطيﻼت( ٥٧ ،دقيقه است .در واقع ،دانشآموزان

انتقادي وادار كند ،باعث پرورش تفكر واگرا و
خﻼق وي خواهد شد .رضاپور ) (١٣٧٨براي

ابتدايي به اين عوامل ،پژوهشي انجام داد .روش

اين پژوهش تحليل محتوا و جامعه آن مشتمل بر

نشان داد كه :ميانگين مدت زمان مطالعه غيردرسي

بهوسيله دانشآموزان در هر شبانهروز )به جز

دختر  ٦٠دقيقه و دانشآموزان پسر  ٥٣دقيقه
صرف مطالعه غيردرسي مينمايند.

چهار كتاب درسي فارسي ،علوم تجربي ،تعليمات

شعباني و فاضل ) (١٣٨١در پژوهش خود

تكاليف و پرسشهاي موجود در كتابهاي ذكر

دانشآموزان پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان

ديني و تعليمات اجتماعي پايه سوم دوره ابتدايي

بود .وي در پژوهش خود ،به تحليل محتواي

به شناسايي عوامل مؤثر بر مطالعات غيردرسي

دانشآموزان دوره متوسطه شهرضا اصفهان از نظر

شده پرداخت .يافتههاي پژوهش او نشان داد كه:

داد كه :بين عدم دسترسي دانشآموزان به

چندان توجه نشده است.

دارد.

در طراحي تكاليف درسي كتابهاي درسي ياد

شده ،به عوامل مربوط به خﻼقيت و تفكر واگرا

پيشينه پژوهش

برخي از پژوهشگران ميزان و عوامل مؤثر

بر مطالعه منابع غيردرسي دانشآموزان را بررسي

نمودهاند كه از آن جملهاند:

زالزاده ) (١٣٧٩در بخشي از پژوهش خود

به بررسي

مطالعه

غيردرسي دانشآموزان

دبيرستانهاي شيراز پرداخت .نتايج پژوهش او

نشان ميدهد كه :كمبود وقت ،دليل عمده عدم
مطالعه منابع غيردرسي دانشآموزان است .از

كتابهاي غيردرسي و گراني كتاب با ميزان
ساعات مطالعه غيردرسي رابطه معناداري وجود

بيگدلي و باجي ) (١٣٨٨در بخشي از

پژوهش

خود،

ميزان

مطالعه

غيردرسي

دانشآموزان دوره راهنمايي شهر اهواز را بررسي

كردند .يافتههاي پژوهش او نشان داد كه٣٤/٨ :

درصد از دانشآموزان كمتر از يك ساعت٣٩/٢ ،

درصد بين  ١تا  ٤ساعت ،و  ١٥/٧درصد بيشتر از
 ٤ساعت در طول هفته ،كتابهاي غيردرسي

مطالعه ميكنند .همچنين اصليترين موانع براي

مطالعه كتابهاي غيردرسي ،كمبود وقت به دليل

طرفي ،رابطه معناداري ميان راهنمايي معلمان و

حجم باﻻي تكاليف درسي ،نبود يا پيدا نشدن

دانشآموزان را براي فهم بيشتر مطالب كتابهاي

گاهي مشكﻼت و موانعي در مسير يادگيري

ميزان مطالعه غيردرسي وجود دارد .به عبارت

ديگر معلمان ميتوانند با تغيير در روش تدريس،

درسي به كتابهاي غيردرسي هدايت كنند.

اسماعيلي ) (١٣٨٣در بخشي از پژوهش

خود ،ميزان مطالعه غيردرسي دانشآموزان استان

كتابهاي درخواستي و نبود كتابخانه در نزديكي
محل زندگي گزارش شدهاند .از سوي ديگر،

مطالب كتابهاي درسي براي دانشآموزان ايجاد

ميشود .يكي از اين مشكﻼت ،نشر كتابهايي با

عنوان كتابهاي كمك آموزشي است.
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نتايج پژوهش سلسبيلي ) (١٣٨٢نشان

سئوالها مورد نظر قرار گرفته است مورد ارزيابي

بسيار ضعيف و كمرنگ است .در واقع نقش آنها

مهارت استنباط ،مهارت ارزشيابي ،تفسير و تحليل

كه برنامه درسي دوره متوسطه بايد فرصتهاي

مهمترين مهارت تفكر يعني خودآزمايي بوده

اكثر كتابهاي كمك آموزشي ،دانشآموز نقش

بررسي تأثير استفاده از منابع غيردرسي بر

ميدهد كه :نقش كتابهاي كمك آموزشي در
نظام طراحي و تدوين برنامه درسي دوره متوسطه

گسترش سواد عمومي شامل اطﻼعات تاريخي و

جانبي دانشآموزان است .وي با تأكيد بر اين امر

يادگيري فراواني براي مراجعه به كتابهاي
غيردرسي فراهم كند ،به اين نتيجه رسيد كه در
منفعلي دارد و نويسنده كتاب به جاي وي

ميانديشد .از اين رو كتابهاي كمك آموزشي

هيچ به پرورش تفكر و خﻼقيت در دانشآموزان
كمكي نميكنند.

هاشمي ) ١٣٨٣در پاسيار و استقامت،

 (١٣٨٨به بررسي ميزان به كارگيري مؤلفههاي
تفكر انتقادي در كتابهاي درسي علوم و رياضي

پنجم دبستان پرداخت .يافتههاي اين پژوهش

بيانگر آن است كه ميزان توجه به تفكر در كتاب
علوم بيش از درس رياضي است .همچنين عدم به

قرار بگيرند .يافتههاي اين پژوهش نشان داد كه

مهارت توضيح ،كامﻼ مورد توجه قرار گرفته و

در طرح سئواﻻت به ترتيب مورد انتظار طراحان
بوده است .كمترين ميزان توجه به آخرين و

است.

فاضلي و موسوي زادگان ) (١٣٨٨با هدف

يادگيري دانش آموزان بر اساس الگوي يادگيري
بلوم در دو حيطه شناختي و عاطفي ،پژوهشي
تجربي بر روي دانش آموزان كﻼس پنجم دبستان

مدرسه معصومه اصفهان انجام دادند.در اين
مطالعه تأثير استفاده از اين منابع بر يادگيري

مبحث دستگاه عصبي و اندام هاي حسي كتاب

علوم تجربي پنجم دبستان مورد بررسي قرار

گرفت .آموزش گروه گواه فقط با كتاب درسي و
آموزش گروه آزمايش افزون بر كتاب درسي با

استفاده از منابع غيردرسي يعني فيلم غيردرسي و

كارگيري مؤلفههاي تفكر انتقادي به وسيله

كتاب غيردرسي مرتبط صورت گرفت .يافتههاي

پاسيار و استقامت ) (١٣٨٨در پژوهش

همخواني داشته باشد ،ميتواند بر حيطه شناختي

دانشآموزان به دليل وجود مشكﻼت موجود در
كتابهاي درسي و روش تدريس است.

خود با استفاده از روش تحليل محتوا ،سئواﻻت

تفكر نقادانه كتاب درسي زيستشناسي سال سوم

پژوهش آنها نشان داد كه :اگر استفاده از منابع
غيردرسي كه از نظر محتوايي با مبحث درس

دانشآموز اثرگذار باشد.

با مطالبي كه تاكنون در مرور متون در ايران

دبيرستان را بررسي نمودند .براي اين امر از

انجام يافته است ،نقش كتابهاي درسي و

كردند تا حداقل مهارتهايي را كه در هريك از

ميگردد .اما ﻻزم است كه به دانشآموزان توصيه

مهارتهاي پيتر فاسيونه كه شامل تفسير ،تحليل،
ارزشيابي ،استنباط ،توضيح و خودتنظيمي استفاده

محتواي ارائه شده به دانشآموزان در پرورش
خﻼقيت و جايگاه كتابهاي غيردرسي روش

٣٢

شود كه در كنار كتابهاي درسي ،براي تكميل

صدد ترويج و گسترش فرهنگ كتابخواني هستيم،

حسيني ) (١٣٨٩در پژوهش خود ،مسأله

چگونه ميتوانند دانش آموزان را به كتابخواني

تعليمات اجتماعي ،جغرافيا ،علوم تجربي و

كتابخانه برخوردارند .اين مساله ،اوﻻً نشانهي بي-

روش تحليل محتوا سئوالهاي پژوهشي موجود

نقش آموزشي كتابخانهها در تنظيم برنامههاي

دانستههاي مطالب درسي ،كتابهايي غيردرسي
نيز استفاده نمايند.

