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هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه مطالعه آزاد بر ميزان موفقيت تحصيلي دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه  هدف:

  .فردوسي مشهد، به منظور آگاهي از نظرات اين قشر جامعه و بررسي نقش مطالعه آزاد بر موفقيت تحصيلي آنها است
نفـر آزمـودني (دانشـجوي     128اين پژوهش، از نوع كاربردي و به روش پيمايشي، براساس فرمول كـوكران بـا    روش:

ـنامه      دوره كارشناسي رشته روانشناسي دانشگاه فردوسي مشـهد) انجـام شـد. داده    سـاخته   اي محقـق   هـاي پـژوهش، از طريـق پرسش
ون تخصصـي اسـتخراج شـد. روايـي ابـزار سـنجش توسـط چنـد تـن از          هاي پرسشنامه نيز برپايـه تحليـل متـ     گردآوري شد. گويه

 .) تاييد شد83/0متخصصان، و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه (

مطالعه آزاد در موفقيت تحصيلي دانشجويان در دروس نظري به زبان فارسـي مـؤثر اسـت، ولـي در      ها: يافته
نتيجه امتحاني دروسي مانند زبان خارجه نقشي ندارد. بين نظرات دانشجوياني كـه مطالعـات آزاد دارنـد و آنهـايي كـه      

ت تفاوت وجود ندارد. بين مطالعـه آزاد و  ندارند، در مورد اينكه مطالعه آزاد در موفقيت تحصيلي دانشجويان مؤثر اس
 .موفقيت تحصيلي دانشجويان رابطه معناداري وجود ندارد

دهد، اكثريت دانشجويان معتقدند كه مطالعه آزاد نقش مثبتـي بـر موفقيـت      نتايج اين پژوهش نشان مي گيري: نتيجه
 .مؤثر باشدعلمي و موفقيت تحصيلي آنها شد در ر نداتو  ميتحصيلي آنها دارد و به طور كلي اثرات ناشي از مطالعه آزاد 
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  مقدمه
بدون شك در دنياي پيشرفته امروزي، يكي از عاليم موفقيت فرد، موفقيت تحصـيلي  

پذير نخواهد بود. ترقي هر كشـوري    امكان اوست كه بدون آن توسعه و ترقي هيچ كشوري
رابطه مستقيم با پيشـرفت علـوم و دانـش و تكنولـوژي آن كشـور دارد و ضـمناً در سـطوح        

شـود. دانشـجويان     عالي، منجر به يافتن شغل و موقعيت مناسب و در نتيجه درآمد كافي مـي 
نگرنـد    احترام به آنان ميهاي تحصيلي برخوردارند، خانواده و جامعه با ديده  كه از موقعيت

و در جامعه با روحيه و نشاط بيشتري حضور خواهند يافت. البته امروزه افت تحصيلي يكـي  
هـاي گزافـي را بـر      اندركاران حوزه آموزش است و هزينهها و دست  هاي خانواده  از نگراني

قــه هــاي مــورد عال  كنــد. بــه همــين منظــور، يكــي از موضــوع   نظــام آموزشــي تحميــل مــي
پژوهشگران، يافتن عوامل، شرايط و امكانات الزم و مـؤثر در جهـت پيشـرفت و تحصـيلي     

  موفق است. 
ــت مرا ــدانتحصيلي وزه موفقيـــ يابي اي ارزيك شاخص مهم بران به عنوجويان، شـــ

تحصيلي و موفقيــت پيشرفت ، ينابر وه ست. عالاگرفته ار توجه قررد شي موزموي آهامنظا
داشـته  هميت انيز دازان، و پژوهشـگران  نظريهپر، لديننشـجويان، وا اي استادان، دابراره همو

يابي ي ارزهاكمهمترين مالاز يكي  نگيرندگادتحصيلي يا ل، موفقيــــــــتمثااي برست. ا
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ي ناييهااتوف تحصيلي معرل نيز معدشــجويان ناي دابرد. ميشوب محسود اســتادان عملكر
ست. شايد به علت اتحصيلي باالتر مقاطع ل و شتغار و اكاي نيادبه اي ورود نها برآعلمي 
مل مؤثر ابر شناخت عود را خوي هشهاوپژري از بسياپژوهشــگران، هميت باشد كه اهمين 

  ند. ا  دهبر پيشرفت تحصيلي متمركز كر
كننـد.    در اين ميان، پژوهشگران به موفقيت تحصيلي بيشتر از ساير متغيرهـا توجـه مـي   

در نهايت يك كشور را در مسير پيشـرفت، بـيش از    تواند يك فرد، خانواده و  زيرا آنچه مي
منـدي از افـرادي اسـت كـه در امـر آمـوزش، تحصـيالت خـود را بـا            همه ياري دهد، بهـره 

  اند.  موفقيت پشت سر گذاشته
شود   هاي اوليه مدرسه حاصل مي  ترين مهارتي است كه در سال  از طرفي خواندن، مهم

تـرين   ماند. امروزه مطالعه يا خواندن، يكي از مهم  مي و تأثير آن در طول زندگي انسان باقي
هاي   ابزارهاي ارتباط انسان با جهان پيرامون و به ويژه آثار به جا مانده از ديگران است. نظام

هـاي    آموزان و دانشجويان به مطالعه كتـاب  آموزشي جوامع پيشرفته، عالوه بر تشويق دانش
كنند و از اين طريق به ايجاد عـادت مطالعـه در    هدايت ميدرسي، آنها را به مطالعه آزاد نيز 

رو در اين جوامع، مطالعه به يك عـادت درونـي شـده تبـديل       گمارند. از اين افراد همت مي
مطالعه را يكـي از   -اي يا دانشگاهي  حتي پس از پايان تحصيالت مدرسه - شود و افراد مي

