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 چکیده

سانجی تحقیق با هدف بررسی ويژگی هاای رواناين 

بین دانا  آماوزان  پرسشنامه عادت های مطالعه در

روش تحقیاق از یرستانی انجام شده اسات، دختر دب

و جامعاه آمااری شاام   باوده اکتشاافی –توصیفی 

شاهر  8دان  آموزان مقطا  متوساطه دوم منطقاه 

نفر با روش نموناه گیاری  500تهران بوده است که 

خوشه ای چندمرحله ای باه عناوان نموناه انت اا  

  جهاات گااردآوری اتالعااات از پرسشاانامهشاادند. 

( PSSHIه پالسااانی و شااارما عااادت هااای مطالعاا

. برای بررسی ساواتت تحقیاق از استفاده شده است

ضريب آلفای کرونباا،، عاما  ياابی ، روايی سازه ای

( بااا چاارخ  واريماااک ، PAFمحورهااای اصاالی  

اساتفاده  Tتحلی  عاملی تايیدی و نمرات استاندارد 

بدسات  816/0برابر باا  KMOشاخص  مقدار شد. 

 بارداری را تايیاد کردکاه نشاان آمد و کفايت نمونه 

می دهد برای تحلی  عااملی مفیادوباب  بباوی مای 

عادت هاای پرسشنامه  نتايج تحقیق نشان دادباشد. 

Abstract 

The purpose of this study was to 

investigate the psychometric 

properties of the study habits 

questionnaire among female high 

school students. The research method 

was descriptive-exploratory and the 

statistical population consisted of 

second-grade students in Tehran's 8th 

district. 500 students were selected 

by multi-stage cluster sampling. Data 

was collected using Pulse-Sharma 

and Sharma Students' Questionnaires 

(PSSHI). Structural validity, 

Cronbach's alpha coefficient, main 

axis-orientation (PAF) with varimax 

rotation, confirmatory factor 

analysis, and standard T scores were 

used to examine the research 

questions. The KMO index was 

equal to 0.816 and confirmed the 

sampling adequacy, which indicates 

that it is acceptable for a robust 
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عام  می باشد که اين هشت عاما   8دارای مطالعه 

عاادت هاای درصد از واريان  ک   037/64مجموعاً 

کند به اين صورت یمدان  آموزان را تبیین مطالعه 

 188/9درصااد، عاماا  دوم  885/9اوی  عاماا کااه 

درصااد، عاماا  چهااارم  602/8درصااد، عاماا  سااوم 

درصااد، عاماا   609/7درصااد، عاماا  پاانجم  787/7

درصاد و  042/7درصد،، عاما  هفاتم  390/7ششم 

درصد از واريان  کا  را تبیاین  534/6عام  هشتم 

روايای براساا  نتاايج حاصا  از تحقیاق می کنند. 

در باین دانا   های مطالعهعادتسازه ای پرسشنامه 

ضاريب . آموزان دختر مناسب و باب  ببوی می باشد

و بارای عاما   PSSHI 768/0اعتبار ک   مقیاا  

، 828/0، 771/0، 779/0اوی تااا هشااتم بااه ترتیااب 

 768/0و  /738،  773/0، 907/0، 953/0، 828

نتايج حاصا  از تحلیا  عااملی تايیادی بدست آمد. 

نظر گرفته شده برای هار  نشان داد که متغیرهای در

( باوده 40/0مولفه دارای بارعاملی مناسب  بااتتر از 

دارای ياان ناارم  PSSHI اساات. همینااین مقیااا 

و  50باا میاانگین  t مناسب می باشد براسا  نمره 

می باشد. بنابراين می تاوان گفات  10انحراف معیار 

دارای ين ساختار عاملی مناسب با  PSSHI مقیا 

عاما  و همینینای دارای روايای،  8نظر گارفتن  در

دان  اموزان پايايی و نمره هنجار باب  ببوی در بین 

 .می باشد دختر مقطه متوسطه

 ويژگااای هاااای روانسااانجی،  کلیددددی هایواژه

 عادت های مطالعه، پرسشنامه، دان  آموزان

factor analysis. The results of the 

study showed that the questionnaire 

of habits of study has 8 factors that 

these eight factors explain 64.13% of 

the total variance of students' study 

habits, as the first factor is 9.859%, 

the second factor is 18.89% , The 

third factor is 602.8%, the fourth 

factor is 787.7%, the fifth factor is 

609.7% , the sixth factor is 3 90.7% , 

the seventh factor is 042.7%, and the 

eighth factor accounts for 534.6% of 

the total variance. Based on the 

results of Structural Validity 

Research, the habits of study among 

female students are appropriate and 

acceptable. The total score of the 

PSSHI scale was 768/0 and for the 

first to eighth factors, respectively, 

were 0.779, 0.771, 0.8828, 0.883, 

0.9 53, 0 .9 07, 0 .7 73, 0 .7 38 and 7 68 

respectively, respectively. The results 

of the confirmatory factor analysis 

showed that the variables considered 

for each component had an 

appropriate load factor (higher than 

0.4 1 ). T he P SSH I scale also has a 

suitable softness, based on t score of 

50 and a standard deviation of 1 0 . 

Therefore, it can be said that the 

PSSHI scale has an appropriate 

factor structure, considering 8 factors 

and also has a validity, reliability and 

acceptable norm score among female 

high school female students.  

Keywords: Psychometric properties, 

study habits, questionnaires, students 
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 مقدمه

ش بر دو که عدم موفقیت در يادگیری و افت تحصیلی ساتنه هزينه سنگینی رابا توجه اين

ه های هزين جامعه، خانواده و دان  آموزان می گذارد که هزينه هم شام  هزينه های نقدی و هم

ی زندگ فرصت های از دست رفته می باشد، بطوری ين سای افت تحصیلی باعث عقب افتادن مسیر

که  جاری ان  آموز به مدت حداب  ين سای می شود و براسا  آمار موجود هزينه سرمايه وهر د

 برای ين دان  آموز در دوره دبیرستان در ين سای صرف می شود بطور متوسط بالغ بر

رفته  دسته تومان است که مبلغ باب  توجهی است که اين مبلغ در کنار هزينه فرصت از 8000000

عه ا جامواهد بود بنابراين در صورت عدم پیشرفت تحصیلی هزينه گزافی رربم بسار باتيی خ

ی توان م(. از سويی ديگر عدم موفقیت در پیشرفت تحصیلی 1394پرداخت می کند  عماد زاده، 

حصیلی رفت تآثار روحی و روانی زيان باری بر روی دان  آموزان داشته باشد بطوری که عدم پیش

ان  دی در خوباوری و افزاي  اضطرا  و استر  و درمواردی افسردگ باعث کاه  اعتماد به نف ،

شرفت آموزان می شود و از ترفی ممکن است خودپنداره تحصیلی دان  آموزان را ضعیف و پی

ورت دارد تا ( بنابراين ضر1394تحصیلی آنها را در مقات  ديگر هم تحت تاثیر برار دهد  سیف، 

د ی مورسط محققان حوزه روانشناسی تربیتی بصورت میدانعوام  مرتبط با پیشرفت تحصیلی تو

 یشرفتبررسی برار گیرد تا از تريق تا تقويت عوام  مثبت و کاه  عوام  منفی سطح سطح پ

ار اثیر گذثر و تکه تبق مطالعات انجام شده  از بین سازهای موتحصیلی دان  آموزان ارتقاء يابد. 