كتابهاي

غيردرسي

براي

پاسخگويي

به

سئوالهاي پژوهشي كتابهاي درسي تاريخ،
فارسي مقطع راهنمايي را مورد بررسي قرار داد.

ابزار اين پژوهش سياهههاي وارسي بود .وي با

در وهلهي نخست ،بايد مدارس ما مجهز به
كتابخانه شود .مدارسي كه فاقد كتابخانه اند،

ترغيب كنند .طبق آماري كه اخيراً اعﻼم شده
است ،فقط يك سوم مدارس دولتي كشور ،از

اعتنايي دستگاههاي آموزشي به امر كتاب و

كتابخواني است ،ثانياً گوياي آن است كه هنوز

در كتابهاي درسي را استخراج و با كتابهاي

درسي و شكل اجراي اين برنامهها به درستي

حداقل  ٥٠درصد از معيارهاي كتابهاي كودكان

تكيه ميكند ،نهايتاً انسانهايي تكبعدي ميسازد.

غيردرسي مطابقت داد .او در پايان ،سياههاي از

كتابهاي غيردرسي )مرجع و غير مرجع( كه

شناخته نشده است و آموزش يكسويه كه صرفاً

بر حفظ و يادگيري چند كتاب محدود درسي

و نوجوانان را كسب كرد و پاسخگوي سوالهاي

زماني برنامهي آموزشي ميتواند كامل باشد

جامعه را تشكيل ميدهند .اگر معلمان ،دانشجويان

است كه دانش آموز را از تنگناي مفاهيم

اضافه كنيم ،نزديك به نصف جمعيت كشور را در

غنا ميبخشد ،او را با دنياي كتابهاي غير درسي

پژوهشي كتابهاي درسي موردنظر بود ارائه داد.

دانش آموزان كشور نزديك به يك سوم

و اساتيد دانشگاه را كه بايد كامﻼً با كتاب و

مطالعه سر و كار داشته باشند ،به اين جمعيت

كه غير از كتابهاي درسي ،از مجموعهاي از

كتابهاي مناسب ،بهرهمند شود .همين مجموعه
كتابهاي درسي آزاد ميسازد ،آموختههاي او را
گسترش ميدهد ،به دانش و آگاهي عمومي او

بر ميگيرد .مضافا آن كه اين جمعيت ،قشري را

آشنا ميكند و نهايتا اين كه موجب گسترش

است و يا آينده سازان جامعه به حساب ميآيند و

دبيرستانهاي تهران به اين يافتهها رسيد كه(١) :

تشكيل ميدهند كه يا وضعيت فعلي فرهنگ و

دانش و اقتصاد و سياست كشور در دست آنان
ضرورت مطالعه و كتابخواني براي آنان دو چندان

است.

»كودك ايراني به ناچار بايد نخستين بار از

طريق كتابخانه با كتاب آشنا شود و كتابخانهي
مدرسه ،نخستين منزلگاه اوست .بنابراين اگر در

فرهنگ كتابخواني ميگردد) «.رباني.(١٣٨٨ ،

زنگنه ) .(١٣٨٤در پژوهش خود دربارهي

كمبود منابع مرجع و كتب آموزشي در

كتابخانههاي دبيرستاني شهر تهران از ديد دبيران

مشهود است (٢) .وضعيت فيزيكي كتابخانههاي

دبيرستانهاي شهر تهران از نظر دبيران ،نامناسب

و در دسترس كامل دانش آموزان نيست(٣) .

مجﻼت علمي و اجتماعي روز در هيچكدام از

٣٣

مدارس تيزهوشان ونمونه و موارد ديگر را

كتابخانههاي دبيرستانهاي شهر تهران به صورت

ميتوان از جمله اين دﻻيل برشمرد تاكنون

نيست وكمبود كتابدار متخصص ،يكي از

است كه» :ميزان وعلل استفاده دانش آموزان

دورهاي خريداري نميشود (٤) .ساعات كار
كتابخانهها ،براي استفادهي دانش آموزان كافي
مشكﻼت اساسي است و ) (٥كتابهاي كتابخانه،
بدون توجه به نظر و نياز معلمان و دانش آموزان

تهيه شده است.

امروزه يكي از زمينههاي مطالعه در بين

دانش آموزان مطالعاتي هستند كه اغلب جنبه
تكميلي و جانبي براي دروس را تشكيل ميدهند.

كتابهايي كه بعضاً در كنار كتب درسي بهوسيله
دانش آموزان استفاده ميشوند ،روز به روز نيز در
حال گسترش هستند .به گونهاي كه مراكز عرضه

اين نوع رسانههاي آموزشي روز به روز در حال

ازدياد هستند و تبليغات متعددي نيز چه از سوي

رسانهها و چه از سوي معلمان در زمينهي استفاده

از اين كتابها صورت ميپذيرد .حتي بسياري از
معلمان از همان ابتداي سال دانش آموزان را

تشويق به تهيه اين كتابها ميكنند .محتواي اين
كتب را اغلب آموزش دروس و حل تمرينات و

مسئلههاي كتاب تشكيل ميدهند .اين امر خود

ميتواند آسيبهاي جدي به آموزش وارد كند و
در واقع قدرت تفكر را از دانش آموزان بگيرد .اما

چه عواملي باعث شده كه روز به روز بر شمار
دانش آموزاني كه از اين كتب استفاده ميكنند

افزوده شود؟ براي اين موضوع ،دﻻيل متعددي را
ميتوان برشمرد از جمله :تنبلي دانش آموزان،

دشواري محتواي دروس ،يادگيري بيشتر و
شركت در آزمونهاي سرنوشت سازي چون

پژوهش جامعي در اين زمينه انجام نشده است.
اين پژوهش در صدد پاسخ به اين سوال بنيادين

دورهي ابتدايي از كتب غير درسي چيست«؟.
روش پژوهش

روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي

– پيمايشي است .تحقيق زمينه يابي )توصيفي(

يكي از روش هاي جمع آوري دادهها است ،كه
در آن از يك گروه خاص از افراد خواسته

ميشود .تا به تعدادي سئوال خاص پاسخ دهند.
اين نوع تحقيق براي كشف واقعيت هاي موجود

»يا آن چه كه هست « ،انجام ميشود .در واقع،

اين روش پژوهش براي توصيف كردن يك

جامعهي تحقيقي در زمينهي توزيع يك پديده
معين انجام ميشود .به همين دليل ،محقق در
مورد علت وجودي توزيع بحث نميكند ،بلكه

تنها به چگونگي آن در جامعهي پژوهش

ميپردازد و آن را توصيف ميكند )دﻻور.(١٣٨٤ ،

دﻻور ) (١٣٨٤در تعريف جامعه آماري ميگويد:
تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر كه حداقل

داراي يك صفت مشخص است كه بين همهي

عناصر جامعه آماري مشترك و متمايز كننده
جامعه آماري از ساير جوامع است .اين پژوهش

داراي سه گروه جامعه آماري است :

 -١دانش آموزان دورهي ابتدايي شهر ستان

شهركرددرسال تحصيلي  ٩٢-٩٣به تعداد٧١١٠نفر

٣٤

 -٢گروه دوم والدين اين دانش آموزان به

تعداد٧١١٠نفر

-٣گروه سوم معلمان دورهي ابتدايي شهرستان

شهركرد به تعداد ٢٧٠نفر

جنسيت

دروه تحصيلي

جدول  -١توزيع افراد جامعه را به تفكيك دوره

و جنسيت نشان ميدهد.

جدول  -١توزيع افراد جامعه به تفكيك جنسيت
دانش آموزان

دختر

دوره ابتدايي

پسر

٣٤١٩

جمع

٣٦٩١
٣٦٩١

٣٤١٩

زير مجموعهاي از جامعه را نمونه ميگويند.

والدين
٧١١٠
٧١١٠

زن

معلمان

١٥٠

مرد

١٢٠
١٢٠

١٥٠

بين دانش آموزان تعيين ميگردد )٣٦٤نفر از

نمونه ،گروه كوچكي از جامعه است كه براي

دانش آموزان( سپس سهم هر دوره از دانش

اطﻼعات مورد نياز پژوهشي به كمك آنها حاصل

دانش آموزان ،به عنوان نمونه والدين در نظر

مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب ميشوند.