ه تعامل بين عوامـل محيطـي (انگيـزش از    دانند. گسترش  خواندن ب نيازهاي اساسي خود مي
خانه، نظام آموزشي و جامعه) و عوامل بيولوژيكي وابسته اسـت. از طريـق خوانـدن، دانـش     

يابـد كـه هـر دو      شخص درباره جهان پيرامون افزايش يافته و مجموعه لغات او گسترش مي
  ).8-7،ص1983، 1عامل، براي توسعه خواندن ضروري است (چال

برنـد، دنيـاي    طول زندگي به مطالعه عادت دارند، از خواندن لذت مـي  افرادي كه در
كننـد   تـر مـي    دهند و ديد خود را نسبت بـه مسـائل عميـق    خود را از طريق مطالعه وسعت مي

يـافتگي هـر جامعـه، سـرانه مطالعـه،       هاي مهم توسعه ). يكي از شاخص1383ريزي،   (اشرفي
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فرهنگي در آن جامعه است. به دليل اهميت اين ميزان توليد و مصرف اطالعات و كاالهاي 
  اند. هايي در اين زمينه صورت داده ريزي گذاران برنامه ها و سياست مسأله، دولت

هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگـي، سياسـي و     رشد و توسعه جوامع مختلف در حوزه
ي شـدن  اقتصادي و غيره، در گرو مطالعه و كسب آگاهي است. مطالعـه آزاد، از تـك بعـد   

سـازد تـا فـرد در      كنـد و ايـن امكـان را فـراهم مـي       فرد در يك رشته خاص جلـوگيري مـي  
هاي گوناگون و مورد عالقه، اطالعات روزآمد و كافي بـه دسـت آورد. مطالعـه آزاد      زمينه

گيـرد و چـون اجبـار نيسـت، در كسـب        براساس انگيزه و عالقه شخصـي فـرد صـورت مـي    
به طوركلي مطالعه آزاد، آفت جهل و ناداني را  .بسزايي داردآگاهي و آموزش مداوم نقش 

  آموزد.  پرور مي  هاي جان  زدايد و به افراد، حكمت  از جامعه مي
آوردهايي براي   از ديدگاه انديشمندان، مطالعه مبتني بر اهداف متنوعي از جمله دست

شي و اطالعاتي در مسير زندگي بهتر، رفع نيازهاي روحي و انساني، يا جبران كمبودهاي دان
  حيات علمي و فني است.

هــاي متمــادي اســت كــه پژوهشــگران تعلــيم و تربيــت و روانشناســان اجتمــاعي   ســال
مطالعات فراواني در مورد عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان انجام داده و هميشـه  

نهايـت موفقيـت   )، چرا كه پيشـرفت و در  1374در نظر آنها بوده است (محمدي باغماليي، 
تحصيلي، موضوعي است كه به خصوص در حال حاضـر، مـورد توجـه تمـامي كشـورهاي      

آمـوزان و    جهان است. هـر سـاله مقـدار زيـادي از بودجـه جوامـع، صـرف تحصـيل دانـش         
هاي زيادي به بررسي عوامل مختلفي اختصاص يافته است كه   شود و پژوهش دانشجويان مي

تأثير داشـته باشـد، عـواملي ماننـد: خـانواده، محـيط زنـدگي،        تواند بر پيشرفت تحصيلي   مي
  .)1384؛ مجيديان، 1373هاي آموزشي (قاجاريه،   مدرسه، دانشگاه و برنامه

توان دريافت كه مطالعه فعـاليتي پيچيـده اسـت كـه توأمـان،       بنابراين با كمي تأمل مي
دف آموزشـي مهـم   شود. امروزه يادگيري براي خوانـدن، يـك هـ    تفكر و فهم را شامل مي

هـاي   گشـايد و فرصـت   اي مـي  شود؛ توانايي مطالعه، ديدگان افراد را به دنياي تـازه  تلقي مي
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اي را  دهـد كـه دانـش تـازه     آورد. خواندن به مـا امكـان مـي    جديدي را براي آنان فراهم مي
 ).9ص ،1384، 1كسب كنيم و از ادبيات لذت ببريم (پنگ

ي لغات است. كساني كه عـادت بـه    زايش گنجينهترين فوايد خواندن، اف يكي از مهم
اسـت،  » يـادگيري «ترين حسن آن  مند هستند. مهم خوب لغات بهره  مطالعه دارند، از گنجينه

ي پيشـرفت و   هاي متمادي به دنبال كسـب آن بـوده و الزمـه    فرآيندي كه بشر در طول قرن
  توسعه است.

عادت به مطالعه است و سـپس، يكـي    ساز و كار مطالعه آزاد، در ابتدا ايجاد انگيزه و
ها براي پر كردن اوقات فراغت افراد، از جمله دانشـجويان    ترين و مفيدترين برنامه  از مناسب

  است. 
طـور  ه عليرغم اهميت و نقش سازنده مطالعه آزاد، به اين نوع از مطالعه در جامعه ما ب

به عبارت ديگر، دانشجويان كلي و در ميان دانشجويان بطور خاص، كمتر توجه شده است. 
دهنـد و فقـط در زمـان تحصـيل بـه        كشور ما تمايلي به كتب غيردرسي، از خود نشـان نمـي  

يابي علل و عوامل پايين بـودن    ). به منظور ريشه1394پردازند (ايرنا،   مطالعه كتب درسي مي
هــاي مختلفــي در ســطوح مختلــف توســط    ســرانه مطالعــه غيردرســي در جامعــه، پــژوهش 

ژوهشگران بايد انجام شود. از آنجا كه افزايش آگاهي و دانش افراد جامعه سـبب رشـد و   پ
شود، آگاهي از ميزان و نحوه مطالعـه، اثـرات و فوايـد آن،      هاي مختلف مي  توسعه در زمينه

عاليق و نيازهاي مطالعه دانشجويان به عنوان قشر فرهيخته و سازنده جامعه، الزم و ضروري 
  است.

