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 چکیده 
ی  مجاز  یموجود و مطلوب عوامل اثرگذار بر فرهنگ مطالعه در فضا  تیتفاوت وضع   یبررس  تحقیق حاضر با هدف

موضوع    رامونیپ  یعلم  ی ها  هیاطالعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظر  یابزارگرداورانجام گرفته است.  
  ق یتحق  ی . جامعه آماردیگرد  ی ورو جمع آ  ی با استفاده از ابزار گوگل فرم طراح  نیباشد که به صورت انال  یم

اول ابتدائ  یایحاضر را  آباد دانش آموزان کالس پنجم  به    یم  لیتشک  ی در دبستان شهدا پارس  با توجه  دهند، 
که در    ییاستفاده شده است. از آنجا  یرینمونه گ  ی برا  یهدف از سرشمار  تیو جمع  ی کوچک بودن جامعه آمار

داده ها    لیو تحل  هیتجز  یبرا  یفیر توصاستفاده کرد لذا از آما  یآمار استنباط  یتوان از روشها  ینم  ،یکل شمار
یافته های تحقیق حاکی از تغیرات محسوس در عوامل مطالعه شده در گروه آزمایش است به   استفاده شده است.

درصد کمترین تغیرات را داشتند.    46درصد دارای بیشترین و عامل محیط یادگیری با    77با    عالقهطوری که عامل  
درصد بیشتر    62ی  فرد  عوامل و    درصد  54  خانواده  طیمح    درصد  69ی  آموزش  برنامهدرصد،    54با    زشیانگعوامل  

 از حد متوسط بودند. 

 

 عوامل مطالعه: فرهنگ یادگیری ،فرهنگ مطالعه ، فضای مجازی، واژه های کلیدی
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کنند. در حوزه مسائل فرهنگی، فهم رفتارهایی است که مردم در جامعه به طور مستمر با آن زندگی می
ریزان این حوزه رفتارهای فرهنگی یکی از موضوعاتی است که ذهن و اندیشه اکثر اندیشمندان و برنامه

تن توصیف واقع و  توان مفروض گرفت که بدون داشرا به خود مشغول کرده است و این مسئله را می
 ,Yahak et alتوان به اهداف فرهنگی در یک جامعه نائل شد )قابل اطمینان از وضعیت فرهنگ نمی 

( سه نیاز همگانی زندگی بشر را بازیابی می کند که عبارتند از: نیازهای  1992،  1996)  1شوارتز  (. 2020
(،  1992ای بشر. بر همین اساس شوارتز )امنیتی، نیاز به تعامل اجتماعی هماهنگ و نیاز به عملکرد و بق
انگیزش  که  کرد  بندی  دسته  را  فردی  سطح  ارزش  نوع  شامل:  ده  و  کنند  می  بیان  را  مختلفی  های 

و    10و قدرت   9، پیشرفت8، لذت 7، انگیختگی 6، خود رهبری 5، جهان خواهی4، خیرخواهی 3، سنت 2همرنگی 
در تمام جهان مورد استفاده   نترنتیوزه، ا. امر(2020Vazifeh Damirchi & Irani ,باشند )می  11امنیت
شده    لیتبد  یکی از اطالعات الکترون  زیلبر  یبه صورت نظام  دیکه جهان جد  یبه طور  رد، یگ  یقرار م

توان از    یمتناسب م  یزیفراوان است که با برنامه ر  یمثبت و منف  یامدها یپ  یدارا  دهیپد  نیاست. اما ا
از افراد از اقشار مختلف و با    یادیدر امان ماند. شمار ز  یمنف  دمثبت آن بهره برد و از ابعا  یدستاوردها

شرکت  یمجاز یابراز نظرات و ... در فضا غات،یتبل ،یجمع یها یآگاه یاهداف متفاوت همچون ارتقا
  ، یگروه  یها  تیو فعال  یتجربه، تفکر، سرگرم  یارتقا  ،یاریکمک وهم  ،یمثبت در ابعاد عموم  جیدارند. نتا

ابعاد منف  ،یو مکان  یزمان  تیمحدودرفتن    انیاز م به    ادیاعت  ،یفرهنگ و رسوم بوم  دیتهد  شامل  یو 
  ی قابل بحث و بررس  ،یدرج مطالب کذب و سوءاستفاده و کاله بردار  ،یکاهش روابط چهره ا  نترنت،یا