 طالعه می باشددر يادگیری و پیشرفت تحصیلی عادتهای م

 وراپردازشگریا ندانسته، بلکه منفع  يادگیری جريان رادر انسان تنها نه شناختی شناسانروان

 ر، انسان ندردرو فرآيندی است که يادگیری که گفت توان می پ . دانند می فرآيند  دراين فعای

 عنوان به یریيادگ های راهبرد که ازآنجايی. دارد دخالت آن درجريان فعای تور به وفردنیز داده

 شده داده نظم خود نظريه اسا ، باشدونیز می شناختی روانشناسی موضوعات ترين مهم

 مراکز صلیا ازاهداف يکی فراگیران تحصیلی عملکرد وتوسعه بهبود و گراست شناخت برروانشناسی

 ن دردا دهی تحصیلی وايجادخودنظم مطالعه درست کارگیری عادتهای باشد، به می آموزشی

ا هوهمینین به کارگیری روش . میشود محسو  مقطعی درهر وپیشرفت موفقیت موجب آموزان

ه ار گرفتید برومهارت های متنوع مطالعه درنقاط م تلف جهان در يادگیری بهترفراگیران مورد تاي

 (. 1394است فريدونی مقدم وهمکاران، 

ن نشان داده اند اين متغیر نتايج تحقیقات در مورد يادگیری و پیشرفت تحصیلی دان  آموزا

تحت تاثیرعوام  فردی و بافتی است و معلمان می توانند با دستکاری و کنتری عوام  فردی و 

(. برای يادگیری بهتر و عمیق تر 2011، 1بافتی، عملکرد دان  آموزان را تحت تاثیر براردهند کان 
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ی نیز وجود دارند که راهبردهای غیر از استفاده از راهبردهای شناختی، راه ها و روش های ديگر

فراشناختی نامیده می شوند. راهبردهای فراشناختی به راه ها و هدايت و نظارت بر راهبردهای 

 شناختی گفته می شود. يادگیرندگان ماهر به کمن راهبردهای شناختی به پیشرفت دست 

ظارت می کنند  تا پیشرفت می يابند، با استفاده از راهبردهای فراشناختی بر راهبردهای شناختی ن

(. راهبردهای فراشناختی دوجنبه اصلی، يعنی دان  مهارخود 1394خود را بهبود ب شند  سیف، 

  تعهد، نگرش وتوجه( و دان  مهار فرآيند  ترح ريزی، ارزش سنجی ونظام ب شی( را در بر 

ي  معلومات است که مطالعه، يکی ازمهم ترين روش های افزا(. 1395وهمکاران، 1می گیرد  مرزانو

تريق آن، درمدت زمان کوتاه، اتالعات بسیاری کسب  به تورصحیح انجام شود، می توان از اگر

 همه پاس گوی تواند نمی به تنهايی روشی هیچ و است پیییده فعالیتی وخواندن نمود. مطالعه

م تلف خواندن بايد ازتريق انت ا  وترکیب فنون وروش های  عادت های مطالعه. باشد ها موبعیت

(. عادت های مطالعه به مفهوم اين که دان  آموزان چطور به 1385برگزيده شود نوريان وهمکاران، 

با توجه به نظريه های (. 1996، 4؛ پرز ومارين3، اسالک2اهداف يادگیری برسند اشاره دارد جونز

شیوه  درست  شناختی و دان  فراشناختی، امروزه در امر نحوه مطالعه، فردی موفق است که

مطالعه کردن را فراگرفته و بتواند بر اوضاع فیزيکی و روانی خود مسلط باشد، برخی از دانشجويان و 

دان  آموزان ممکن است عدم دستیابی به موفقیت در مراح  تحصی  را ناشی از نداشتن استعداد 

يان و دان  آموزان يادگیری و يا ضعف در به خاتر سپردن مطالب بدانند. تعدادزيادی از دانشجو

همواره خود را سرزن  می کنند، که چرا با توجه به تالش فراوان، ن تیجه ی مطلوبی را به دست 

نمی آورند. درتحقیقات صورت گرفته محققان به اين نتیجه رسیده اند که، آن چه که در رابطه با 

(. عادت های 1387اده، مطالعه مهم است، عادت ها و مهارت های مطالعه می باشد  کرامتی و اسدز

مطالعه الگوی يادگرفته شده ی مطالعه هستند که می توانند با يا بدون آگاهی افراد مورد استفاده 

(. مهارت های مطالعه، مجموعه ای از روش های پردازش می 2000، 5برار گیرند  فلیپووکاورلی

؛ به نق  1982، 6تریباشد که يادگیری، حفظ و به کاربستن دان  را تسهی  می کند  فیترپا

(. مطالعه ين ورزش فکری است که بايدمرتب تکرار و تقويت شود.   راين اسا  2010ازدولی، 

بايد: در جامعه عط  مطالعه به وجودآورد و به آن عط  پاسخ مناسب داد. توانايی مطالعه اگر 

 (. 1387فراگیر نباشد منجر به کاه  درک اجتماعی می شود  جهانتا ، 
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پوششی فردی درعادت های خواندن، فنون يادگیری، حافظه، برنامه "ی مطالعه اساساعادت ها

زمانی، شرايط فیزيکی، امتحان وارزشیابی است. دان  آموزان برای موفقیت تحصیلی نیاز به مهارت 

ها وتوانايی هايی دارند، اگرچه برخی خصوصیات ش صیتی وهوشی باب  تغییر 

حیطه های ديگرمی توان میزان موفقیت آن هاراافزاي  داد. بنابراين  نیستنداماباتغییروبهبوددربرخی

يادگیرندگان درهنگام روبرو شدن باانواع تکالیف يادگیری، از راهبردها وروش های مش صی 

موفقیت دريادگیری مرتبط  آشکاری است که با استفاده می کنند، که شام  افکار ورفتارهای نهان و

(. 1387مداخالت آموزشی تغییر يابند  خديوزاده، سیف ووتيی، تريق  هستندومی توانند از

مديريت زمان، تعداددفعات مطالعه،  عناصرعادت های مطالعه شام  مواردی چون:برنامه ريزی و