تحصيلي دانشجويان در گرو نهادينه كـردن فرهنـگ خوانـدن در بـين اقشـار      موفقيت 
مردم از جمله دانشجويان است. اين هدف نيازمند يك فعاليت فرهنگـي حسـاب شـده بـين     

هـايي زنجيـروار بـه يكـديگر متصـل        خانواده، مدرسه و دانشگاه است كه به صـورت حلقـه  
نسبت به ر كشون نشجوياداست كه اقعيت واين امبين ت، تحقيقااز نتايج حاصل انـــد.   شـــده

، جتماعياشد در رند اتو  مطالعه ميايــــن نــــوع حالي كه ، در ندا  هغبت شدر  بيآزاد مطالعه 
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در اينجـا     بـا ايـن حـال، ايـن مسـأله     مؤثر باشد. و مفيد و... بسيار سياسي دي، قتصا، افرهنگي
بين جامعه مطــرح اســت كــه نقــش و رابطــه مطالعــه آزاد بــر ميــزان موفقيــت تحصــيلي در  

ر مشخص نيست. به منظور پي بـردن بـه ايـن رابطـه و بـا هـدف آگـاهي از        نشگاهي كشودا
نظرات اين قشر جامعـه در خصـوص مطالعـه آزاد و بررسـي نقـش ايـن نـوع از مطالعـه بـر          

بررسي نوع نگرش دانشجويان در مـورد مطالعـه آزاد، در   موفقيت تحصيلي آنها و همچنين 
هـايي در    هـا و فرضـيه    آن، پرسشتقويت اي مناسب برو مفيد ي هارهكاراستيابي به جهت د

  اي پيرامون اين مسأله مطرح شد.  جهت مطالعه
 مطالعه آزاد در موفقيت تحصيلي چه دروسي براي دانشجويان مؤثر است؟ )1

 ت تحصيلي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد؟بين مطالعه آزاد و موفقي )2

بين نظرات دانشجوياني كه مطالعات آزاد دارند و آنهايي كه ندارند، در مـورد اينكـه   
  مطالعه آزاد در موفقيت تحصيلي دانشجويان مؤثر است، تفاوت وجود دارد.

هـاي    دهـد كـه در داخـل كشـور پـژوهش در حـوزه        بررسي مطالعات پيشين نشان مي
هـا نقـش و رابطـه مطالعـه       موفقيت و پيشرفت تحصيلي انجام شده است، اما در اين پژوهش

آزاد بر موفقيت تحصيلي، آنگونه كه بايد، مورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت. بـه طـور كلـي        
جستجوهايي كه در متون صورت پذيرفت، حاكي از اين است كه در زمينه خاص موضـوع  

كشور پژوهشي جدي انجام نگرفته است. اما منابعي وجود اين پژوهش، در ايران و خارج از
توانــد در زمينــه پــژوهش حاضــر مفيــد باشــند. بــه همــين دليــل در ادامــه، بــه    دارد كــه مــي

 شود.   هاي انجام گرفته مرتبط با پژوهش حاضر اشاره مي  پژوهش

بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر موفقيت ") در پژوهشي تحت عنوان 1376محمدي (
به اين نتيجه رسيد كه بين عملكرد دانشجويان (كه در واقع ميزان استفاده آنان از  "صيليتح

باشد) با موفقيت تحصيلي  مي كتابخانه، ساعات مطالعه و مشاركت در مباحث جاري كالس
  .دار وجود دارد  آنان، ارتباط معني

ــوان   1379زاده (  زال ــا عن ــود ب ــق خ ــزان  ") در تحقي ــي و مي ــه غيردرس ــتفاده مطالع اس
 75مشـخص كـرد كـه بـيش از      "هـاي عمـومي شـيراز     ها از كتابخانه  آموزان دبيرستان  دانش
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كننـد و كمبـود     هـاي عمـومي اسـتفاده نمـي      ها، از كتابخانه  آموزان دبيرستان  درصد از دانش
  . ترين دليل عدم استفاده از كتابخانه اعالم شده است  وقت، مهم

بررسي ارتباط مطالعه منـابع غيردرسـي بـا    "با عنوان  ) در تحقيق خود1379جمياري (
هاي نظري نظام جديد آموزش متوسطه شهر   آموزان سال سوم رشته  پيشرفت تحصيلي دانش

دارد كه مطالعه منابع  غيردرسي در مقايسه بـا عـزت نفـس،      اظهار مي "1375تهران در سال 
خوان نيـز نشـان داد كـه از      كتاب ارتباط كمتري با پيشرفت تحصيلي دارد. مقايسه دو گروه

نظر پيشرفت تحصيلي بين اين دو گروه، اختالف معناداري وجود ندارد. در اين زمينه نقـش  
بينــي پيشــرفت تحصــيلي، در دختــران بيشــتر از پســران اســت.   پايگــاه اجتمــاعي بــراي پــيش

غيردرسي سهم هاي قبلي نشان داد كه مطالعه منابع   هاي اين پژوهش بر خالف پژوهش  يافته
دهـد كـه بـراي      آموزان دارد. نتايج اين تحقيق نشان مـي   ناچيزي در پيشرفت تحصيلي دانش

هـاي تـدريس     آموزان، بايد تغييراتي بنيادي در شـيوه   ايجاد روحيه مطالعه و تحقيق در دانش
هاي آموزشگاهي   معلمان، تأليف كتب درسي، نظام ارزشيابي تحصيلي و نگرش به كتابخانه

  .به وجود آيد
-مجالت-) در پژوهشي به بررسي مطالعات غيردرسي (كتب1380محمدي جهرمي (

آموزان مقطع راهنمايي منطقه دو شـهر تهـران پرداختـه      نشريات) بر وضعيت تحصيلي دانش
است. نتايج نشان داد كه بين ميزان مطالعـات غيردرسـي و پيشـرفت تحصـيلي رابطـه مثبـت       

شويق معلمان، مربيان و اوليـا بـه مطالعـه غيردرسـي نقـش مهمـي       وجود دارد و در اين بين ت
  دارد.