و   ت یو سطح اعتماد و امن یمعارف تخصص  یا موجب ارتقافض نیحضور هدفمند در ا  ن، یب  نیاست. در ا
مکان به فضا، ارتباط گسترده   لیبد(. تMirshekari et al, 2018)  خواهد شد   یا  هیحاش  لیمسا  ازیدور

زمان  ی مکان  تیبدون محدود گز  ، یو  تغ  نشگریمخاطب  اجتماع  ر ییو کنشگر،  قدرت    ت یماه  ، یمفهوم 
  شود   یمحسوب م  یمجاز  یفضا  یها  یژگیبه منابع اطالعات از و  عیآسان و سر  یو دسترس  یاشبکه 

(Fanalilu, 2020) . 
آیا فرهنک حاکم بر جامعه    داشت؟  موفقی   در فضای خانه مطالعه  توانند  می   حال سوال این هست که  آیا

بیافتد؟ آیا مهارت های الزم برای مطالعه و یادگیری در محیط    این اجازه را می دهد که خودخوانی اتقاق
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دیجیتال وجود دارد؟ آیا می توان فرهنگ مطالعه در محیط دیجتال را در بین دانش آموزان نهادینه کرد؟ 
تحقیق و پژوهش است که هدف اصلی این تحقیق    نیازمند  و  دشوار،   و سواالت بسی  مسائل  این  به   پاسخ

 ی« می باشد. مجاز   یموجود و مطلوب عوامل اثرگذار بر فرهنگ مطالعه در فضا  تیتفاوت وضع  ی بررس»

 

 ادبیات تحقیق  -2
مردم را قادر   نترنتی. ا(1398، غفاری) است « خانواده»عادت به مطالعه  جادیعامل مؤثر در ا نینخست

و انتظار دارند که مطالب به صورت خالصه و    رند یبگ  ادیرا    یزی چ  عیسر  ندیفرآ  قی سازد تا از طر  یم
  نترنت یبر ا  یبه خواندن مبتن  یخواندن کاغذ  رییتغ(.  Verma & Malviya, 2014)   آسان هضم شوند

توانند به    یاستفاده کنند ، م  یتالیجیشود. اگر از منابع د  یدانش آموزان مربوط م  زهیو انگ  حیبه ترج
 تال یجیفرهنگ د(.  Ridwan & Gultom, 2017)  داشته باشند  یبه منبع اطالعات دسترس  یراحت

تعامل ما به عنوان انسان را شکل    وهیش  نترنتیو ا  یکند چگونه فناور  یم  فیاست که توص  یمفهوم
. فرهنگ  میکن  یو ارتباط برقرار م  میکن  یاست که ما در جامعه رفتار ، فکر م  ی روش  نیدهند. ا  یم
است.   یمخرب فناور  ینوآور  جهیما و نت  رامونیپ  انیپا  یمتقاعد کننده ب  یمحصول فناور   تالیجید
  نیشود. رابطه ب  یخالصه م  ی موضوع اصل  کیموضوع قابل استفاده است اما به    نیچند  یبرا  نیا

فناور و  یادگیری(GDS, 2021)   یانسان  اس  . فرهنگ   فهم  بر  فرهنگ  تأثیر  به  که   تاصطالحی 
می کند    اشاره  بیرون   دنیای  با   وی   تعامل  و   او  معرفتی  یادگیرینده از جهان، ظرفیت های شناختی و

(Alfred, 2003 .) 
  1یریادگیاز تعامالت    یبانیاند که به منظور پشت کرده  فیتعر  ییهارا نظام  یمجاز  یریادگی  یهاطیحم
(Akeroyd, 2005طراح ) در    هیساختن و ادغام منابع وب پا  کپارچهی  ندیاز فرا  هاط یمح  نیاند. اشده   ی

 ی مجاز  یریادگی  یها  طی(. محSaumure and Shiri, 2006)  کنندیم  یبانیپشت  یکالس مجاز  یفضا
به عالوه فراهم کردن خدمات و محتوا  ندیاز فرا  یبیترک به چهره    است   یکی الکترون  یآموزش چهره 