حالی که عادت های  استفاده از مهارت های مطالعه می شود. در انت ا  و توی مدت مطالعه و

 و غیرموثر توانندعادت های مطالعه می  اين. می شود موثرشام  مهارت های مطالعه  مطالعه کارا

 مطالعه (. 1390؛ به نق  از نظری شاکر و همکاران، 2002، 1 بیلی و انوابیو  باشند نیز ناکارآمد

 نمی کافی مطالعه مهارتهای دانشجويان، دارای دو سوم از بی  داد که نشان و همکاران حسینی

 (1394  و چراغیان فريدونی مقدم همینین درمطالعه(. 1392 وهمکاران، شموشکی بادله  باشند

 اند. داشتن بوده و مطلو  خو  مطالعه عادات دارای پرستاری درصددانشجويان 8 فقط

 سرمايه از توجهی باب  میزان دادن دست از به منجر آموزشی دوره پايان در ناموفق يادگیرندگان

 ازجمله اجتماعی های نگرانی همینین موجب. ددگر می شده انجام آموزش برای که هايی گذاری

 شود می اجتماعی نیازهای به پاسخ نبودن بادر

 روبرو ودشوار جديد مطالب از متنوعی حجم با دبیرستان به ورود با آموزان دان  که جايیآن از

 از باا اساتفاده رساد، فراگیاران می نظر به دشوار کاری آن سپردن خاتر وبه فراگیری که شوند می

  هادايت متناوع بسایار هاای از راه و را فعاتناه خاود ياادگیری تجاار ، مطالعاه صحیح هایعادت

 باه پاساخ در را اساتفاده ماورد ياادگیری راهبردهای، باشد داشته ضرورت که و هرزمانی کنند می

 تثبیات به آمیز موفقیت ای گونه به و دهند می تغییر  محیط وشرايط تکلیف خود، ويژگی ملزومات

 اسات پردازند، باديهی می دارند اشتغای تکالیف انجام به که مدتی در خود انگیزش سطح افزاي  و

 سامت باه وگاراي  هاآن وبت و انرژی رفتن ازبین سبب تنها نه صحیح مطالعه روش انت ا  عدم

 باشاد تحصایلی مانادگی عقاب مهام عل  از يکی تواند می خود بلکه شود می مطالعه بد هایعادت

 تااثیر تحت امتحانات در را هاآن عملکرد و نموده اضطرا  و سردرگمی دچار را آموزان ن دا واکثر

 صاحیح هاای عاادت اهمیت ايران و در گرفته انجام های پژوه ضعف وکمبود به باتوجه. دهد برار

 دنباای باه پاژوه  تحصیلی، درايان افت سنج  جهت مناسب ابزارهای از استفاده عدم و مطالعه

 ايان. باود خاواهیم آموزان دان  روی بر مطالعه های عادت مقیا  سنجیروان های ويژگی بررسی
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 کفايات دارای مطالعاه هاای عاادت مقیاا  آيا که است سوای اين به پاس گويی دنبای به پژوه 

 باشد؟ می آموزان دان  جهت مناسب سنجیروان
 

 پژوهش روش

 ربردیو از نظر هدف کا کتشافیا –توصیفی  پژوه  از نظر شیوه تحلی  داده ها اين روش

ران که در شهر ته 8جامعه مورد مطالعه شام  کلیه دان  آموزان دختر دبیرستانی منطقه . است

ر سای انی دمقط  متوسطه دوم در پايه های دوم و سوم در سه رشته تحصیلی رياضی، تجربی و انس

سای و تعداد ک   18تا  15مشغوی به تحصی  بودند، محدوده سنی آن ها بین  95-96تحصیلی 

ی هر سوای( نفر به ازا 10(  1990نفر بوده است که حجم نمونه براسا  روش کالين   3232آنها 

ذکر  زم بهنفر در نظر گرفته شد و روش نمونه بصورت خوشه ای چندمرحله ای بوده است. ت 500

نفری  250دو بسمت است جهت تحلی  عاملی اکتشافی و تايیدی فاي  داده ها بصورت تصادفی به 

املی تايیدی عنفر ديگر تحلی   250نفر تحلی  عاملی اکتشافی  و بروری  250تقسیم شد و بر روی 

ابی جهت سنج ، روايی سازه ای و  ساختار عاملی پرسشنامه از روش عام  يصورت گرفت.  

 ( با چرخ  واريماک ، برای بررسی همسانی درونی از ضريب آلفایPAFمحورهای اصلی  

با نرم افزار  ( بر اسا  مدی معادتت ساختاریCFAیدی  ئتحلی  عاملی تأکرونبا، استفاده شد. و 

 AMOS  و شاخص های برازش انجام شدDf/2X و ،CFI  وRMSEA  مورد ارزيابی برار

 تبدي  شد.  Tجهت تعیین جدوی هنجار نمرات خام به نمرات استاندارد گرفت. 

اين . است شده ( استفادهPSSHI " 1989"مطالعه های دتعا از پرسشنامه پژوه  در اين

 شده است، اين تدوين 1وينستاين، پالمر و شولتز،  توسط 1987 سای باردر اولین برای پرسشنامه

 توسط تحقیقات اين نتايج بالینی آزمايی کار و آزمايشی اجرای بار چند دنبای به پرسشنامه

 نفر 209 آزمايشی اجرای ين در و گرديد استاندارد و تکمی  ها داده تحلی  و تجزيه و مت صصین

 دو فاصله به دوباره را پرسشنامه اين نهايی شک  و گرفتند برار ارزيابی مورد دانشجويان آمريکايی از

 86/0 تا 75/0 بین مقیاسها خرده از کدام هر در آمده دست به همبستگی ضرايب و نمودند پر هفته

 رفتارها بر متمرکز که است تجويزی و تش یصی مقیا  ين واب  در پرسشنامه اين. بود نوسان در

 تريق رااز آنها توان می و دارند ارتباط يادگیری موفقیت در با که است نهانی و آشکار افکار و

ماده است، آزمودنی  45مذکور دارای  (. پرسشنامه1392نمود تهمتنی،  تقويت آموزشی مداخالت

به ندرت "، "بعضی اوبات"، "همیشه يا بیشتراوبات "سه گزينه می تواند برای هرماده يکی از

، 9، 6می گیرد، در مورد عبارت های  شماره  0و 1، 2را انت ا  کند که به ترتیب نمره  "ياهرگز

به ترتیب  2و  1، 0وزن نمره گذاری وارونه می شود و  44و41، 37، 36، 34، 26، 24، 15، 13

                                                           
1 Weinstein&Palmer&Shults 
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 90داده می شود. حداکثرنمره بدست آمده"هرگز"و "اوباتبعضی  "، "همیشه "برای پاسخ های