گروهي از اعضاي يك جامعه تعريف شده را كه

آموزان دختر و پسر مشخص ميشود )شامل ١٧٥

نفردختر و  ١٨٩نفر پسر( .آنگاه والدين همين

ميشود را نمونه ميگويند .اگر نمونه ،معرف

گرفته شده و حجم نمونه از بين  ١٨٨نفر

 .(٩٩براي تعيين حجم نمونه پژوهشي از جدول

نمونه را به تفكيك نشان ميدهد.

واقعي جامعه باشد ،ميتوان نتايج حاصل از نمونه
را به كل جامعه تعميم داد )حسن زاده:١٣٨٧ ،

مورگان استفاده شده است .ابتدا حجم نمونه از
جنسيت

دروه تحصيلي

مرد( نيز تعيين ميگردد .جدول  ٢توزيع افراد

جدول  -٢توزيع افراد نمونه به تفكيك جنسيت

دوره ابتدايي

ابزار پژوهش

آموزگاران نسبت زن و مرد ) ١٠٤نفر زن و ٨٤

جمع

دانش آموزان

دختر
١٧٥

پسر

٣٦٤

١٨٩

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش داراي

دو پرسشنامه محقق ساخته است.

 -١پرسشنامه مربوط به ميزان استفاده

دانش آموزان از كتب غير درسي ،شامل  ٢٢سوال

بسته پاسخ در قالب طيف  ٥درجهاي ليكرت

والدين
٣٦٤
٣٦٤

زن

١٠٤

معلمان
١٨٨

مرد
٨٤

)خيلي كم ،كم ،تاحدودي ،زياد و خيلي زياد(
بوده است .بخش اول اين پرسشنامه ،مورادي
چون جنسيت ،ميزان مطالعه ،ميزان مطالعه غير

درسي ،تعداد كتب غير درسي مورد استفاده بوده

است.

-٢پرسشنامه مربوط به علل استفاده از كتب

غير درسي :اين پرسشنامه شامل  ٢٨گويه بوده در

٣٥

براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست

آمده از نمونهها ،از طريق نرم افزار كامپيوتري

 ٤شاخص ضعف در محتواي آموزشي ،ضعف در

) (SPSS18و در دو سطح آمار توصيفي و

پاسخ و درقالب طيف پنج درجهاي ليكرت )خيلي

شاخصهايي چون توزيع فراواني ،درصد فراواني،

دموگرافيك چون جنسيت ،سن ،تحصيﻼت

تك نمونهاي ،آزمون فريدمن ،آزمون  tمستقل و

روش تدريس معلم ،عﻼقه به يادگيري بيشتر و

سفارش معلمان واطرافيان و به صورت بسته
كم ،كم ،تاحدودي ،زياد و خيلي زياد( بوده است.

بخش اول پرسشنامه به بررسي ويژگيهاي

و....پرداخته است .در مقياس بندي به ترتيب  ١تا

 ٥در نظر گرفته شده است.

استنباطي استفاده شده است .در اين بخش ،آمار

توصيفي از تجزيه و تحليل آماري ،از
ميانگين ،نمودار استفاده شده است .جهت تحليل

داده هاي گرد آوري شده از نمونهها ،از آزمون t

آزمون تحليل واريانس ) (ANOVAو آزمون

تقريبي توكي ،استفاده شده است.
يافته هاي پژوهش

جدول  -٣توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به تفكيك جنسيت معلمان
جنسيت

فراواني

درصد

مجموع

١٨٨

١٠٠

مرد
زن

٨٤

١٠٤

٤٤,٧
٥٥,٣

درصد تجمعي
٤٤,٧
١٠٠

جدول  -٤توزيع فراواني و درصد پاسخگويان به تفكيك جنسيت والدين
جنسيت

فراواني

درصد

مجموع

٣٦٤

١٠٠

١٨٢

زن

١٨٢

مرد

٥٠
٥٠

درصد تجمعي

٥٠

١٠٠

سوال اول( تا چه ميزان دانش آموزان دورهي ابتدايي از كتب غير درسي استفاده ميكنند؟

جدول -٥مقايسه ي ميانگين ميزان استفاده دانش آموزان از كتب غير درسي با ميانگين فرضي ٣
عوامل

ميزان استفاده

ميانگين

٤,٠٣

T

٥٧,٦١

با توجه به اطﻼعات جدول ) (٥ميتوان

دريافت كه مقدار آمار  tمحاسبه شده برابر با
 ٥٧,٦١در درجه آزادي  ٣٦٣است كه در مقايسه

با مقدار جدول بزرگتر بوده و معنادار است.

درجه آزادي

٣٦٣

سطح

داري

٠,٠٠٠

معني اختﻼف
ميانگين

١,٠٣

بنابراين بين ميانگين نمونه و متوسط ميانگين
جامعه تفاوت معناداري وجود دارد .ميزان تفاوت

بين ميانگين نمونه و متوسط ميانگين جامعه برابر

١,٠٣بوده است .به عبارت ديگر ميانگين نمونه

٣٦

سوال دوم( آيا بين ميزان استفاده دانش آموزان

 ٤,٠٣حدود  ١,٠٣واحد بيشتر از ميانگين متوسط
جامعه ) (٣بوده است .و در واقع گرايش دانش

دورهي ابتدايي از كتب غير درسي برحسب

آموزان دورهي ابتدايي به استفاده از كتب غير

جنسيت آنان تفاوت وجود دارد؟

درسي در حد زياد است.

جدول  -٦مقايسه ميانگين ميزان استفاده از كتب غير درسي برحسب جنسيت

ميزان

گروهها

N

استفاده از كتب دختر

غير درسي

X
٤,٠٩

١٧٥

پسر

٣,٩٨

١٨٩

دادههاي جدول ) (٦نشان ميدهد كه در

SD

T

٠,٣٠٦

df

٤,٦٧

٠,٣٦٥

٣٦٢

sig

٠,٠٠٢

دورهي ،ابتدايي از كتب غير درسي بر حسب

خصوص مقايسه ميزان استفاده دانشآموزان

جنسيت دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد.

با مقدار جدول ) (١,٦٧بزرگتر بوده و معنادار

درسي نقش دارد؟

سوال سوم( تا چه ميزان ضعف در محتواي

دورهي ابتدايي ،از كتب غير درسي ميزان tمحاسبه

شده ) (t =٤,٦٧در درجه آزادي  ٣٦٢در مقايسه

دروس در استفاده دانشآموزان از كتب غير

است .يعني بين ميزان استفاده دانش آموزان

جدول  -٧نتايج توصيفي ،آزمون معناداري و مقايسه ديدگاه معلمان و والدين نسبت به شاخصهاي ضعف

ضعف
آموزشي

در

محتواي

X

عدم ارائه مثالهاي ٣,٤٣
كافي در كتابهاي
درسي
دشوار بودن محتواي ٣,٧٩
كتابهاي درسي
عدم ارتباط محتواي ٣,٨٤
آموزشي با دانش پايه
دانش آموزان
جزئي و دقيق بودن ٣,٦٣
مطالب كتب غير درسي
كافي نبودن محتواي ٤,٠٣
كتابهاي درسي
تنوع انواع كتابهاي ٣,٧٢
غير درسي
تغيير محتواي كتاب و ٣,٦٤
عدم تسلط معلم در
ارائه مطالب
٣,٧٣
مجموع