(Sander et al., 2006 ) 
ی  می  اریدر فهم و درک درست،    یاست که به آدم  ییو توانا  ییدانا  بهی دستیابی  برا  یراه  ،یتابخوانک

 (. Stranger, 2014)  و ژرف است  گسترده  یها و ورود به دنیا  و جهالت  تهایکلید گذر از  محدود  و  رساند
 (. Kachala, 2007) آوردی را فراهم م یآموزش یبهبود استانداردها هنگ مطالعه و خواندن زمینةفر

با توجه به ظهور رسانه های سمعی و بصری، مطالعه و خواندن در فضای مجازی و دیجیتال به امری 
( فناوری الکترونیکی نوع جدیدی از کتاب و روش جدیدی 1991رایج مبدل شده است. به اعتقاد بالتر )

  زان یم  یم   چهبه    یگفت که خوانندگان امروز  توان یبرای نوشتن و خواندن را به ما عرضه می کند.  نم
به دست آوردن اطالعات نه تنها    یبرا  ی(. امروزه راه1395اطاعات در دسترس احاطه شده اند )مجرب،  

  یباشد که در آن م  ی کیبه کتاب الکترون  ی دسترس  قیتواند از طر  یوجود دارد بلکه م  یاز نسخه چاپ

 
1 Learning interactions 
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(.  Ridwan & Gultom, 2017برد )  ییبه هرجا  یتوان آن را به راحت  یکنند و سپس م  رهیتوانند ذخ
 Yagubiی )اجتماع  یارزشهاو    معلم،  خانوادهی،  آموزش  یفضاعبارتند از:    عوامل موثر بر فرهنگ مطالعه

et al, 2015 .) 
برای رفع موانع و ایجاد زمینه و بستر الزم جهت ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه، نهادهای مختلف در  

های گروهی  ها، دولت و رسانه بخش، شامل خانواده، مدارس و نظام آموزشی، کتابداران و کتابخانه   پنج
ناشران و کتاب فروشی  به سمت مشخصی  و  با رفع مشکالت موجود، هم سو و هم هدف،  باید   ، ها 

ست.  خانواده عامل بسیار موثری در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی ا  حرکت کنند.
محیط و شرایط خانواده، روش تربیتی و آموزشی والدین ، طرز تفکر و نگرش والدین در رابطه با مطالعه  
و کتابخوانی، وجود کتب و نشریات قابل دسترس و همچنین سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانواده،  

 .(Khosravi, 2013 نقش بسزایی در تقویت عادات مطالعه و کتابخوانی دارد
  ز یکرد که هرکدام از آنها ن  میتوان در پنج گروه تقس یشوند را م  ی به مطالعه م شیکه مانع گرا  ینعموا

 شود: یمتأثر است که به آنها اشاره م گریاز عوامل متعدد د
در شخص است که مربوط به    یروان  یاز تنش ها  یمسئله ناش  نینسبت به مطالعه: ا  یحوصلگ  یب  -1

 اوست.   یزندگ طیمح
نبودن درآمد مردم و اشتغال به چند حرفه   یمکف  لیمشکل به دل  نی مطالعه: ا  یبرا  یکمبود وقت کاف  -2

 شده است.  جادیا یزندگ نیتأم یبرا
.  ستین  ریامکان پذ  یمطالعه، به راحت  یکتاب برا  افتنینداشتن به کتاب: در شهرستان ها   یدسترس  -3
 کتابخانه در نقاط دورافتاده وجود ندارد. جادیا یدجه برابو
و    ی کم سواد  لیبه دل  نیوالد  دنیتوان در آموزش ند  یمشکل را م  نیا  ی ها  شهیاز مطالعه: ر  زیگر  -4
 آنان جستجو کرد. یسواد یب

داده که   شیکاغذ را افزا  متیق  ،یداخل  یناکاف  دیبه خارج به علت تول  یگران کتاب: وابستگ  متیق  -5
 (. Bahrami, 1996) کتاب شده است متیق یباعث گران زین نیا

  داشتن  مستلزم  امر   این   و  باشند  علم  ی  سازنده  و   بپردازند  دانش   و   علم  تولید  به   خود  باید  آموزان  دانش
  برداشته   ابتدایی  مقطع  در  آن  های   قدم  اولین  و   است  موشکافانه   نگاه  و   مطالعه  و  پژوهش   انگیزه  و    روحیه