است. نمره باتتر نشانگر عادت های مطالعه خو  است. نمره ک  عادات مطالعه افراد بر اسا  

تا  50(، خو   صدک 75ب   عادت های مطالعه عالی  صدک باتتر از  4در  PSSHIپرسشنامه 

(تبقه بندی شده است. اين پرسشنامه 25ز( و ضعیف  صدک کمترا50تا 25(، متوسط  صدک 75

زمان، وضعیت فیزيکی، توانايی خواندن، يادداشت کردن، انگیزش  هشت حیطه شام  مديريت

کند   بیلی و انوابیو ،  می گیری اندازه و تندرستی را امتحانات يادگیری، حافظه(، برگزاری

بود. بررسی پايايی با روش (. روايی و پايايی پرسشنامه در مطالعات ببلی بررسی شده 2002

، و با روش بررسی ثبات درونی به r=88/0هفته( و کسب 4دانشجو بافاصله200بازآزمون  بر روی

گزارش شده 74/0و نیز روايی  وابسته به معیار r=65/0دانشجو( 150روش دو نیم کردن  برروی

 (.1391است  ترشیزی وهمکاران، 

 

 هایافته

های مطالعهوضعیت متغیر عادت  

 8/0نفر   4های مطالعه دان  آموز مورد بررسی، عادت 500بر اسا  يافته های تحقیق از بین 

توسط، مدرصد(  2/59نفر  296درصد( نارضايت ب  ،  6/4نفر   23درصد( خیلی نارضايت ب  ، 

 (. 1درصد( عالی بوده است  جدوی  2/2نفر  11درصد( خو  و  2/33نفر  166

 

 

های مطالعه دانش آموزاندتوضعیت عا توزیع فراوانی 1جدول   

 
درصد فراوانیفراوانیسطح متغیر

 خیلی نارضايت 

ب  

4 8/0 

 23 6/4نارضايت ب  

 296 2/59متوسط

 166 2/33خو 

 11 2/2عالی

5000/100جم 
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 های مطالعه و مولفه های آنآماره های توصیفی عادت  2جدول 

 متغیر

آماره
 عادتهای

همطالع

 بندیتقسیم

زمان

 وضعیت

فیزیکی

 توانایی

خواندن

 یادداشت

کردن

 انگیزش

یادگیری

 برگزاریحافظه

امتحانات

تندرستی

14/1میانگین 24/1 07/1 13/1 58/1 32/1 92/0 15/1 85/0 

13/1میانه 20/1 00/1 11/1 00/2 60/1 00/1 00/1 75/0 

02/1مد 00/1 00/1 11/1 00/2 00/2 00/1 00/1 00/1 

22/0انحراف معیار 54/0 51/0 46/0 56/0 67/0 58/0 48/0 53/0 

-27/0چولگی 40/0- 14/0- 47/0- 91/0- 80/0- 13/0 01/0- 24/0 

99/1کشیدگی 31/0- 15/0- 02/0- 21/0- 52/0- 51/0- 41/0- 60/0- 

 

 ؟ ودب خواهد برخوردار کافی اعتبار از مطالعه های عادت مقیاس   آیا1سوال 

د به چه ح پايايی، ثبات و سازگاری مفهوم مورد  سنج  را نشان می دهد و می آزمايد که تا

ومن، نجد هستور  بات  ابزار سنج  در هر زمان، مفهومی که بايد مورد سنج  برار گیرد را می 

 روش د. ايناستفاده گردي "آلفای کرونبا،"(. در اين  تحقیق برای تعیین پايايی از روش 1396

رای برونبا، فای کبرای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری به کار می رود. حد باب  ببوی آل

يی( جهت بررسی اعتبار  پايا(. 1395است سرمد و همکاران،  7/0مقاصد  کاربردی حداب  

ه د که نشان دااز آزمون آلفای کرونبا، استفاده شد. که نتايج  اولیمطالعه  های عادتپرسشنامه 

گر سواتت و پرسشنامه با دي 14است اين ضريب نشان داد که همبستگی سوای  766/0پايايی برابر 

حذف شد.  و در سطح پايین برار دارد بنابراين اين سوای از پرسشنامه 054/0نمره ک  آزمون 

 سوای کاه  يافت.  44سوای به 45وتعدادسواتت پرسشنامه از 

 های ( جهت بررسی اعتبار مولفه های پرسشنامه عادت14پ  از اصالح آزمون  حذف سوای 

عاد ون و اب  آزممطالعه از آزمون آلفای کرونبا، استفاده شد. بر اسا  نتايج بدست آمده پايايی ک

رسشنامه ضريب پايايی ک  پ 3می باشد که در جدوی  70/0آن در سطح باب  ببوی و باتتر از 

 ست. های مطالعه و مولفه های ذکر شده اعادت
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 های مطالعه و مولفه های آن  ضریب پایایی پرسشنامه عادت3جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر تعدادسواالت

 779/0 تقسیم بندی زمان 5

 771/0 وضعیت فیزيکی 6

 828/0 توانايی خواندن 7

 828/0 برگزاری امتحانات 8

 953/0 يادداشت کردن 3

 907/0 انگیزش يادگیری 6

 773/0 حافظه 5

 738/0 تندرستی 4

 768/0 عادت های مطالعه 44

 

 ؟ است برخوردار کافی روایی از مطالعه های عادت   مقیاس2سوال

ورهای عام  يابی محجهت مش ص کردن روايی پرسشنامه از تحلی  عاملی اکتشافی بر اسا  

 ابتدا( استفاده شده است. بر اين اسا  VARIMAXبا روش چرخ  واريماک  ( PAFاصلی  

 ی انجامعامل آماره خی دو بارتلت، کیسر جهت بررسی کفايت نمونه گیری و باب  ببوی بودن تحلی 

در اين   با توجه به اينکه 816/0ولیکن برابر ا -مه ير –شد که براسا  آن آماره ی آزمون کايسر 

 وشد و آزمون آماره نزدين به ين نشان دهنده اين می باشد که تحلی  عاملی سودمند می با

ی  عاملی درصد نشان دهنده سودمند نبودن تحلی  عاملی می باشد( پ  تحل 50مقادير کمتر از 

و کوچکتر  001/0اين پرسشنامه سودمند می باشد. همینین با توجه به معنی داری آزمون بارتلت 

ری مونه گیمی باشد پ  می توان گفت تحلی  عاملی مد نظر از کفايت ن 05/0از سطح معنی داری 

 (. 4ی جدو برخوردار و  اين تحلی  عاملی بر ای داده های تحقیق مفید و باب  ببوی می باشد 
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اولیکن و بارتلت( برای  -مه یر –)کایسر  KMO 1, Bartlett 2   آماره های 4جدول 

 های مطالعهعادتتعیین مناسب بودن تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه 