معلمان

در محتواي دروس

Tتك
متغييره
٤,٢٢

SD

M.D

٠,٠٠٠

٣,٩٥

١,١٤

٠,٩٥٦

٠,٠٠٠

٤,٣٥

٠,٤٧

١,٣٥

SD

M.D

٤,٤١

٠,٤٣٦

١,١

١,٤١

٠,٧٩٧
٠,٨٤

٩,٩٤

١,١٣

٠,٦٣٨

٧,٧

١,٣٤

٠,٧٢٣

٧,٣٨

٠,٧٣

١٧,٤

١,٣٤
١,٣١
٠,٥٧٤

١,٠٣

٠,٦٤٣

والدين دانش آموزان

٨,١٣

مقايسه ديدگاه معلمان و
والدين
 t M.Dمستقل sig

Tتك
متغييره
١٥,٩

٠,٠٠٠

٠,٥١٩

٤,٦٥

٠,٠٠٠

٠,٦٤٥

٥٣,٩

١١,٣٥

٠,٠٠٠
٠,٠٠٠

٠,٥٥٦

٨,٢٥

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٤,٣٧

٠,٤٨٥

١,٣٧

٥٤,١٥

٠,٠٠٠

٠,٧٤

١٠,٦٩

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٣,٩٦

٠,٦٠٤

٠,٩٦٥

٣٠,٦

٠,٠٠٠

٠,٢٤٦

٢,٩٦

٠,٠٠٣

sig

٠,٠٠٠

١٠,٥٥

٠,٠٠٠

٦,٧٣

٠,٠٠٠
٠,٠٠٠

X

٣,٦٤

٣,٧١
٣,٧

٣,٩٦

١٠٨

٠,٨٧٤
٠,٩٦٢
٠,٤٣٤

٠,٧١٧

١٥,٦٣

٠,٧

١٣,٨

٠,٩٦

٤٢,١٨

sig

٠,٠٠٠
٠,٠٠٠
٠,٠٠٠

٠,١٩٤

١,٧٩

٠,٣١٤

٣,٣١

٠,٠٥٦

٠,٥٨

٠,٢٣

٥,٢٦

٠,٠٧٣

٠,٠٠١
٠,٥٦٢
٠,٠٠٠

٣٧
نقش ضعف محتواي آموزشي در استفاده دانش

با توجه به نتايج جدول  ٧ميانگين نمره

نمونهي آماري معلمان مورد بررسي نسبت به

آموزان از كتب غير درسي بيشتر از حد متوسط و

زمينهي همه شاخصهاي مورد بررسي ،بيشتر از

محتواي آموزشي دراستفاده دانش آموزان از كتب

آنان نقش ضعف محتواي آموزشي در استفاده

شاخصهاي مربوط به اين سئوال ،بيشتر از حد

نزديك به زياد بوده است .مقايسه ديدگاه نمونه

شاخص ضعف در محتواي آموزشي مربوط به

آماري معلمان و والدين در زمينه نقش ضعف در

اين سئوال پژوهش در مجموع ) ( X =٣,٧٣و در

غير درسي است .(P<٠,٠١) .به عبارت ديگر ،هر

ميانگين فرضي ) (٣بوده كه اين تفاوت از نظر

دو گروه مورد بررسي معلمان و والدين در زمينه

آماري معنادار بوده است .(P<٠,٠١) .يعني به نظر

متوسط و در واقع زياد ارزيابي نمودهاند.

دانش آموزان از كتب غير درسي بيشتر از حد

سوال چهارم( تا چه ميزان ضعف در روش

متوسط و نزديك به زياد بوده است .طبق نتايج

جدول مذكور ،ميانگين نمره ي نگرش والدين به

تدريس معلمان در استفاده دانش آموزان از

اين سئوال ،در مجموع ) ( X =٣,٩٦بوده است .و

كتب غير درسي نقش دارد؟

اين تفاوت از ميانگين فرضي ) ،(٣از نظر آماري

معنادار بوده است .(P<٠,٠١) .يعني از نظر آنان،

جدول  -٨نتايج توصيفي ،آزمون معناداري و مقايسه ديدگاه معلمان و والدين نسبت به شاخصهاي ضعف
ضعف در روش
تدريس

X

SD

معلمان

M.D

٠,٥٤٧

عدم استفاده معلم از ١,٤٢ ٣,٥٤
روشهاي تدريس
فعال
فرصت كم معلم در ٠,٦٩١ ١,٣٢ ٣,٦٩
كﻼس
عدم مهارت معلم در ٠,٦٦٤ ١,٤٢ ٣,٦٦
كﻼس داري
متناسب نبودن رشته ٦٧. ١,٣٥٠ ٣,٦٧
معلم با پايه تدريس
عدم آگاهي از انواع ٠,٧٥ ١,٣٧ ٣,٧٥
روشهاي تدريس
١
عدم شركت معلمان ١,١٥ ٤
در دورههاي دانش
افزايي
٠,٦٩٥ ٠,٦٦ ٣,٦٩
مجموع

درروش تدريس معلمان

والدين دانش آموزان

Tتك
متغييره
٥,٢٨

SD

M.D

٠,٠٠٠

٣,٩٦

٠,٢٩٥

٠,٩٦٧

مقايسه ديدگاه معلمان و
والدين
t M.Dمستقل sig

Tتك
متغييره
٦٢,٦٣

٠,٠٠٠

٠,٤١٩

٥,٤

٠,٠٠٠

٧,١٨

٠,٠٠٠

٢,٨٤

٠,٨٢٧

٠,١٥١

-٣,٤٨

٠,٠٠٠

-٠,٨٤

٩,١٦

٠,٠٠٠

٦,٨

٠,٠٠٠

٣,٨

٠,٤٧٤

٠,٨

٣٢,٢٤

٠,٠٠٠

٠,١٣١

١,٦

٠,٠٩٤

٠,٤٥٣

٠,٧١١

٢٩,٩٢

٠,٨٥٦

٦٩,٤٧

٦,٤١
٧,٤٨

sig

٠,٠٠٠
٠,٠٠٠

١١,٨٩

٠,٠٠٠

١٤,٣٩

٠,٠٠٠

X

٤,٤٧

٠,٥

٤,٣٣

٠,٥٠٥

٣,٨٥

٠,٢٣٥

٣,٧١

١,٤٧
١,٣٣

٥٦,٣٧
٥٠,٢٨

sig

٠,٠٠٠
٠,٠٠٠
٠,٠٠٠
٠,٠٠٠

٠,٨١٣
٠,٥٨٢

٩,٨
٧,٢

٠,٠٠٠
٠,٠٠٠

-٠,٢٩

-٤,٢

٠,٠٠٠

٠,١٦

٤,١٥

٠,٠٠٠

٣٨

معلم در روش تدريس در استفاده دانش آموزان از

با توجه به نتايج جدول  ٨ميانگين نمره نمونه

آماري معلمان مورد بررسي نسبت به شاخص

كتب غير درسي بيشتر از حد متوسط و نزديك به

شاخصهاي مورد بررسي ،بيشتر از ميانگين

روش تدريس معلم در استفاده دانش آموزان از

زياد بوده است .مقايسهي ديدگاه نمونهي آماري

ضعف در روش تدريس معلمان مربوط به اين

معلمان و والدين در زمينهي نقش ضعف در

سئوال پژوهش ،در مجموع ) ( X =٣,٦٩ودر همه

فرضي ) (٣بوده و اين تفاوت از نظر آماري

كتب غير درسي بوده است .(P<٠,٠١) .به عبارت

دانش آموزان به استفاده از كتب غير درسي در

گرايش دانش آموزان به استفاده از كتب غير

ديگر هر دو گروه مورد بررسي )معلمان و

معنادار بوده است .(P<٠,٠١) .يعني به نظر آنان

والدين( نقش ضعف روش تدريس معلم را در

نقش ضعف معلمان در روش تدريس درگرايش

درسي بيشتر از حد متوسط ارزيابي نمودهاند.

حد متوسط باﻻ بوده است .طبق نتايج جدول

سوال پنجم( تا چه ميزان عﻼقه دانش آموزان

مذكور ميانگين نمره نگرش والدين به اين سوال

در مجموع ) ( X =٣,٨٥بوده است .و اين تفاوت

به يادگيري بيشتر در استفاده دانش آموزان از

از ميانگين فرضي ) ،(٣از نظر آماري معنادار بوده

كتب غير درسي نقش دارد؟

است .(P<٠,٠١) .يعني به نظر آنان نقش ضعف

جدول  -٩نتايج توصيفي ،آزمون معناداري و مقايسه ديدگاه معلمان و والدين نسبت به شاخصهاي عﻼقه

عﻼقه به يادگيري بيشتر
عﻼقه به باﻻبردن سطح
دانش و اطﻼعات
عﻼقه نسبت به رشتهاي
خاص
عدم تناسب بين سطح
يادگيري دانش آموزان و
مطالب درسي
عدم گرايش به تفكر و حل
مسأله
شركت در آزمونهاي
مدارس خاص
رقابت بين دانش اموزان و
تﻼش براي كسب رتبه برتر
مجموع