 باید   البته،  و  شده  نهاده  ودیعت  به  انسانها  همه  سرشت  در  حقایق  کشف  و  معرفت  کسب  به  میل.  شود  می
  انجام   که  این  است  الزامی  آن   بیان  که  ای  نکته  و .  شود  شکوفا  و   تقویت  انسان،  وجودی  از  جنبه  این

  به  را آموزان دانش ها فعالیت بررسی در معلم دقتی بی و آموزان دانش  توسط فعایتها صوری و فرمالیته
  مالحظه   قابل   تازگی  و  جدّیت  درس   کالس   در  و   مدرسه   در   که  شود  می   رهنمون   نگرش    و  سمت   این
  ی   نکته و . است  تحصیلی  سال و  ها  ماه  ها،   هفته  بردن پایان  و  اوقات  گذراندن  هدف،  و  ندارد   وجود  ای

 و  مطالعه  و  پژوهش  مساله  به  توجه  بدون  که  اند  شده  طراحی  ای گونه  به  ابتدایی  دروس  که  این  پایانی
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  توان   نمی  جایی  به  راه   -...  و   محور  پژوهش   کاوشگری،   مثل  –   تدریس   نوین   های  روش   کارگیری  به
 .برد

( کیا  که،  1395مرادی  کند  بیان می  تحققی  در  دن(  تغ  یایدر  امروز  و    یادیز  راتییمدرن  مطالعه  در 
ادب معتقدند   یاز اهال  یاریشده است. بس  یادیز  راتییعرصه دستخوش تغ  نیگشته و ا  داریپد  یکتابخوان

ناشران کتابخانه ها و خوانندگان حفظ    نیخود را در ب  گاهیجا  شهیهم  یکیالکترون  ریو غ  یچاپ  یکتابها
زار  در با  یچاپ  یتواند از رونق کتاب ها  یم  یکیالکترون  یکه کتابها  استکنند. البته روشن    یکرده و م

مدرن کتاب در کشور   ایو    یرا از بازار نشر سنت   گریتوانند همد  یدو نم  نیگاه ا  چیه  ینشر کتاب بکاهد ول
 جهان به طور کامل حذف کند.   ایو 

روزانه جوامع    یزندگ  یمایدر حال دگرگون ساختن س  نترنتیا( بیان می دارد،  1395مولوی وهمکاران )
تعامل با همساالن و    یاز جوانان به جا  یاریباعث شده بس  نترنتیا  ی جاذبه    قشر جوان اس .  ژهی، بو
تحت الشعاع قرار داده    زیمطالعه و پژوهش را ن  کردیرو  نترنتیا  ی. از طرف   نندیرا برگز  انهیخود ،را  نیوالد

در   یا شهیدهد تا اند یمحققان قرار م اریدر اخت نترنت یکه ا است،  ییفضا ی بررسایشان به دنبال  است. 
به پژوهش ختم شود.   عمدتا به عنوان    یمجاز  یاز آن است که فضا  یحاک  قی تحق  نتایجاثر مطالعه 

 شتریب  ی، استفاده  یمجاز  یکردن فضا  زیپژوهش خ  یو برا  رودیتبادل اطالعات بکار م  یبرا  یطیمح
 . گرددی م شنهادی فضا پ نیدر ا تالیجید یازکتاب ها

و   یدانشگاه عالمه طباطبائ ی تالیجید یهاکتابخانه یابیهدف ارز با ( در مقاله 1399جاللی و همکاران )
با  بیان می کنند  (  2013)  1و چو  یز  یابیارز  یارهایمع  یبر مبنا  ان یتب  یرسانو اطالع   یموسسه فرهنگ

 جودها وآن   ن یب  ی ابعاد مورد بررس  ان یدر م  ی ، تفاوت چندانسنتی و دیجیتال  وجود تفاوت در کتابخانه
برخ در  اما  تفاوت  یندارد،  برتر  نیب  یکم  یابعاد،  با  دهندگان  پاسخ  جزئ   ینسب  ینظرات  کتابخانه    یو 

 . شودیدانشگاه عالمه مشاهده م تالیجید
ذهن    ای: آکاغذی در مقابل خواندن  تالیجیخواندن د( در رساله دکترای خود با عنوان »2018)  2ایمل