–مقدار کايسر  ناولیک -مه ير   816/0  

 مقدار خی دو بارتلت

 48/15923  

248 درجه آزادی

001/0 معنی داری  

 

 

 

  عام 8از  عادتهای مطالعه مش ص است که پرسشنامه Scree Plotبراسا  شیب نمودار 

 قريباتاشباء شده است چون همانطور که در اين نمودار مشاهده می شود بعد از عام  هشتم 

 زا بعد یعبارت بهو مقادير ارزش ويژه آنها هم تقريبا يکسان بوده است. عاملهای ديگر در ين سطح 

ترحی از  Scree Plot  نمودار. می آيد در موازی حالت به تقريباً ها X محور با منحنی شیب آن

در اين  دهد. واريان  ک  تبیین شده توسط هر متغیر  را در ارتباط يا متغیر های ديگر نشان می

اده می شان دنهای بزرگ در بات و ديگر آيتم ها با شیب تدريجی در کنار هم  ترح معموتً آيتم

باط در ارت ر  راشوند. نمودار شیب دار  اسکری، ترحی از واريان  ک  تبیین شده به وسیله هر متغی

شود.  می رسیمت هر عام  ويژه براى مقدار نمودار در روش اسکرىبا ساير  متغیر ها نشان می دهد. 

  سنگ آيد، آن نقطه اسکرى به صورت افقى در مقاديرويژه برای شک  منحنى که ه اىدر نقط

 هاى عام  وابعى و بقیه هاى دارندعام  سمت چپ آن برار که هايى و عام  شود مى نامیده(ريزه

 . شوند لمداد مىبخطا 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy(KMO) 

2 Bartlett’s Test of Sphericity 
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 های مطالعهعادتهای اصلی مقیاس   نموداراسکری پالت جهت نشان دادن عامل1نمودار 

 

 مولفه است راج شد، پ  از چرخ  8اتالعات به دست آمده از چرخ  واريماک  برای 

صد از در 037/64عام   8عام  سوار می شوند، که اين  8آزمايشی متغیرهای مورد نظر روی 

عام  سوم  درصد، 188/9درصد، عام  دوم  885/9واريان  ک   را تبیین می کنند، که عام  اوی 

صد، در 390/7درصد، عام  ششم  609/7درصد، عام  پنجم  787/7درصد، عام  چهارم  602/8

 . درصد از واريان  ک  را تبیین می کنند 534/6درصد و عام  هشتم  042/7عام  هفتم 
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 های مطالعههای مهم عادتس بر اساس عاملنجمع کل واریا  5 جدول

جمع مربعات بارهای استخراج شده 

پس از چرخش

مربعات بارهای استخراج شده جمع 

اولیه
 مقادیر اولیه

سازه 

واریانس  )اجزاء(

تراکمی
  واریانس   کل

 واریانس

تراکمی
س    واریان   

        
ل      ک 

 س   واریان

تراکمی
         واریانس  

         
         کل

885/9  885/9  349/4  512/16  512/16  265/7  512/16  512/16  265/7  1

073/19  188/9  043/4  036/28  524/11  071/5  036/28  524/11  071/5  2

675/27  602/8  785/3  981/38  944/10  816/4  981/38  944/10  816/4  3

462/35  787/7  426/3  045/46  064/7  108/3  045/46  064/7  108/3  4

071/43  609/7  348/3  093/52  048/6  661/2  093/52  048/6  661/2  5

461/50  390/7  252/3  522/56  429/4  949/1  522/56  429/4  949/1  6

503/57  042/7  099/3  598/60  076/4  793/1  598/60  076/4  793/1  7

037/64  534/6  875/2  037/64  439/3  513/1  037/64  439/3  513/1  8

 

 ها در پرسشنامه های نهایی استخراج شده و سواالت مربوط به آنعامل  6 جدول

 های مطالعهعادت

ه                                            ساز  سوال  

 1عامل

انگیزش

یادگیری

 2عامل

توانایی

خواندن

 3عامل

برگزاری

امتحانات

 4عامل

بندیتقسیم

زمان

توانایی  5عامل

یادداشت

دنکر 

 6عامل

وضعیت

فیزیکی

حافظه 7عامل   8عامل

تندرستی
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 نامگذاری عامل ها

ز روش اده ابرای بررسی ساختار ساده مقیا  عادتهای مطالعه، عاملهای است راج شده با استف

ین عم  يعنی همبستگی های ب 8بارهای عاملی اين  6واريماک  چرخ  داده شده در جدوی 

  ين پژوهار در عام  ها و سوای ها را نشان می دهد. با توجه به اينکه حداب  بار عاملی  معنادا

ود. نمی ش نظر گرفته شده است. بارهای عاملی کمتر از اين مقدار در ماتري  مشاهده در 40/0

 28 -4دوی سا  جسواتت با بارعاملی بزرگتر برای ين عام  ارتباط نزدين تری با عام  دارند. برا

 سواتت مربوط به هرين از عاملهای به شرح زير است:

نگر عام  می باشد که بیا  40و  25، 24، 23، 21، 20سوای که شام  سواتت  6عام  اوی : 

 است.  يادگیریگیزشان
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گر عام  می باشد که بیان 28و 22، 17، 16، 15، 13، 10سوای شام  سواتت  7عام  دوم : 

ک  آزمون  در  با 14است. تزم به ذکر است به دلی  همبستگی پايین نمرات سوای  خواندنتوانايی

بود از  خواندنتوانايیکرونبا، ( اين سوای که مر بوط به مولفه  جدوی تحلیلی سوای آزمون آلفای

 سوای کاه  پیدا کرده است.  7به  8حذف و تعداد سواتت اين مولفه از 

گر عام  می باشد که بیان 38و  36، 35، 33، 31، 30، 29سوای شام  سواتت  8عام  سوم: 

وده که در اين بسوای  10اين عام  دارای  است.  تزم به ذکر در پرسنامه اصلی امتحاناتبرگزاری

در  39تی سوای در اين مولفه  و بار عاملی با 42و  39تحقیق با توجه به بار عاملی کم دو سوای 

ر مجموعه اين در مولفه تندرستی دو سوای مذکور در زي 42مولفه حافظه و بار عاملی باتی سوای 

سوای کاه   8ه بسوای  10از  امتحاناتبرگزاریولفه مولفه ها برار گرفته اند، و تعداد سواتت م

 پیدا کرده است. 