معلمان

دانش آموزان به يادگيري بيشتر

والدين دانش آموزان

Tتك
متغييره
٩,٣٨

SD

M.D

٠,٠٠٠

٣,٨٨

٠,٤٣٤

٠,٨٨٧

١٠,٧٥

٠,٠٠٠

٤,٣٦

٠,٤٨١

١,٣٦

٤,١٦

١,٢

١,١٦

١٣,٢٩

٠,٠٠٠

٢,٨٨

-٠,١١٥ ٠,٨١٨

-٢,٦

٣,٨١

١,١٨

٠,٨١٣

٩,٤٥

٠,٠٠٠

٢,٩٤

-٠,٠٥٧

-١,١

SD

M.D

٣,٨٨

١,٢٩

٠,٨٨٢

٤

١,٢٧

١

X

٣,٨٨

٤,٢٨
٤

١,٣٥

١,١

٠,٦٢

٠,٨٨٨

١,٢٨
١

٨,٩٩

١٥,٩٦
٢٢,٢٤

sig

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠
٠,٠٠٠

با توجه به نتايج جدول  ٩ميانگين نمرهي

نمونهي آماري معلمان مورد بررسي نسبت به

X

٢,٨

٤,٧

٣,٥٩

٠,٥٢٦

٠,١٩٢

٠,٤٥٦

١,٧

٠,٢٨٦

٠,٥٩٨

١

مقايسه ديدگاه معلمان و
والدين
t M.Dمستقل sig

Tتك
متغييره
٣٩

٠,٠٠٠

٠,٠٠٤

٠,٠٥٩

٠,٩٥٣

٥٤

٠,٠٠٠

٠,٣٦٢

٤,٨

٠,٠٠٠

٠,٠٠٧

١,٢٨

-١٤,٧

٠,٠٠٠

٠,٢٧٢

٠,٨٧١

-٩,١

٠,٠٠٠

-٦,٩٧

sig

٠,٠٠٠

٧١,٣٤

٠,٠٠٠

٣٩,٨٢

٠,٠٠٠

١,٠٨

-١٣

٠,٤١٨

٦,٢

٠,٤٠٧

١٠,٥٥

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠
٠,٠٠٠

شاخص عﻼقه دانش آموزان به يادگيري بيشتر
مربوط به اين سوال پژوهش در مجموع )( X =٤

٣٩

متوسط است .مقايسه ديدگاه نمونه آماري معلمان

و در زمينهي همه شاخصهاي مورد بررسي،

بيشتر از ميانگين فرضي ) (٣بوده و اين تفاوت از

و والدين در زمينه نقش عﻼقه دانش آموزان

دانش آموزان از كتب غير درسي زياد بوده است.

بررسي )معلمان و والدين( در زمينهي

دراستفاده آنان از كتب غير درسي معنادار است.

نظر آماري معنادار است .(P<٠,٠١) .يعني به نظر

) .(P<٠,٠١به عبارت ديگر نظر هر دو گروه مورد

آنان نقش عﻼقه به يادگيري بيشتر در استفادهي

شاخصهاي مربوط به اين سوال بيشتر از حد

طبق نتايج جدول مذكور ميانگين نمره نگرش

والدين به اين سوال در مجموع )( X =٣,٥٩

متوسط بوده است.

آنان نقش عﻼقه به يادگيري بيشتر در استفاده

درسي نقش دارد؟

سوال ششم( تا چه ميزان سفارش معلمان و

است .اين تفاوت از ميانگين فرضي ) ،(٣از نظر
آماري معنا دار است .(P<٠,٠١) .يعني به نظر

اطرافيان در استفاده دانش آموزان از كتب غير

دانش آموزان از كتب غير درسي بيشتر از حد

جدول  -١٠نتايج توصيفي ،آزمون معناداري و مقايسه ديدگاه معلمان و والدين نسبت به شاخصهاي

سفارش معلمان و اطرافيان
عدم آگاهي والدين از

شيوههاي كار با داشن
آموزان

گسترش روز افزون كتاب-
هاي غير درسي

مشكﻼت والدين و عدم
فرصت كافي آنان

گسترش روز افزون

موسسات آموزشي مختلف
استفاده دوستان و هم
كﻼسها از كتب غير
درسي

گسترش روز افزون

تبليغات مواد غير درسي
تشويق دانش آموزان از
جانب معلم به استفاده
تسهيل كار معلم

چشم و هم چشمي والدين
مجموع

معلمان

سفارش معلمان و اطرافيان

Tتك

X

SD

M.D

٣,٤٤

١,٢

٠,٤٤١

٥,٠٣

٣,٣٣

١,٧١

٠,٣٣٥

٢,٦٨

٣,٦

١,٧٣

٠,٦٠١

٣,٨١

١,٦٩

٣,٥٣

١,٧٨

٠,٥٣١

٣,٤٤

١,٧٩

٠,٤٤١

٤,٣١
٣,٥٦
٢,٩٢
٣,٥٥

١,٣١
١,٧٧
١,٧٧

٠,٧٩٥

٠,٨١٣

١,٣١

متغييره

٤,٧٥
٦,٥٨

والدين دانش آموزان

sig

X

SD

M.D

Tتك

٠,٠٠٠

٤,٢٦

٠,٤٧

١,٢٦

٥١,١٨

٠,٠٠٠

٣,٦

٠,٤٨٨

٠,٦٠٩

٢٣,٨٢

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

٠,٢٧٤

٠,٠٠٠

٠,٤٥٣

٠,٨٠٧

٤,٠٧

٠,٠٠٠

٣,٦٤

٠,٤٧٨

٠,٦٥٤

٢٥,٧١

٠,٠٠٠

٠,١١٣

٣,٣٧

٠,٠٠٠

٣,٥٧

١,٢٩

٠,٥٧٩

٨,٥٢

٠,٠٠٠

٠,١٣٨

٠,٥٦٣
٠,٥٥٢

٩,٥١

-٠,٥٧

٠,٠٠٠
٠,٠٠٠
٠,٠٠٠
٠,٠٠٠

٣,٨

٣,٥
٣,٤

٣,٧١
٣,٧٣

١,٠٤

٢٧,٦

٠,٠٠٠

٠,٨١٩

١٤,٧٤

١٣,٧

٠,٠٠٠

٤,٠٥

٠,٧٢٨

١,٠٥

متغييره

sig

M.D

٠,٠٠٠

٤,٣٥

٠,٠٧٤

مقايسه ديدگاه معلمان و

٠,٥٥٢

٠,٥٠٥

٠,٧٥

٠,٧١١

١,٠٤

٠,٢٦٥

٠,٤٠٩
٠,٧٣١

١٧,٤٤

٠,٠٠٠

١٨,٠٧

٠,٠٠٠

٧,٤٤

٥٢,٦٣

٠,٠٠٠
٠,٠٠٠

٠,٠٠٦

٠,٨٠٨
٠,١٥٤
٠,٧٨٦
٠,١٧٩

والدين
T
مستقل
١١,٤٢
٢,٨٤
٤,٣١

sig
٠,٠٠٠
٠,٠٠٥
٠,٠٠٠

٠,٠٥٢

٠,٩٥٨

١,١٣

٠,٢٥٦

١,٠٣

٠,٣

١٠,١

١,٢٨
٤,٢٩
٣,٩١

٠,٠٠
٠,٢

٠,٠٠٠
٠,٠٠٠

٤٠

با توجه به نتايج جدول  ١٠ميانگين نمره نمونه در گرايش دانش آموزان به استفاده از كتب غير درسي

آماري معلمان مورد بررسي نسبت به شاخص سفارش در حد متوسط باﻻ بوده است .مقايسهي ديدگاه نمونهي
معلمان و اطرافيان ،در گرايش دانش آموزان به استفاده از آماري معلمان و والدين در زمينه نقش سفارش معلمان و

كتب غير درسي؛ در مجموع ) ( X =٣,٥٥و در مقايسه اطرافيان در استفاده دانشآموزان از كتب غير درسي

با ميانگين فرضي ) (٣بيشتر بوده كه اين تفاوت ،از نظر معنادار است .(P<٠,٠١) .به عبارت ديگر ،نظر هر دو

آماري معنادار است .(P<٠,٠١) .يعني به نظر آنان نقش گروه مورد بررسي )معلمان و والدين( در زمينهي
سفارش معلمان و اطرافيان در گرايش دانشآموزان به شاخصهاي مربوط به اين سئوال بيشتر از حد متوسط

استفاده از كتب غير درسي بيش از حد متوسط است .بوده است.