بررسي ميزان گرايش به مطالعـه غيردرسـي   ") در پژوهشي با عنوان 1384تبار (  تركيان
به اين نتيجـه رسـيد كـه آمـوزش و      "در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد دورود

شجويان تعيين شده است. اسـاتيد و مدرسـان   يادگيري مهمترين انگيزه مطالعه غيردرسي دان
  .اند  دانشگاه در تشويق دانشجويان به مطالعه غيردرسي موفق عمل كرده

) در پژوهشي، به بررسي نگرش دانشـجويان دانشـكده علـوم تربيتـي و     1384قريشي (
خوانـدن بـه قصـد    «، »خواندن به قصد يادگيري«روانشناسي دانشكده فردوسي مشهد درباره 

پرداخته است. اين مطالعـه نشـان داد دانشـجويان بـر     » گيري خواندن به قصد تصميم«، »لذت
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از   از دو مورد ديگـر تأكيـد دارنـد. دانشـجويان زن بيشـتر       بيشتر» خواندن به قصد يادگيري«
  .تأكيد دارند» خواندن به قصد لذت«دانشجويان مرد بر 

 و دانشـجويان  غيردرسـي  مطالعـات  بررسـي ") در پژوهشي بـا عنـوان   1384سامانيان (
به ايـن   "بجنورد  واحد اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويان نظر از آن بر مؤثر عوامل شناسايي

نتيجه رسيد كه پسران به علت كمبـود وقـت، مطالعـه غيردرسـي كمتـري از دختـران انجـام        
دهند و پسران معتقد بودند كه مطالعه غيردرسي اثري بـر عملكـرد و پيشـرفت تحصـيلي       مي

  آنان ندارد.
سي درمل مؤثر بر مطالعه غيراعوع و نوان، سي ميزر) به بر1386آفتابي آراني و بتولي (

اند.   ختهداپر 85-1384تحصيليل سادر بيدگل ران و آن متوسطه شهرستازان دوره آمو  نشدا
رغبت كمتري نسبت سي دربه  مطالعه غيرسر پزان آمو  نشدهد كه دا  مين نشاوهش نتايج پژ

  .ندان دارختردبه 
آمـوزان    نيازهاي اطالعاتي دانـش ") در پژوهشي با عنوان 1387شريفي و اكبري (پاشا

صد بـه ايـن نتيجـه دسـت يافتنـد كـه در       "هاي غيردرسي  دوره متوسطه كشور درباره كتاب
، كنند  مطالعه ميرا سي درغيري ها  بتحصيلي كتال يك سال طودر ني كه زاموآ  نشدا

  ند.ا  دهمطالعه نكررا سي درغيري ها  بست كه كتااني زاموآ  نشداصد از دركمتر 
) به پژوهشـي بـا عنـوان تـأثير مطالعـه غيردرسـي بـرروي پيشـرفت         1388نژاد (  قريشي

آموزان پرداخت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه عواملي نظير: خريد كتـاب    تحصيلي دانش
هـاي عمـومي، در     ات، اسـتفاده از كتابخانـه  مورد عالقه فرزندان، استفاده از وسـايل و امكانـ  

جهت باال بردن انگيزه و عالقه فرزنـدان بـه مطالعـه غيردرسـي ارائـه شـده اسـت. همچنـين         
آمـوزان،    خواني در كـالس، ارتبـاط علمـي بـا دانـش      رهنمودهايي به آموزگاران نظير: قصه

پژوهشي و مطالعاتي  آموزان به كارهاي  برگزاري مسابقات كتابخواني كالسي و الزام دانش
  شده است.

ترغيب ي ها  راهسي ربر") در پژوهشــي بــا عنــوان 1389افكانــه و شــكوري شــالدهي (
لـي ماننـد:   ماكه عوبه اين نتيجه دست يافتند كه  "سيدرغيري ها  ببه مطالعه كتان نشجويادا

ب، كتاه نمايشگااري برگز، نياكتابخوت مسابقااري برگزدان، ستاايس رتدروش نقش 
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به ن نشجويادايت اهدي در ند نقش مؤثراتو  مياي  خــدمات كتابخانــهيه ي اراها  هسي شيوربر
  .شته باشدداسي درغيرهاي   كتابسمت مطالعه 

آمـوزان    هـاي دانـش    )  به پژوهشـي بـا هـدف بررسـي ديـدگاه     1390عصاره و نظري (
رسي بـا توجـه بـه    دبيرستاني در مورد عوامل ترغيب كننده و همچنين بازدارنده مطالعه غيرد

شناختي نظير: جنسيت، پايـه تحصـيلي، ناحيـه آموزشـي پرداختنـد. نتـايج         متغيرهاي جمعيت
نشان داد كه بين ميانگين ديدگاه دختران و پسران در زمينه عوامل مؤثر بر ترغيب به مطالعه 
غيردرســي بــه ويــژه نقــش والــدين و عوامــل خــانوادگي، وســايل ارتبــاط جمعــي اخــتالف 

آموزان دختر بـه واسـطه مطالعـه غيردرسـي و       ري مشاهده شده است. همچنين دانشدا  معني
  آزاد، بيشتر از معدل درسي و وضعيت تحصيلي بهتري برخوردار بودند. 