خواندن    یبرا  ی ، متن یرستانیدانش آموز دب  169« را به  کند؟  یم  جادیسرگردان تفاوت درک مطلب را ا
از آنها آزمون    ی کیدو آزمون خواندن به افراد داده شد:    به طوری که .  داد  تالیجیتبلت د  ایاعم از کاغذ  

  ی با استفاده از کاوشگر سرگردان  ی ذهن  یآزمون فراخوان. سرگردان  کی  ی گریبر استنتاج و د  یفهم مبتن
  ط یشرا  نیب  یدار  یرابطه معن  چیه  نتایج نشان داد،شد.    یریاندازه گ(  2016)  3هالیس و واس  ذهن سازگار

خواندن و پرسه زدن از    تیوضع  نیب  ی رابطه ا  چی. بعالوه ، هشد  دایبر استنتاج پ  یخواندن و درک مبتن
ذهن به    ی حال ، سرگردان  نینبود(. با ا  شتریب  تالیجید  طیذهن در شرا  ی رگردانس یعنینشد )  افتیذهن  

  ی گرفتن ذهن سرگردان  یبرا  د یجد  کردی رو  کیبر استنباط مرتبط بود و    ی به درک مبتن  ی طور قابل توجه 
 اجرا شد.  تیبا موفق یگروه طیمح کیدر 

 
1 Zi and Choo 
2 Imel Brooks Robert 
3 Hollis and Was 
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 یریادگیآموزش و    تال،یجی د  یشدن استفاده از ابزارها  ریگامروزه با همه( بیان می کند،  2014)  1هاربی
 دا یپ  یشتریرفته رفته رواج ب  تال،یجید  یهاقرار گرفته است. کتاب   ی کیانقالب تکنولوژ  ریتحت تاث  زین
ه باشند، دست کم را کنار نگذاشت  یکاغذ  یهاچاپ کتاب  یاز ناشران اگر به طور کل  یاری. بسکنندیم

داده  تالیجید  یهاکتاب  رانتشا قرار  خود  کار  دستور  در  هم  ارا  سوال  اما  آ  نجاستیاند.  مطالعه   ایکه 
 و موثر است؟ قیعم یکاغذ یهاکتاب زانیبه همان م زین تالیجید  یهاکتاب

 

 مدل مفهومی تحقیق -1-2
نظریات   از  گرفته  بر  تحقیق حاضر  مفهومی  داورپناه  یزچیقناومدل  در1386)  و   2توماس ،  زش یانگ  ( 

به مطالب خواندن(  2003) ی، جومدرسه و  برنامه آموزش(  2004همکاران )و    3ی، ویگفیلد عالقه نسبت 
میباشد که در مدل    یعوامل فرد(  1390)  4استگرانگ ،  خانواده  طی مح(  1383ی، کریمی )ریادگی  طیمح

 اورده شده است.  1مفهومی شکل 

 
 : مدل مفهومی تحقیق )محقق ساخته( 1شکل 

 

 سواالت تحقیق  -2-2

 
1 Korbey 
2 Thomas, G. P 
3 Wigfield  
4 Astgrang 

فرهنگ 
یادگیری در 
فضای مجازی

انگیزش 
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برنامه 
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 سوال اصلی : -1-2-2
 چه عواملی هستند؟ تالیجیددر محیط فرهنگ مطالعه وضع موجود و وضع مطلوب عوامل اثرگذار بر 

 سواالت فرعی : -2-2-2
 چگونه است؟  فرهنگ مطالعهوضع موجود و وضع مطلوب عوامل انگیزشی اثرگذار بر  -1
 چگونه است؟  فرهنگ مطالعهای اثرگذار بر  عوامل عالقه مطلوب وضع و موجود وضع -2
 چگونه است؟  فرهنگ مطالعهعوامل آموزشی اثرگذار بر  مطلوب وضع و موجود وضع -3
 چگونه است؟  فرهنگ مطالعهیادگیری اثرگذار بر  عوامل محیط مطلوب وضع و موجود وضع -4
 چگونه است؟  فرهنگ مطالعهخانوادگی اثرگذار بر    عوامل محیط  مطلوب  وضع  و  موجود  وضع -5
 چگونه است؟  فرهنگ مطالعهعوامل فردی اثرگذار بر  مطلوب وضع و موجود وضع -6

 