سوال هفتم( آيا بين عوامل استفاده دانشآموزان

طبق نتايج جدول مذكور ،ميانگين نمرهي نگرش والدين
به اين سئوال در مجموع ) ( X =٣,٧٣بوده كه در مقايسه

دورهي ابتدايي از كتب غير درسي تفاوت

با ميانگين فرضي تفاوت داشته است و اين تفاوت با

وجود دارد ؟

ميانگين فرضي ) ،(٣از نظر آماري معنادار بوده است.

) .(P<٠,٠١يعني به نظر آنان سفارش معلمان و اطرافيان

جدول  -١٠خﻼصه نتايج آزمون غير پارامتريك فريدمن سوالهاي تحقيق

شاخصها

معلمان

والدين

١٨٨

٣٦٤

مقدار

تعداد

مقدار

Chi-square

٤١,٣٥

٢٢٩,١٣

سطح معناداري

٠,٠٠٠

٠,٠٠٠

درجه آزادي

٣

دادههاي جدول ) (١٠نشان ميدهد كه بين

٣

عوامل مؤثر بر استفاده دانش آموزان دورهي
ابتدايي از كتب غير درسي تفاوت وجود دارد.

جدول  -١١شاخصهاي آمار توصيفي آزمون غير پارامتريك فريدمن

عوامل مؤثر

ميانگين

ضعف در محتواي دروس

٣,٧٣

عﻼقه به يادگيري

٤

ضعف در روش تدريس
سفارش اطرافيان

٣,٦٩
٣,٥٥

انحراف
معيار

٠,٥٧٤
٠,٦٦٣
٠,٦٢

٠,٧٩٥

معلمان
كمينه
٢,٢٩
١,٦٧
٢,٦٧
١,٢٢

بيشينه
٥
٥
٥
٥

ميانگين
رتبه

٢,٣٩
٢,٣٩
٣

٢,٢٢

ميانگين
٣,٩٦
٣,٨٥
٣,٥٩
٣,٧٣

انحراف
معيار

٠,٤٣٤
٠,٢٣٥
٠,٢٨٦
٠,٢٦٥

والدين
كمينه
٢,٨٦
٣
٣

٣,١١

بيشينه
٤,٨٦
٤,٣٣
٤,٣٣
٤,٣٣

ميانگين
رتبه
٣,١

٢,٧٩
١,٧٧
٢,٣٤

٤١
دادههاي جدول ) (١١نشان ميدهد كه در

جنبهي اقتصادي دارد و براي بسياري از معلمان

رتبهي بندي عوامل گرايش دانش آموزان به

نيز هدف از استفاده ،ايجاد زمينه براي تفكر بيشتر

ضعف در محتواي درسي و ضعف در روش

استفاده از اين كتابها گرايش پيدا ميكنند،

استفاده از كتب غير درسي از ديدگاه معلمان

عﻼقه به يادگيري در رتبه اول )با ميانگين رتبه،(٣

در دانش آموزان است .اما تا چه حد اين مهم

حاصل شده و اين كه چرا دانش آموزان به

تدريس مشتركاً در رتبه دوم )با ميانگين رتبه

موضوعي است كه در اين پژوهش بدان پرداخته

والدين ،ضعف در محتواي درسي در رتبه اول )با

ابتدايي از كتب غير درسي استفاده ميكنند؟

 ،(٢,٣٩و سفارش معلمان و اطرافيان در رتبه سوم

)با ميانگين رتبه (٢,٢٢بوده است .از ديدگاه

ميانگين رتبه  ،(٣,١ضعف در روش تدريس
معلمان در رتبه دوم )باميانگين رتبه (٢,٧٩

شده است.

سوال اول(  :تا چه ميزان دانش آموزان دورهي
يافتههاي اين پژوهش نشان داده است كه

ميانگين استفادهي دانش آموزان از كتب غير

سفارش اطرافيان و معلمان در رتبه سوم )با

درسي  ٤,٠٣بوده كه در مقايسه با ميانگين فرضي

بحث و نتيجه گيري

حد زيادي است .اسماعيلي ) (١٣٨٣در بخشي از

ميانگين رتبه  (٢,٣٤و عﻼقه به يادگيري بيشتر در
رتبه چهارم )با ميانگين رتبه  (١,٧٧است.

ميزان مطالعه و گرايش به خواندن ،از مهم-

ترين شاخصهاي رشد و توسعه است .سازمان
يونسكو در بسياري از همايشهاي خود ،توسعه
اقتصادي را مرهون گسترش مطالعه ،نشر كتاب و

برنامهريزي دراز مدت آموزشي ميداند .اين

ديدگاه يونسكو مبتني بر مطالعه به منظور يادگيري
بيشتر است اما امروزه در كشور ما چيزي كه روز

به روز در حال گسترش است ،استفاده از كتب

مختلفي است كه به نحوي دانش آموزان را از فكر

كردن باز ميدارد و در واقع آنها به جاي دانش

آموز فكر ميكنند و مسائل را حل ميكنند .البته

نميتوان تنها آن را يك آسيب دانست ،اما آنچه
مسلم است اين كه در نظام آموزشي ما تا حدودي

اين فرآيند براي بسياري از مراكز انتشاراتي

) (٣باﻻتر است .در واقع گرايش دانش آموزان

دورهي ابتدايي به استفاده از كتب غير درسي در
پژوهش

خود،

ميزان

مطالعه

غيردرسي

دانشآموزان ابتدايي استان اصفهان را بررسي كرد.
يافتههاي پژوهش او نشان داد كه :ميانگين مدت
زمان مطالعه غيردرسي دانشآموزان در هر

شبانهروز )به جز تعطيﻼت(  ٥٧دقيقه بوده است.
در واقع ،دانشآموزان دختر  ٦٠دقيقه و

دانشآموزان پسر  ٥٣دقيقه صرف مطالعه
غيردرسي مينمايند.

سوال دوم(  :آيا بين ميزان استفاده دانش

آموزان دورهي ابتدايي از كتب غير درسي
برحسب جنسيت آنان تفاوت وجود دارد؟

يافتههاي اين پژوهش نشان داده است كه

در خصوص مقايسه ميزان استفاده دانش آموزان

دورهي ابتدايي از كتب غير درسي ميزان tمحاسبه

٤٢

شده ) (t =٣,١٦در درجه آزادي  ٣٦٢در مقايسه

يادگيري مطالب مختلف به دانشآموزان را دارند،

دورهي ابتدايي از كتب غير درسي بر حسب

يكي از راهكارها در كنار استفاده از كتابهاي

با مقدار جدول ) (١,٦٧بزرگتر بوده و معنادار

است .يعني بين ميزان استفاده دانش آموزان
جنسيت دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد.

مقايسه پاسخهاي دانش آموزان دختر و پسر

نشان داده است كه ميزان استفاده در دانش آموزان
دختر به مراتب بيشتر از دانش آموزان پسر است.

و تفاوت آن ،معنادار است .يافتههاي اين پژوهش
با يافته هاي مرادمند ) (١٣٨٩همخواني دارد .وي

دريافت كه بين ميزان مطالعه غير درسي دختران و

پسران تفاوت وجود دارد .شعباني و فاضلي

اما محتواي اين كتابها به دليل سطحي بودن

نميتواند بر تفكر خﻼق تأثير گذار باشند :بنابراين

درسي ،بهكارگيري كتابهاي غيردرسي همسو با

كتابهاي درسي است تا ضمن ايجاد عﻼقه و
انگيزه به مطالعه بيشتر در دانشآموزان ،زمينههاي

يادگيري بيشتر نيز در آنها ايجاد شود.

سوال چهارم(  :تا چه ميزان ضعف در روش

تدريس معلم در استفاده دانش آموزان از كتب غير

درسي نقش دارد؟

يافتههاي اين پژوهش نشان داده است كه

) (١٣٨٨دريافتندكه دانش آموزان پسر به طور

ميانگين نمرهي نمونه آماري معلمان مورد بررسي،

مطالعه غير درسي در دانش آموزان دختر در

والدين ) ( X =٣,٨٥بوده است .در هر دو گروه،

معناداري مطالعه غير درسي كمتري نسبت به

دختران دارند .يوسفي ) (١٣٨٧نشان داد كه ميزان
مقايسه با پسران به طور معناداري بيشتر است.