ــن ــارانش (   حس ــادي و همك ــوان   1391آب ــا عن ــي ب ثر بر پيشرفت ؤمل ماعو") پژوهش
ي هاارشنتايج گزنــــد. انجــــام داد "نتايج مقدماتي يك مطالعه ملين: نشجوياداتحصيلي 

ين اي ابرد متعدي هازمينهسان و زنشجويادابين س در فت تحصيلي ملمواز اهشي حاكي وپژ
  .ستاشي زموآنامناسب ه پديد

تعيين عوامل مـؤثر  ") در پژوهشي با عنوان 1392رودباري احمدي و عبادي فرد آذر (
همـت) در سـال   بر پيشرفت تحصيلي دانشـجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي تهـران (پـرديس       

به اين نتايج دست يافتند كه: جنس، مقطع تحصيلي و دانشـكده از جملـه    "88-89تحصيلي
  باشند.   عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي مي

بررسـي رابطـه عوامـل ترغيـب     ") در پژوهشي با عنوان 1393شيخي، كرمي و كرمي(
وزان در مقطع متوسـطه  آم  كننده به مطالعه كتب غيردرسي (آزاد) با پيشرفت تحصيلي دانش

به اين نتيجه دست يافتند كه باور و نگرش فردي بـه مطالعـه غيردرسـي،     "شهرستان آبدانان
يكي از هشت عاملي است كه بـر ميـزان و نحـوه ترغيـب بـه مطالعـه غيردرسـي و پيشـرفت         

  آموزان مؤثر است.   تحصيلي در دانش
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مطالعـه غيردرسـي در مـدارس    هاي   ) در پژوهشي كه به بررسي انگيزه1997( 1استيگر
آمـوزاني كـه مطالعـه غيردرسـي       انگلستان انجام داده است، به ايـن نتيجـه رسـيد كـه دانـش     

 اند.  اند، از انگيزه و عملكرد تحصيلي بهتري برخوردار بوده  داشته

) با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر افزايش ميزان مطالعـه آزاد و  1998( 2پژوهش ناگي
آموزان و تأثير عملكرد درسي و تحصيلي آنـان صـورت گرفـت. نتـايج       غيردرسي در دانش

هاي عمومي، شخصي و آموزشگاهي   درصد از افراد از كتابخانه 60نشان داد كه نزديك به 
هـا، نبـود فرهنـگ مطالعـه       كردند. در ايـن پـژوهش امكانـات محـدود كتابخانـه       استفاده مي

ترين عوامل موانع رشد مطالعـه غيردرسـي     دههاي حاكم بر جامعه، از عم غيردرسي و ارزش
  رفت.  به شمار مي

آمـوزاني كـه اغلـب مطالعـه       ) در پژوهش خود نشـان داد كـه دانـش   2001( 3گاردينر
غيردرسي دارند، از سطح سواد و علمي بيشتري برخوردارند و پيشـرفت تحصـيلي و معـدل    

آموزان در پايان كالس   به دانش هاي اين پژوهش نشان داد كه اگر  درسي بهتري دارند. يافته
  شود.   وقت براي مطالعه داده شود، اين كار ميزان انگيزه مطالعه را در آنان افزايش داده مي

دهد كه مطالعه غيردرسي نقـش بسـيار مهمـي      ) نشان مي2009(4نتايج پژوهش توماس
بخصـوص در  در موفقيت افراد دارد و عليرغم اين نقش سازنده، در كـل جامعـه آمريكـا و    

هـاي گذشـته، ميـزان مطالعـه       ها نسبت به دهه  بين دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه
  غيردرسي بطور قابل توجهي رو به كاهش داشته است.

هاي انجام شـده مـرتبط بـا موضـوع      آيد، پژوهش ها برمي طور كه از مرور پيشينه همان
  .اين پژوهش بسيار محدود هستند

ــات پي  ــي مطالع ــي  بررس ــان م ــين نش ــجويان و      ش ــه آزاد دانش ــزان مطالع ــه مي ــد ك ده
آموزان در چند دهه گذشته، شاهد تغييـر و تحـوالت بسـياري بـوده اسـت. در داخـل         دانش

هاي مرتبط با مطالعه آزاد، آن گونه كه بايد، مورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت.       كشور، حوزه

                                                 
1 Staiger 
2 Nagy 
3 Gardiner 
4 Thomas 
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هد كه توجـه چنـداني بـه رابطـه و     د ها در مورد پيشرفت تحصيلي نشان مي  همچنين پژوهش
  نقش مطالعه آزاد بر پيشرفت تحصيلي نشده است.

  روش پژوهش
اين پژوهش از نوع كاربردي است و با اسـتفاده از روش پيمايشـي و براسـاس فرمـول     

كارشناسـي رشـته روانشناسـي       نفر دانشجوي دوره 505نفر آزمودني از بين  128كوكران با 
 94-93دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشـهد كـه در سـال تحصـيلي     

هـاي كـاربردي توسـعه دانـش       مشغول به تحصيل هستند، انجام شده اسـت. هـدف پـژوهش   
ها به منظور كاربرد دانـش بـه     ويژه است. به بيان ديگر، اين پژوهش   كاربردي در يك زمينه

). بر ايـن اسـاس، پـژوهش    1390شود (سرمد، بازرگان، و حجازي،   ورت عملي انجام ميص
تواند بـراي ارتقـاء سـطح كيفـي       هاي آن مي  حاضر از نظر هدف، كاربردي است، زيرا يافته

هاي دانشگاهي در جهـت تـامين منـابع مـورد نيـاز بـه         هاي كتابخانه  خدمات و تغيير سياست
ها، آموزش و پرورش و در سطح عمـومي،    اعضا و همچنين در دانشگاهمنظور استفاده بهينه 