می باشد که بیانگر عام   32و  4، 3، 2، 1سوای شام  سواتت  5عام  چهارم: 

 است.  زمانبندیتقسیم

توانايی می باشد که بیانگر عام   19و 18، 11سوای شام  سواتت  3عام  پنجم: 

 است.  کردنيادداشت

می باشد که بیانگر عام   43و  9، 8، 7، 6، 5سوای شام  سواتت  6: عام  شیشم

 است.  فیزيکیوضعیت

 حافظه می باشد که بیانگر عام  39و  37، 27، 26، 12سوای شام  سواتت  5عام  هفتم: 

اين تحقیق  سوای بوده که در 4است. تزم به ذکر است که اين مولفه در پرسشنامه اصلی دارای 

ه همین دلی  بدر اين مولفه باتتر از مولفه های ديگر است  39داد بارعاملی سوای  نتايج نشان

 زاي  پیدا کرد. سوای اف 5به  4به سواتت ببلی اين مولفه اصافه و تعداد سواتت آن از  39سوای 

 ستیتندرمی باشد که بیانگر عام   45و  44، 42، 41سوای شام  سواتت  4عام  هشتم: 

اين تحقیق  سوای بوده که در 3ذکر است که اين مولفه در پرسشنامه اصلی دارای  است. تزم به

ه همین دلی  بدر اين مولفه باتتر از مولفه های ديگر است  42نتايج نشان داد بارعاملی سوای 

 زاي  پیدا کرد. سوای اف 4به  3به سواتت ببلی اين مولفه اضافه و تعداد سواتت آن از  42سوای 

 

 های مطالعههای استخراج شده مقیاس عادت  عامل7جدول 

 تعداد سواالت شماره سواالت خرده مقیاس ها          

يادگیری گیزشان  20 ،21 ،23 ،24 ،25  5   40و 

خواندن توانايی  7 28و 22، 17، 16، 15، 13، 10 

امتحانات برگزاری  8 38و  36، 35، 34، 33، 31، 30، 29 
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بندی زمان تقسیم  1 ،2 ،3 ،4 ،32 5 

کردن توانايی يادداشت  11 ،18 ،19 3 

فیزيکی وضعیت  5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،43 6 

 5 39و  37، 27، 26، 12 حافظه

 4 45، 44، 42، 41 تندرستی

 

باا  (CFIهمینین روايی سازه ای پرسشنامه عادتهای مطالعه با روش  تحلی  عااملی تأيیادی  

ست آمده در رد آزمون برار گرفت و با توجه به  آماره های به دمو  AMOS18استفاده از نرم افزار 

آماد.  نتايج الگوی تحلی  عاملی تأيیدی، برازشی منطقی و باب  ببوی به دسات 1و شک   8جدوی 

، X2/Df 951/0=GFI ،926/0=IFI ،847/0=TLI ،918/0=NFI =69/1توجااه بااه شاخصااهای 

925/0=CFI   05/0و RMSEA= گوی اندازه گیری متغیر مکناون عادتهاای نشان می دهد که ال

 مطالعه در ابعاد م تلف از برازندگی و روايی سازه ای خوبی برخوردار است.  

 

 عادتهای مطالعه  بارهای عاملی تحلیل عاملی  8جدول 

 عامل های نهفته

 )متغیرهای مکنون(

 شاخص های اندازه گیری

 ) متغیرهای مشاهده شده(
 معنی داری بارهای عاملی

 های مطالعهعادت

 001/0 47/0 زمان بندی تقسیم

 001/0 51/0 فیزيکی وضعیت

 001/0 40/0 خواندن توانايی

 001/0 41/0 کردن يادداشت

 001/0 65/0 يادگیری انگیزش

 001/0 38/0 حافظه

 001/0 77/0 امتحانات برگزاری

 001/0 50/0 تندرستی
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 های مطالعهعادتمولفه های   بارهای عاملی  1شکل 
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 های مطالعهعادت  بارهای عاملی سواالت هریک از مولفه های  2شکل 

 

 می باشد؟ آموزان دانش جهت مناسب نرم دارای مطالعه هایعادت مقیاس آیا  4سوال 

مارات ن  (jMetrikمطالعه با استفاده از نرم افزار جیمترين   عادتهای جهت نرم سازی مقیا 

ر جادوی دتبدي  شده اسات،  10و انحراف معیار  50با میانگین  tرتبه های درصدی و نمره خام به 

ر مقیاا  برای هرين از نمرات خام دان  آماوزان د tرتبه های درصدی و نمره استاندارد توزي   9

 عادتهای مطالعه آورده شده است 
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 دوره دبیرستان های مطالعه برای دانش آموزانجدول هنجار شده نمره عادت   9جدول 

مرتبه درصدی        نمره خا    tنمره استاندارد شده رتبه درصدی        نمره خام    tنمره استاندارد شده 
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 نتیجه گیری بحث و

از آزمون آلفای کرونبا، استفاده شد. مطالعه  های عادتجهت بررسی اعتبار  پايايی( پرسشنامه 

ايان   12-4ت و نتاايج جادوی تحلیا  ساوای اسا 766/0که نتايج  اولیه نشان داد که پايايی برابر 

و  054/0پرسشنامه با ديگر سواتت و نماره کا  آزماون   14ضريب نشان داد که همبستگی سوای 

سوای بابی  44نتیجه اين سوای از پرسشنامه حذف شد. سپ  براسا   در در سطح پايین برار دارد

 768/0د که نتايج ضريب آلفای کرونبا، مانده پايايی آزمون مجددا به روش آلفای کرونبا، گرفته ش

در افزاي  همبستگی درونای باین ساواتت اسات،  14بدست آمده نشان دهنده تاثیر حذف سوای 

ساوای باابی  44همبستگی هیچ يان از  13-4براسا  نتايج جدوی تحلی  سوای تجديد نظر شده 

گی درونای باین ساواتت نبوده است و اين نشان دهنده مناسب بودن همبسات 20/0مانده کمتر از 

 است 

ساطح بابا  بباوی آن درابعاادبراسا  نتايج به دسات آماده پاياايی کا  آزماون وهمینین 

خاو  باین ساواتت "می باشد، که اين نتیجه نشان دهنده همسانی درونای نسابتا 70/0ازباتترو

اناايی ، تو771/0، وضاعیت فیزيکای779/0برای عام  های تقسایم بنادی زماانپرسشنامه است و

، برگاازاری 773/0، حافظااه907/0يااادگیری ، انگیاازش953/0يادداشاات کااردن، 828/0خواناادن

به دسات آماده اسات، کاه کمتارين ضاريب پاياايی مرباوط باه  738/0وتندرستی828/0امتحانات

باوده 953/0وبیشاترين ضاريب پاياايی مرباوط باه يادداشات کاردن باعادد 738/0تندرستی باعدد

 73/0ودامنه اتمینان آن هام باین  75/0ش های گاتمن وآلفا باتترازوهمینین ضريب پايايی به رو
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است که نشاان دهناده مناساب باودن پاياايی پرسشانامه عاادت هاای مطالعاه مای  بوده 83/0تا 

باشدوضريب تمییز  همبستگی سوای باک  آزمون(درهماه ساواتت مناساب باوده وباعاث افازاي  