نسبت به شاخص ضعف در روش تدريس

معلمان ) ( X =٣,٦٩و ميانگين نمره نگرش

بين ميانگين پاسخها با ميانگين فرضي ) ،(٣از نظر

سوال سوم(  :تا چه ميزان ضعف در محتواي

آماري تفاوت معنا داري وجود دارد .مقايسهي اين

يافتههاي اين پژوهش نشان داده است كه

هر دو گروه ،نقش ضعف تدريس معلمان در

دروس در استفاده دانش آموزان از كتب غير

درسي نقش دارد؟

ميانگين پاسخ معلمان در خصوص نقش ضعف
در محتواي دروس در استفاده دانش آموزان از
كتب غير درسي ) ( X =٣,٧٣و ميانگين پاسخ

والدين ) ( X =٣,٩٦است .در واقع هر دو گروه

دو ميانگين نشان ميدهد كه بين پاسخهاي
معلمان و والدين تفاوتي معنادار وجود دارد .و در
استفاده از كتب غير درسي بيش از حد متوسط و

نزديك به زياد بوده است؛ به گونهاي كه والدين،
اين عامل را پر رنگتر از معلمان دانستهاند .از

حيث ،يافتههاي اين پژوهش با يافتههاي هاشمي

معتقدند كه ضعف محتواي دروس نقش زيادي

) ١٣٨٨در پاسيار و استقامت (١٣٨٩ ،همخواني

لور ) (laver, 2012همخواني دارد .وي دريافت

پنجم دبستان پرداخت .يافتههاي اين پژوهش

در استفاده دانش آموزان از كتب غير درسي دارد.

از اين حيث يافتههاي اين پژوهش ،با يافتههاي

كه اگرچه كتابهاي درسي نقشي مهم و مؤثر در

دارد .وي به بررسي ميزان به كارگيري مؤلفههاي
تفكر انتقادي در كتابهاي درسي علوم و رياضي

بيانگر آن است كه ميزان توجه به تفكر در كتاب

٤٣

علوم ،بيش از رياضي است .عدم به كارگيري

آموزان به استفاده از كتب غير درسي )( X =٣,٥٥

و ضعف در روش تدريس معلمان است.

با ميانگين فرضي ) ،(٣باﻻتر بوده از نظر آماري

مؤلفههاي تفكر انتقادي از سوي دانشآموزان به

دليل وجود مشكﻼت موجود در كتابهاي درسي

و ميانگين نمرهي نگرش والدين به اين سوال

) ( X =٣,٧٣بوده است .هر دو ميانگين در مقايسه

سوال پنجم(  :تا چه ميزان عﻼقه دانش آموزان به

معنا دار ميباشد .مقايسه اين دو ميانگين حاكي از

يافتههاي اين پژوهش نشان داده است كه

سفارش معلمان و اطرافيان را دراستفاده دانش

يادگيري بيشتر در استفاده دانش آموزان از كتب

غير درسي نقش دارد؟

ميانگين نمرهي معلمان مورد بررسي در خصوص

وجود تفاوت معنادار بين اين دو ميانگين ميباشد.

و به عبارت ديگر هم معلمان و هم والدين نقش

آموزان ،از كتب غير درسي را باﻻتر از حد متوسط

نقش عﻼقه به يادگيري بيشتر در استفاده از كتب

دانسته و والدين نقش اين عامل را پررنگ تر از

ميانگين فرضي ) ،(٣باﻻتر بوده است كه از نظر

نظر مشوقها و راهنمايان ،مطالعهي غير درسي،

غير درسي ) ( X =٤و از نظر والدين )( X =٣,٥٩

بوده است .در هر دو گروه ميانگين پاسخها از
آماري اين تفاوت معنا دار است .يعني هر دو

گروه عامل عﻼقه به يادگيري را در استفاده دانش

معلمان دانستهاند .يافته هاي پژوهش با يافتههاي

يوسفي ) (١٣٨٧همخواني ندارد او دريافت كه از
 ٤٣درصد دانش آموزان اظهار كردهاند كه از
طرف هيچ فردي در مدرسه به مطالعه غير درسي

آموزان از كتب غير درسي بيش از حد متوسط

تشويق نشدهاند و از ميان پاسخهاي ارائه شده به

ميانگين پاسخها در آنان در حد زياد ارزيابي

كمترين نقش را در تشويق دانش آموزان به

دانستهاند ،اما معلمان اين عامل را بسيار پر
رنگتر از والدين ارزيابي نمودهاند؛ به نحوي كه

ميگردد .يافته هاي پژوهش با يافتههاي تركيان

تبار ) (١٣٨٤همخواني دارد .او دريافت انگيزه

اصلي مطالعه غير درسي در بين دانشجويان

دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد درود عﻼقه به

يادگيري بيشتر بوده است.

ترتيب معلمان با ١٩درصد و مربيان پرورشي با

١٥درصد و مديران و معاونين با  ٢درصد سهم،
مطالعه غير درسي داشتهاند.

سئوال هفتم(  :آيا بين عوامل استفاده دانش
آموزان دوره ابتدايي از كتب غير درسي تفاوت

وجود دارد ؟

يافتههاي پژوهش نشان داده است كه در

سئوال ششم(  :تا چه ميزان سفارش معلمان و

رتبه بندي عوامل گرايش دانش آموزان به استفاده

يافتههاي پژوهش نشان داده است كه

ضعف در محتواي درسي و ضعف در روش

اطرافيان در استفاده دانش آموزان از كتب غير

درسي نقش دارد؟

ميانگين نمرهي معلمان در خصوص شاخص
سفارش معلمان و اطرافيان در گرايش دانش

از كتب غير درسي از ديدگاه معلمان عﻼقه به

يادگيري بيشتر در رتبه اول )با ميانگين رتبه،(٣
تدريس مشتركاً در رتبه دوم )با ميانگين رتبه
 (٢,٣٩و سفارش اطرافيان در رتبه سوم )با

٤٤

ميانگين رتبه (٢,٢٢بوده است .از ديدگاه والدين

ضعف در محتواي درسي در رتبه اول )با ميانگين

رتبه  ،(٣,١ضعف در روش تدريس معلمان در

رتبه دوم )باميانگين رتبه  (٢,٧٩سفارش اطرافيان

و معلمان دررتبه سوم )با ميانگين رتبه  (٢,٣٤و

عﻼقه به يادگيري در رتبه چهارم )با ميانگين رتبه

 (١,٧٧بوده است .يافته هاي پژوهش با يافته هاي

فاني ) (١٣٨٩همخواني دارد اودريافت مطالعه
خارج از كتابهاي درسي ميتواند به تثبيت و

تعميق مطالب آموخته شده در كﻼس درس منجر

شود .با اشاره به اينكه كتابهاي درسي هر چقدر
جامع و كامل باشد باز هم نميتوانند شامل تمامي

مطالب علمي مورد نياز دانشآموزان باشند

تصريح ميكند كتاب غيردرسي ،دانشآموز را به
فعاليت و تحقيق بيشتر وادار ميكند .و مطالب

كه دانش آموزان از كتابهايي كه به نوعي
خﻼقيت و تفكر را از دانش آموزان ميگيرند و يا

به جاي او فكر ميكنند وتمرينها و مسائل كتاب

را حل ميكنند ،استفاده نمايند.

 -٢به معلمان توصيه ميشود كه از اين

موقعيت خوب ،به نحو احسن استفاده نمايند
وكتب مرتبط را به دانش آموزان معرفي نمايند.

 -٣به والدين توصيه ميشود در سبد

خانوار سهمي را به خريد كتب غير درسي مناسب

اختصاص دهند.

همچنين از آنجايي كه والدين ضعف

معلمان در تدريس را عامل مهمي در گرايش

دانش آموزان به استفاده از كتابهاي درسي

دانستهاند و با توجه به يافتههاي پژوهش مبني بر
ضعف در محتواي دروس به سازمان پژوهش

وتهيه كتب درسي پيشنهاد ميگردد.

علمي را بيشتر از حد كتاب به دانشآموزان

 -١از نظرات معلمان و اعضاي گروههاي

كتابها خودداري كرده و راهحلهاي متفاوت را

 -٢سازمان پژوهش و برنامه ريزي اقدام

آموزش ميدهد .همچنين قوه تفكر ،استدﻻل و

آموزشي استفاده نمايند و كتابها اصﻼح شوند و

جامعنگري او را تقويت ميكند و از حل مسائل

اشكاﻻت آنها مرتفع شود.