صدا و سـيما در جهـت آمـوزش و رواج فرهنـگ مطالعـه آزاد مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد.          
هاي اوليه پژوهشگر نشان داد كه دانشجويان حوزه روانشناسـي بـا     تجربيات كاري و بررسي

ديگران نيازمند به مطالعـه آزاد هسـتند. بـه    توجه به نوع و ماهيت رشته تحصيليشان، بيش از 
همين منظور اين حوزه به عنوان نمونه كار در نظر گرفته شـده اسـت. طبـق آمـار بـه دسـت       

ــده، تعــداد دانشــجويان دوره كارشناســي  ــي و     آم ــوم تربيت رشــته روانشناســي دانشــكده عل
 روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد در جدول زير، آمده است.    

  
  ها  توزيع جامعة آماري و نمونه .1جدول

 نمونه  جامعه  جنسيت
  64  426  زن
  64  79  مرد

  128  505  جمع كل
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اي كه رابطه مطالعه آزاد بر ميـزان    هاي مورد نياز اين پژوهش، از طريق پرسشنامه  داده
دهــد، گــردآوري شــد. فرآينــد  موفقيــت تحصــيلي دانشــجويان را مــورد مطالعــه قــرار مــي 

 ها به شرح زير است:  گردآوري داده

هاي مناسـب،    اي و به منظور شناسايي گويه  الف)  در ابتدا با استفاده از روش كتابخانه
  هاي مرتبط شد.  اقدام به مطالعه متون و پژوهش
هـاي    هـايي كـه بـا هـدف      هاي مشـابه و هـم مفهـوم و گويـه      ب) بعد از بررسي، گويه

هـا مصـداقي وجـود      در ايـن پـژوهش بـراي آن   هـايي كـه     پژوهش نامرتبط بودند و يا گويه
 هاي پرسشنامه طراحي گرديد. نداشت، حذف گرديد. بدين ترتيب گويه

ج) سپس توسط چند تن از استادان و متخصصان از نظر روايـي بررسـي و تائيـد شـد.     
) كه نشان داد پرسشنامه از 83/0ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه محاسبه گرديد (

هـاي حاصـل از پرسشـنامه، بـا اسـتفاده از        ناسـب برخـوردار اسـت. در نهايـت، داده    پايايي م
  تجزيه و تحليل شد. SPSSافزار   نرم

  ها و نتايج يافته
  مطالعه آزاد در موفقيت تحصيلي چه دروسي براي دانشجويان مؤثر است؟ )1

 معيار تشخيص موفقيت تحصيلي در يك درس خاص، از طريق محاسبه نمرات دانشجويان
). به همين منظور براي 1994، به نقل از دو دانگه، 1376گيرد (فراهاني،   در يك درس صورت مي

پردازنـد، نمـره     محاسبه ميزان موفقيت در هر درس، از ميـان دانشـجوياني كـه بـه مطالعـه آزاد مـي      
سبه باشد محا 17و يا باالتر از  17ها كه   آمده) آن 2هريك از دروس مورد بررسي (كه در جدول 

  شود. مي
  

  :درصد و رتبه كل موفقيت تحصيلي دانشجويان در دروس گذرانده شده2جدول 
رتبه كل  درصد فراواني فراواني  نام درس

  5  59/33  43  آمار استنباطي
  4  15/35  45  فيزيولوژي اعصاب
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رتبه كل  درصد فراواني فراواني  نام درس
  3  84/39  51 فناوري اطالعات در روانشناسي

  2  34/52  67  شناسي  مباني جامعه
  6  87/21  28  زبان انگليسي
  1  18/67  86  فارسي عمومي

 
ها در درس فارسي عمومي و مبـاني جامعـه     بيش از نيمي از آزمودني 2بر پايه جدول 

هـا در ايـن دروس     دهنـده موفقيـت آن    انـد كـه نشـان     شناسي نمره قابل قبـولي كسـب كـرده   
آمـار اسـتنباطي   باشد. در مقابل، كمتـرين نقـش مطالعـه آزاد در درس زبـان انگليسـي و        مي

 است.

  بين مطالعه آزاد و موفقيت تحصيلي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد. )2
شود. يكي از اين   هاي مختلف و با معيارهاي متفاوت مشخص ميموفقيت تحصيلي، از راه

معيارها معدل دانشجويان در يك نيم سال تحصيلي و يـا محاسـبه معـدل يـك سـال وي اسـت       
گيري موفقيت تحصيلي معدل يك ترم (معادل يك نيم   ). در اينجا معيار اندازه1376(دودانگه، 

پردازند و معـدل يـك     سال تحصيلي) است. در اين پژوهش، دانشجوياني كه به مطالعه آزاد مي
 و باالتر از آن باشد (معدل الف)، از نظر تحصيلي موفق هستند. 17ترم آنها 

  

بررسي رابطه مطالعه آزاد و موفقيت  تگي پيرسون براي. نتايج آزمون ضريب همبس3جدول
  تحصيلي

  سطح معناداري  همبستگي  متغير
  31/0  07/0  مطالعه آزاد

دهد كه بين مؤلفه مطالعه آزاد و موفقيت تحصيلي رابطه معنـاداري    نشان مي 3جدول 
 بيشتر است.  05/0است كه از  31/0وجود ندارد، زيرا سطح معناداري آزمون 

نظرات دانشجوياني كه مطالعات آزاد دارند و آنهايي كه ندارنـد، در مـورد اينكـه    بين  )3
  مطالعه آزاد در پيشرفت تحصيلي دانشجويان مؤثر است، تفاوت وجود دارد.
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اي تدوين گرديد تا نظر كلي افراد نسبت به  گويه 10براي پاسخ به اين سؤال، پرسشي 
ان، مورد سنجش قرار گيـرد. حـداقل نمـره    نقش مطالعه آزاد در موفقيت تحصيلي دانشجوي