 209روی (کااه باار1998اين وهمکاااران پااژوه  وينساات واريااان  کاا  آزمااون ماای شااوند. در

 شک  نهايی اين پرسشانامه رادوبااره باه فاصاله دو هفتاه اجاراء و نفرازدانشجويان امريکا انجام شد

نوساان باود.  در 86/0تاا 75/0کادام از خارده مقیاا  هاابین هر ضرايب به دست آمده در نمودند

 دانشاجو200روی  بار بازآزمونش پايايی بارو بررسی (1989پژوه  پالسانی وشارما    همینین در

 150 بارروی  کاردن  روش بررسی ثبات درونی به روش دونیم با و 88/0کسب و هفته( 4فاصله  با

گزارش شده است،  67/0نفری60ماه برروی ين نمونه 3ونیزضريب پايايی بافاصله 65/0دانشجو(عدد

 بوده است که نشاان  83/0و 74/0، 67/0، 69/0 اين پرسشنامه مطالعات گذشته اعتبار همینین در

تورکاه (. همان1387دهداين پرسشنامه ازاعتبارباتيی برخورداراست فريدونی مقدم وهمکاران،  می

 مالحظه گرديد يافته های پژوه  حاضر بايافته های محققین ذکرشده درپايايی به دسات آماده باا

 و رجه اعتبار باتيی می باشادنشان می دهد اين پژوه  دارای د و داردهم وانی 70/0از باتتر عدد

 سوای اوی تايید می شود. 

جهت مش ص کردن روايی پرسشنامه از تحلی  عاملی اکتشافی بر اسا  مولفه های اصالی باا 

استفاده شاده اسات. باراين اساا  ابتادا  ( و چرخ  واريماک PAFعام  يابی محورهای اصلی  

گیری و باب  ببوی بودن تحلی  عاملی انجام  آماره خی دو بارتلت، کايسر جهت بررسی کفايت نمونه

وبا توجه به نزديان باودن  816/0اولیکن برابر  -مه ير –شد که براسا  آن آماره ی آزمون کايسر 

اين آماره به ين نشان دهنده اين می باشد که تحلی  عاملی سودمند است همیناین باا توجاه باه 

  عااملی ماد نظار از کفايات نموناه گیاری می توان گفت تحلیا 001/0معنی داری آزمون بارتلت 

در بررسای ، برخوردار و  اين تحلی  عاملی بر ای داده های تحقیاق مفیاد و بابا  بباوی مای باشاد

ساختار ساده مقیا  عادتهای مطالعه، عاملهای است راج شده  بارهای عاملی يعنی همبستگی هاای 

ساوای بیاانگر  6ه عاما  اوی باابین عام  هاا و ساوای هاا را نشاان مای دهاد. ساواتت مرباوط با

اسات. تزم باه ذکار اسات باه دلیا   خواندنتوانايیسوای بیانگر  7وعام  دوم با يادگیریگیزشان

با ک  آزمون  در جدوی تحلیلی سوای آزماون آلفاای کرونباا، (  14همبستگی پايین نمرات سوای 

سوای  7به  8واتت اين مولفه از بود، حذف و تعداد س خواندنتوانايیاين سوای که مر بوط به مولفه 

است.  تزم به ذکراسات در  امتحاناتبرگزاریسوای بیانگر  8کاه  پیدا کرده است. وعام  سوم با 

سوای بوده که در اين پژوه  با توجاه باه باار عااملی کام دو  10پرسشنامه اصلی اين عام  دارای 

در مولفه حافظه و بار عاملی باتی ساوای  39در اين مولفه  و بار عاملی باتی سوای  42و  39سوای 

در مولفه تندرستی، دو سوای مذکور در زير مجموعه اين مولفاه هاا بارار گرفتاه اناد، و تعاداد  42

همینین عام  چهارم باا سوای کاه  پیدا کرد،  8سوای به  10از  امتحاناتبرگزاریسواتت مولفه 
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، عام  ششام کردنتوانايی يادداشتسوای بیانگر  3، عام  پنجم بازمانبندیتقسیمسوای بیانگر  5

می سنجد، تزم به ذکر است که  را حافظهسوای  5وعام  هفتم با  فیزيکیوضعیتسوای بیانگر  6با 

سوای بوده کاه در ايان پاژوه  نتاايج نشاان داد بارعااملی  4اين مولفه در پرسشنامه اصلی دارای 

باه ساواتت ببلای  39ی ديگر است به همین دلی  ساوای در اين مولفه باتتر از مولفه ها 39سوای 

ساوای  4عام  هشاتم بااوسوای افزاي  پیدا کرد.  5به  4مولفه حابظه اضافه و تعداد سواتت آن از 

سوای بوده کاه  3رامی سنجد، تزم به ذکر است که اين مولفه در پرسشنامه اصلی دارای  تندرستی

در اين مولفه باتتر از مولفه های ديگار اسات باه  42ی سوای در اين تحقیق نتايج نشان داد بارعامل

سوای افزاي   4به  3به سواتت ببلی اين مولفه اضافه و تعداد سواتت آن از  42همین دلی  سوای 

سوای درپرسشنامه عادت های مطالعه رااندازه گیری مای کناد.  44تعداد"پیدا کرددرنتیجه مجموعا

درصاد از وارياان   037/64عاما  توانساتند، 8چرخ  واريماک ، اتالعات به دست آمده، پ  از 

 6/8درصاد، عاما  ساوم  188/9درصاد، عاما  دوم  88/9ک   راتبیین کنند، که سهم عاما  اوی 

درصاد،، عاما   39/7درصاد، عاما  ششام  609/7درصد، عام  پنجم  787/7درصد، عام  چهارم 

عاما  هاای اسات راج شاده بااپژوه  درصادمی باشاد.  53/6درصد و عام  هشاتم  042/7هفتم 

(باه عناوان ساازندگان ايان پرسشانامه کاه 1998(، وينساتاين وهمکااران  1989پالسانی وشارما 

حیطه مديريت زمان، وضعیت فیزيکای، تواناايی خوانادن، يادداشات بارداری کاردن، انگیازش 8در

د. همیناین يادگیری، حافظه، برگزاری امتحاناات وتندرساتی تراحای شاده اسات، همااهنگی دار

(. 1385شاده است کوشاان وحیادری،  گازارش74/0معیاارگذشته روايای وابساته باه  درمطالعات

به دست آمده و باا تحقیقاات فريادونی  75/0ازهمانطورکه مالحظه می شودروايی اين آزمون باتتر 

(، نظری شااکر و 1391(، ترشیزی و همکاران  1385(، کوشان و حیدری  1387  مقدم و همکاران