غيردرسي را ميتوان تسهيلكننده يادگيري و

بنمايند و معلمان را ملزم كنند تا از اين بستهها

فرا روي دانشآموز قرار ميدهد .كتابهاي

آموزش به شمار آورد .حسيني ) (١٣٨٧نقش

كتابهاي غيردرسي مرتبط با مطالب درسي را
انتقال دانش ،تثبيت دانش آموخته شده و ايجاد

انگيزه علمي ميداند.

پيشنهاداها
 -با توجه به يافتههاي اين پژوهش كه

مبتني بر باﻻبودن ميزان استفادهي دانش آموزان از
كتب غير درسي است ،پيشنهاد ميگردد كه:

 -١معلمان و والدين نظارت بيشتري در

استفاده از اين كتابها داشته باشند و اجازه ندهند

به تهيهي كتب و نرم افزارهاي كمك درسي

همراه كتابهاي درسي استفاده نمايند.

 -٣از حجم مطالب كتابهاي درسي

كاسته شود تا معلمان بتوانند زمان بيشتري را به

فعاليتهاي غيردرسي و معرفي منابع مرتبط با

درسها به دانشآموزان اختصاص دهند و

دانشآموزان نيز بتوانند از طريق كتابهاي
غيردرسي ،يادگيري عميقتري داشته باشند.

٤٥
منابع

 -آفتابي آراني ،ف و بتولي ،ز ) .(١٣٨٧بررسي

ميزان مطالعه غير درسي دانش آموزان دوره متوسطه
و شناسايي عوامل مؤثر بر آن در شهرستان آران و

بيدگل .مجله الكتونيكي پژوهشگاه اطﻼعات و
مدارك علمي ايران.

 -اس پنگ ،ال  .(١٣٩١).رهنمودهايي براي

تقويت خواندن ،ترجمه احمد شريفان ،تهران:
موسسه كتاب مهربان.

 -اسماعيلي ،ر.(١٣٨٣).بررسي وضعيت كتاب و

كتابخانه هاي آموزشگاهي وسنجش عﻼيق مطالعاتي
دانش آموزان در استان اصفهان وارائه راهكارهاي

مطلوب

 -اماني ،غ .(١٣٩٠) .رابطه بين مطالعه در دوران

كودكي – نوجواني با مطالعه دوران بزرگسالي،
فصلنامه كتابداري ،دفتر .٣٤

 -بازرگان ،ع  .(١٣٨٥).ارزشيابي آموزشي.

تهران  :انتشارات سمت.

 -براتي علويجه ،ح .(١٣٩١) .روان شناسي

مطالعه ،تهران :انتشارات پيام علوي.

 -بوﻻ .(١٣٨٩) .ارزشيابي برنامههاي آموزشي

براي توسعه .ترجمه خدايار ابيلي .تهران  :موسسه
بين المللي آموزش بزرگساﻻن.

 -بيگدلي ،ز " .(١٣٨٨).عادتهاي كتابخواني

واستفاده از كتابخانه درميان دانش آموزان دوره

راهنمايي شهر اهواز.

 -پدرام نيا ،ا .(١٣٩٠) .روانشناسي خواندن و

ترويج كتاب خواني تهران :انشارات نگاه.

 -پريرخ ،م .و همكاران ) .(١٣٩٠موانع مطالعه

آزاد حرفهاي در دانشجويان رشته كتابداري ،فصلنامه

كتاب دوره چهاردهم ،شماره اول.

 -ترك تبار ،م .(١٣٨٤) .بررسي ميزان گرايش

به مطالعه غير درسي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد

اسﻼمي واحد درود ،فصلنامه پژوهشهاي تربيتي،
شماره .٢

 -جواد زاده ،م .(١٣٨٥) .مطالعه چرا و چگونه،

موسسه فرهنگي و اطﻼع رساني نمايه

 -جويس ،ويل ،كالهون .(٢٠٠٠) .الگوهاي

تدريس .ترجمه محمدرضا بهرنگي .تهران :انتشارات

كمال تربيت.

 -حسنزاده ،ن  .(١٣٧٨ ).بررسي وضعيت

كتابخانههاي دبيرستاني شهر مشهد .فصلنامه

كتابداري و اطﻼعرساني.٧٦ -٥٧ ،(٢) ٢ ،

 -حسيني ،م و ديگران .(١٣٨٧) .بررسي

چگونگي گذراندن اوقات فراغت در بين زنان منطقة

تحت پوشش پايگاه تحقيقات )مركز مدارك علمي

ايران(

 -حسيني لرگاني ،م و همكاران .(١٣٨٦).

مقايسه سبكهاي يادگيري دانشجويان رشتههاي

انساني ،تجربي ،فني .فصلنامه پژوهش برنامه ريزي
در آموزش عالي ،شماره.١٩

 -خنيفر ،ح .(١٣٨٨) .بررسي راهكارهاي

اجرايي ارتقاء فرهنگ مطالعه در بين دانش آموزان

استان قم با تاكيد بر كتابخواني ،سازمان مديريت و
برنامه ريزي استان قم مديريت آموزش و پژوهش.

 -دانيلز ،هاروي و زملمن ،استيون .(١٣٨٤).

درود بر يادگيري :خداحافظي با كتابهاي درسي.
ترجمه الهام اميركياني .رشد تكنولوژي آموزشي،

).٨ -٦ ،(٦) ٢٠ ،(١٧٣

 -دبيرخانهي شوراي عالي جوانان.(١٣٨٥) .

بررسي وضعيت مطالعه و كتابخواني در ميان نسل

جوان .تهران :دبيرخانهي شوراي عالي جوانان.

٤٦

 -دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و

اجتماعي وزارت آموزش عالي .(١٣٨٩) .دانشجويان
و مطالعهي كتابهاي غيردرسي .نشريهي هفتهي

كتاب .شمارهي مسلسل  ،٣٢٧پيايي  .٣١٠ص .١٤

بيتوجهي دانشآموزان به مطلب درسي .فصلنامه

تعليم و تربيت.٤٢ -٢١ ،(٢) ٩ ،

 -كيوز ،جان پي  .(١٣٧٦).دنياي يادگيري در

 -دﻻور ،ع .(١٣٨٨) .مباني نظري و عملي

مدرسه .ترجمه فرخلقاء رئيس دانا .تهران :وزارت

 -دلخوش ،ح .(١٣٧٦) .نظرسنجي از اساتيد

و خانوادگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان،

پژوهش در علوم انساني و اجتماعي .تهران.

انتشارات مدرسه

دانشگاههاي تهران دربارهي كتاب و كتابخواني .واحد
افكار عمومي ،تهران :مركز تحقيقات صدا و سيما.

 -رباني ،ف  .(١٣٨٨).بررسي وضعيت مجموعه

سازي كتابخانههاي مدارس ابتدايي دولتي شهر تهران
در سال تحصيلي .١٣٨٧-٨٨

 -رحماني ،ز .(١٣٨٧) .كتاب و كتاب خواني

معياري براي پيشرفت ،سايت آفتاب.

 -رستگار ،ط .(١٣٨٩) .ارزشيابي در خدمت

يادگيري،

 -رضاپور ،ا .(١٣٧٩) .بررسي تحليلي وتطبيقي

كتابهاي درسي پايه سوم دوره ابتدايي با عوامل
خﻼقيت فصلنامه علمي -پژوهشي علوم انساني

دانشگاه الزهراء

 -زال زاده ،ا .(١٣٨٤) .بررسي مطالعه غير

درسي و ميزان استفاده دانش دبيرستانهاي از

كتابخانههاي عمومي شيراز  ،مجله كتابداري  ،دفتر
.٣٥

 -فردوسي ،ط .(١٣٧٢) .بررسي عوامل مؤثر در

 -عزيزي ،ن.ا .(١٣٨٧) .ارتباط آموزش و رشد

اقتصادي .فصلنامه تعليم و تربيت ،شماره .٥٥

 -فاضلي ،ن  .(١٣٨٨).بررسي تأثير استفاده از

منابع كمك آموزشي بر يادگيري مبحث دستگاه

عصبي و اندام هاي حسي از كتاب علوم تجربي

پنجم دبستان بر اساس يادگيري بلوم.

 -فتحي واجارگاه ،ك  .(١٣٨٤).اصول برنامه

ريزي درسي .تهران :انتشارات ايران زمين.

آموزش و پرورش ،پژوهشكده تعليم و تربيت،

 -لواساني ،م  .(١٣٨٢).رابطه ويژگيهاي فردي

مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران،

شماره.٢
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