و درصــد  ، فراوانــي 5تعيــين گرديــده اســت. جــدول     30و ميــانگين  50و حــداكثر  10
 دهد. دهندگان را نشان مي  پاسخ

  
مطالعه آزاد در مورد نقش   در ها  و درصد پاسخگويي به نظرات آزمودني . فراواني 4جدول 

  موفقيت تحصيلي دانشجويان

  نظرات
  ميانگين و باالتر  ميانگين كمتر از
  درصد فراواني  درصد فراواني

 50/62  80 71/11  15  دانشجوياني كه مطالعات آزاد دارند.
 40/16  21  37/9  12  دانشجوياني كه مطالعات آزاد ندارند.

 90/78  101 09/21  27  نظركلي
  

دارنـد كـه   هـا عقيـده     دهـد، بيشـتر آزمـودني     نشان مي 4هاي جدول   همانطور كه داده
مطالعه آزاد بر موفقيت تحصيلي تأثير دارد، بنابراين بين دانشجوياني كه مطالعـه آزاد دارنـد   

دهندگان نظـر كـامالً    % پاسخ 90/78هايي كه ندارند تفاوت وجود ندارد. به طور كلي   و آن
  اند. مثبتي نسبت به نقش مثبت مطالعه آزاد بر موفقيت تحصيلي ابراز كرده

  گيري بحث و نتيجه
دهد كه بيشترين نقش مطالعه آزاد، بـر دروس تئـوري     نخستين يافته پژوهش نشان مي

شناسـي اسـت و در مقابـل، نقـش بـارزي بـر         از جمله درس فارسي عمومي و مبـاني جامعـه  
رسـد از آنجـا كـه بيشـترين       دروسي مانند زبان انگليسي و آمار استنباطي ندارد. بـه نظـر مـي   

هاي اين پژوهش، بـه زبـان فارسـي      د جامعه و به طور خاص آزمودنيحجم مطالعه آزاد افرا
است، بتوان نتيجه گرفت كه مطالعه آزاد، بـر متـون درسـي فارسـي كـه مربـوط بـه مسـائل         

  .ملموس جامعه است، بيشترين نقش را دارد
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دهد كه بين مطالعه آزاد و موفقيت تحصـيلي    هاي حاصل از پرسش دوم نشان مي  يافته
هاي اين پژوهش تأييد كننـده نتـايج پـژوهش      دانشجويان رابطه معناداري وجود ندارد. يافته

) است مبني بـر اينكـه مطالعـه منـابع غيردرسـي سـهم نـاچيزي در پيشـرفت         1379جمياري (
)، 1380آموزان دارد. از طرفي نتايج حاصل از پـژوهش محمـدي جهرمـي (     تحصيلي دانش

ــاردينر ( ــاگي (2001گ ــتيگر (1998)، ن ــات   1997) و اس ــزان مطالع ــين مي ــه ب ــان داد ك ) نش
غيردرسي (آزاد) و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت وجود دارد كه مخالف با نتايج حاصـل از  

رسـد ايـن عـدم      اين پژوهش است. با وجود نقش مطالعه آزاد بر دروس تئوري، به نظـر مـي  
مطالعـه آزاد نقـش بـارز     رابطه به علت وجود دروس عملي، پژوهشي و محاسباتي است كه

ها ندارد. به عبارت ديگر، عدم رابطه بين مطالعه آزاد و موفقيت تحصيلي، بـه    چنداني بر آن
ها نقش بارز چنداني ندارد و با كـم كـردن     علت وجود دروسي است كه مطالعه آزاد بر آن
ابطـه  ها باعـث ايجـاد و تقويـت ايـن عـدم ر       نقش ديگر دروس، در معدل كل ترم آزمودني

  شود.   مي
دهد كه بين نظر دانشجوياني كه مطالعه آزاد دارند و   هاي پرسش پاياني نشان مي  يافته

هايي كه ندارند، در خصوص اينكه مطالعه آزاد در پيشرفت تحصـيلي دانشـجويان مـؤثر      آن
دهنـدگان نظـر كـامالً مثبتـي      % از پاسـخ 70است، تفاوت وجود ندارد. به طور كلي، بيش از 

) در 1393ت به نقش مثبت مطالعه آزاد بر موفقيت تحصيلي دارند. شيخي و همكـاران ( نسب
پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه باور و نگرش فردي به مطالعه غيردرسي يكـي از  
هشت عاملي است كه بر ميزان و نحوه ترغيب به مطالعه غيردرسي و پيشـرفت تحصـيلي در   

) نشـان داد  1384حالي كه نتايج حاصل از پـژوهش سـامانيان (  آموزان مؤثر است. در   دانش
كه پسران كه مطالعه آزاد كمتري نيز داشتند، معتقد بودند كـه مطالعـه غيردرسـي اثـري بـر      
عملكرد و پيشرفت تحصيلي آنان ندارد. ممكن است اين اختالف نتـايج، حاصـل از جامعـه    

پسـران مـورد مطالعـه پـژوهش      آماري متفاوت اين دو پژوهش باشد. همچنين ممكن اسـت 
سامانيان، از آن جهت معتقد به تأثير مطالعه آزاد بر پيشرفت تحصيلي نيستند كه تجربه كمي 

  از اين نوع مطالعه دارند. 
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شـود كـه اكثريـت دانشـجويان       با توجه به نتيجه حاصل از اين پرسش، برداشـت مـي   
آنها دارد اما اينكه چرا مدت زمان  معتقدند كه مطالعه آزاد، نقش مثبتي بر موفقيت تحصيلي