 ( همسو می باشد. 1392(، پورتاهريان و همکاران 1390کاران  هم

( با استفاده از نرم افزار CFI  1تحلی  عاملی تأيیدیبا روش های مطالعه عادتپرسشنامه 

AMOS18    مورد آزمون برار گرفت و با توجه به آماره های به دست آمده نتايج الگوی تحلی

 وی به دست آمد و اين نشان دهنده تايید عام  های عاملی تأيیدی، برازشی منطقی و باب  بب

نمرات عادت های مطالعه دان  آموزان است.  روايی سازه ای خوبی بربرار عادت های مطالعه است و

با استفاده از نرم افزار جیمترين  مطالعه هایعادت مقیا جهت نرم سازی ، گرديد استاندارد

 jMetrik)  و نمره  نمرات خام به رتبه های درصدیt  تبدي   10و انحراف معیار  50با میانگین

تبقه عادت های  5 نمرات عادت های مطالعه به (1989  شارما پژوه  پالسانی و شده است، در

نمره های نرم  با مطالعه عالی، خو ، متوسط، نارضايت ب   وخیلی نارضايت ب   تقسیم شده و

ن محدوديت های اين پژوه  به کارگیری جمله مهم تري ازشده اين پژوه  هم وانی دارد. 

                                                           
1 Confirmatory Factor Analysis 
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تعمیم دادن اين نتايج به دان   بهتراست در لذا. مطالعه فقط روی دان  آموزان دختر می باشد

دارای سه  پرسشنامه حاضرهمینین دان  آموزان احتیاط تزم به عم  آيد.  ساير و آموزان پسر

است تعداد  و بهتر يی محدود می کندگزينه بوده و میزان انت ا  دان  آموزان را برای پاس گو

 می شود پیشنهادبا توجه به نتايج تحقیق، پیشنهاد می شود سواتت افزاي  يابد.  گزينه ها در

تريق برنامه های  نوجوانان از نوآموزان و"جامعه م صوصا بین تمام ابشار تکنین های مطالعه در

 بررسی حاضر کنار در می شود پیشنهادین همین .آموزش داده شود سريای ها و تلويزيونی، فیلم ها

صورت  در و ارتقاء پیشرفت تحصیلی دان  آموزان پرداخته شود در خصیصه حاضر به مطالعه تاثیر

 خودنظم دهی  برای غنی کردن عادت های مطالعه و نیاز امکان به آموزش مهارت های مورد

 دان  آموزان دوره متوسطه پرداخته شود. 

 

 منابع فارسی

، .رحمان، ، چرکزی.سید يعقو ، ، جعفری.حسینی، سید عابدين،  .محمد تقی ،بادله شموشکی 

مجله ، ط آن با وضعیت تحصیلی دانشجويانهای مطالعه و ارتبامهارت (.1392 فوزيه. ، ب شا
 . 71-66: 1، شماره13، دورهايرانی آموزش در علوم پزشکی

 ه درعادت های مطالع نقش راهبردهای فراشناختی خواندن و(. 1392  .زبیده پورتاهريان،

  پايان نامه کارشناسی ارشد ،سمنان شهر پیشرفت دانش آموزان دخترانگیزش 

 شناسی تربیتی.روان

مجله  .جويان دانشگاه علوم پزشکی بیرجندعادت های مطالعه دانش (.1391  .مرضیه ،ترشیزی
 .76-86(:11 12،علوم پزشکی ايرانی آموزش در

وفقیت م بررسی رابطه عادت های مطالعه و (.1392  جلی . کوهپايه زاده،.، ترانه تهمتنی،

پايان . علمی دانشجویان علوم پزشکی تحصیلی دانشجویان شرکت کننده درالمپیاد

 نامه کارشناسی ارشد.

 : . www. tebyan. net، راه های ترويج فرهنگ مطالعه (.1387 جهانتا ، مهدی. 

عه ويادگیری بررسی راهبردهای مطال (.1387  ناصر. وتيی،.، علی اکبر سیف،.، تلعت خديوزاده،

 . .35-42 :(1  7 پژوهنده ومیزان موفقیت تحصیلی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

 ،ریعلوم رفتا روش های تحقیق در (.1395 ، زهره.، بازرگان عبا .، حجازی، الهه. سرمد

 نشرآگاه. تهران:

 چاپ دوم، انتشارات آگاه،  تهران.  .شناسی پرورشیروان(.1394  لی اکبر.سیف، ع

 . اصفهان: جهاد دانشگاهی. اقتصاد آموزش و پرورش. (1392  .عماد زاده، مصطفی

http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87++%D8%B4%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%DB%8C+
http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%86%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%86%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%A7+
http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/user_files_e6d11e/badeleh-A-10-1798-1-ecd191b.pdf
http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/user_files_e6d11e/badeleh-A-10-1798-1-ecd191b.pdf


 
  105    سنجی مقیا  عادت های مطالعه در دان  آموزان دخترويژگی های روان 

 

 عملکرد ارتباط آن با عادت های مطالعه و (.1394  چراغیان، بهمن. .،مقدم، مالنفريدونی 
 .دانشجويان پرستاری آبادان تحصیلی در

ده علوم جويان دانشکدانش بررسی عادت های مطالعه در (.1385  عبا . حیدری،.، محسن کوشان،

خدمات بهداشتی درمانی  و ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی پ-فصلنامه علمی. پزشکی سبزوار
                                                                                                                          .          9-185(: 4 13؛سبزوار

دسی احقر، . ترجمه: بتدریس برنامه ریزی درسی و در تفکر ابعاد (.1395 . مارزانو، رابرت جی

 سیطرون.  تهران: نشر

ی بررسی رابطه بین عادت های مطالعه وخودکارآمدی تحصیل (.1390  .حسین نظری شاکر،

 ،یتربیت نامه علومفص  . باعملکرد تحصیلی دان  آموزان پايه سوم راهنمايی شهرستان باب 
 .71-59،صفحات15سای چهارم، شماره

لنامه آموزش فص. ات مطالعه دانشجويان پزشکی زنجانعاد مهارت ها و (.1385  عبا  علی. نوريان،
 .107-1،101شماره ،6دوره ،علوم پزشکی در

 پین تهران:. پژوهش رفتاری تحلیل داده های چندمتغیری در (.1396 . حیدرعلی هومن،

 فرهنگ.

 
References 

 
Connell, J. P. (2011). Context, self and action: A motivational analysis 

of self-system processes. In D. Cicchetti & M. Beghly ( E d s. ). The 

self in transition: Infancy to childhood (pp. 61-97). Chicago: 

University of Chicago Press.  

Palsane,M.N.and Sharma,S.(1989).Palsane and Sharma study habits 

inventory.National Psychological Corporation.Agra. 

Weinstein,C.E.& Hume, l. M.(1998), study strategies for lifelong 

learning. Washington D.c: American Psychologica Association. 