رغبـت    مطالعه آزاد دانشجويان، كم است و اين افراد نسبت به مطالعـه كتـب غيردرسـي بـي    
 .هاي ديگر بايد به آن پرداخته شود  هستند، پرسشي است كه در پژوهش

به طور كلي، مطالعه موضوع بسيار مهمى است، اما وضـع كنـونى مطالعـه در كشـور،     
هـاى ترسـيم شـده بـراى كشـورمان        شأن، سابقه و داعيه فرهنگـى ايـران و هـدف   متناسب با 

  نيست.
با توجه به نقش تعيـين كننـده مطالعـه در عملكـرد و رشـد و شـكوفايي دانشـجويان،        
ضرورت دارد مسأله مطالعه آزاد به عنوان عـاملي مـؤثر بـر موفقيـت تحصـيلي مـدنظر قـرار        

اسـتادان و مشـاوران بـه عنـوان مهمتـرين عناصـر       شـود كـه     گيرد. همچنين اين امر سبب مي
آموزش و پژوهش، بتوانند به اصالح باورهاي نامناسـب و عملكـرد دانشـجويان بپردازنـد و     
شرايط محيطي را براي اثرگذاري بر روي آنها فراهم كنند و تغييـرات الزم را در شـناخت،   

به وجود آورند. بنابراين بـا   تفكر و رفتارهاي آنها در جهت بهبود وضع مطالعه آزاد در آنها
شناخت عوامـل مـؤثر بـر موفقيـت تحصـيلي و نقـش مطالعـه آزاد بـر پيشـرفت و موفقيـت           

هاي دانشگاهي و ديگر نهادهاي اجتماعي   توان بر كارآيي دانشگاه، كتابخانه  دانشجويان، مي
  افزود.

شـود بـراي ايجـاد      يمـ    ها و نتايج بدست آمده، پيشنهاد  با توجه به تجزيه و تحليل يافته
هاي   انگيزه به مطالعه آزاد در دانشجويان و در سطح كالن به افراد جامعه، آموزش و آگاهي

هـاي ارتبـاط     اندركاران حوزه آموزش و پژوهش، مطبوعات و رسانه  الزم به اساتيد و دست
و  يسرتده نحو، نشگاهيهـا نيـز بـه منظـور تـدوين دروس دا       جمعي داده شود. در دانشـگاه 

گاهانه به ن، تجديدنظر و تجديدرويه مثبتي صـورت گيـرد تـا دانشـجويان، آ    سارمدانتخاب 
ــابع طريق مطالعه د را از سي خودرمباحث و شوند ه كتابخانهها كشيدوي س سي درغيرمنـــــ

شود در نهايت به رابطه مطالعـه آزاد و موفقيـت تحصيليشـان     مي اين كارسببتكميل كنند. 
از عـادت بـه مطالعـه آزاد، مشـتاقانه بـه مطالعـه ايـن نـوع از منـابع           پي ببرند و در نتيجه پس

  بپردازند. 
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آشنايي با فنون "هاي آموزشي با محوريت موضوع   شود دوره  در اين راستا پيشنهاد مي
هـاي    در دروس اصـلي همـه رشـته    "آشنايي بـا كتابخانـه و كتابـداري   "و  "و اهداف مطالعه

سـازي    اي خاص بـراي غنـي    همچنين تأمين اعتبار بودجهتحصيلي دانشگاهي گنجانده شود. 
  هاي دانشگاهي صورت گيرد.  منابع غيردرسي در كتابخانه
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 منابع
 . ترجمه علي شكويي. تبريز: انتشارات دانشگاه تبريز.كنيم مي چرا مطالعه). 1377( ر.استيگر،  )1

. تهـران: نشـر   عمومي در توسعه فرهنگ مطالعههاي   درآمدي بر مطالعه و نقش كتابخانه). 1383( ح.ريزي،   اشرفي )2
  چاپار.

آموزان دوره متوسطه و شناسايي عوامل   ). بررسي ميزان مطالعه غيردرسي دانش1386( .؛ بتولي، زفآراني،   آفتابي )3
نمـا (مجلـه الكترونيكـي پژوهشـگاه اطالعـات و      . 85-1384مؤثر بر آن در شهرستان آران و بيدگل در سـال تحصـيلي   

  ).3(7، لمي ايران)مدارك ع
سي. درغيري ها  ببه مطالعه كتان نشجوياداترغيب ي ها  راهسي ر). بر1389( .افكانــه، ص؛ شــكوري شــالدهي، ع   )4

  .82-72)، 2(1، فصلنامه روانشناسي تربيتي
غيردرسـي.   هاي  كتاب مطالعه به دانشجويان توجهي كم ). چرايي1394ايرنا، خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران ( )5

  / http://www.irna.ir/fa/News/81609386، از: 1394تير  20بازيابي 
هـاي    آمـوزان دوره متوسـطه كشـور دربـاره كتـاب       ). نيازهـاي اطالعـاتي دانـش   1387( .پاشا شريفي، ح؛ اكبري، ا )6

  .128-111)، 28( 7، هاي آموزشي  نوآوريغيردرسي. 
  . ترجمه احمد شريفان. تهران: موسسه كتاب مهربان.ندنرهنمودهايي براي تقويت خوا). 1384( .پنگ، ا )7
). بررسي ميزان گرايش به مطالعه غيردرسي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد   1384( .تبار، م  تركيان )8

  .28-1)، 4(4، پژوهشنامه تربيتيدورود. 
هاي   شتهم رسول سازان آمو  نشداتحصيلي سي با پيشرفت درمطالعه منابع غيرط تباارسي ربر). 1379( ـ..ري، هجميا )9
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