 تحقیق روش  -3
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحلیل توصیفی می باشد و روش گردآوری اطالعات 
کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه های علمی 

مع آوری گردید.  پیرامون موضوع می باشد که به صورت انالین با استفاده از ابزار گوگل فرم طراحی و ج
جامعه آماری تحقیق حاضر را اولیای دانش آموزان کالس پنجم ابتدائی تشکیل می دهند که تعداد آنها  

نفر می باشد به عنوان گروه آزمایش قبل و بعد از مداخله در نظر گرفته شدند، با توجه به کوچک    28
فاده شده است. از آنجایی که در  برای نمونه گیری استسرشماری  از   بودن جامعه آماری و جمعیت هدف

کل شماری، نمی توان از روشهای آمار استنباطی استفاده کرد لذا از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل 
 داده ها استفاده شده است. ابزار تجزیه و تحلیل اکسل می باشد. 

 

 ی تحقیق ها افتهی-3
برای تحلیل سواالت تحقیق ابتدا پرسشنامه ای طراحی گردید و وضعیت موجود دانش آموزان استخراج  

گردید و بعد از سه ماه مطالعه و اصالح وضعیت  با استفاده از نمونه های اولیه یا همان پیش آزمون ها  
در اختیار پاسخگویان  برای بار دوم  و شناسایی ضعف ها وقوت ها و فرصت ها و تهدیدها مجدا پرسشنامه  

 مشخص گردد.   یا پش آزمون قرار گرفت تا وضع مطلوب
 
 
 
 

در فضای    فرهنگ مطالعه وضع موجود و وضع مطلوب عوامل انگیزشی اثرگذار بر   -1

 مجازی چگونه است؟ 
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برای تحلیل سوال اول از نمودار مقاسه ای فراوانی استفاده شده است به طوری که وضع مطلوب و وضع  
 ار هم نشان داده شده و تحلیل شده اند. قبلی در کن

 
 

 : وضع موجود و وضع مطلوب عوامل انگیزشی 1نمودار شماره 
 

درصد انگیزه  20در خصوص عوامل انگیزشی برای مطالعه در فضای مجازی وضع موجود نشان دهنده 
شویق و تعیین بیش از حد متوسط است الکن بعد از اعمال اصالحات و انجام اقدامات انگیزشی از جمله ت

بر اساس نمودار   به طوری که  تغییر محسوسی کرده  انگیزشی دانش آموزان  و اهدای جایزه وضعیت 
  یبرا  زهیانگ  درصد رسیده است. این نشان دهنده بهبود  54درصد به    20( میزان انگیزش از  1شماره )

 ی است.مجاز یمطالعه در فضا
 
 

عالقه  مطلوب  وضع   و  موجود  وضع  -2 بر    عوامل  اثرگذار  مطالعهای  چگونه    فرهنگ 
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برای تحلیل سوال دوم از نمودار مقاسه ای فراوانی استفاده شده است به طوری که وضع مطلوب و وضع  
 قبلی در کنار هم نشان داده شده و تحلیل شده اند. 

 
 

 : وضع موجود و وضع مطلوب عامل عالقه 2نمودار شماره 
 

درصد عالقه   25لعه در فضای مجازی وضع موجود نشان دهنده  در خصوص عوامل عالقه برای مطا
بیش از حد متوسط است الکن بعد از اعمال اصالحات و انجام اقدامات برای افزایش عالقه مندی از  

 دانایی   و  خرد   طریق معرفی افراد موفق علمی و مثال های از آین افراد و تفهیم این موضوع که عصر
( میزان  2آموزان به مطالعه افزایش یافت به طوری که بر اساس نمودار شماره )است عالقمندی دانش  

درصد رسیده است. این نشان دهنده پیشرفت قابل مالحظه در برنامه    77درصد به    25عالقمندی  از  
 ی است. مجاز  یمطالعه در فضا یبرا عالقمند سازی دانش آموزان

 

بر    مطلوب   وضع   و  موجود  وضع  -3 اثرگذار  آموزشی  مطالعهعوامل  چگونه    فرهنگ 
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برای تحلیل سوال سوم  از نمودار مقاسه ای فراوانی استفاده شده است به طوری که وضع مطلوب و  
 وضع قبلی در کنار هم نشان داده شده و تحلیل شده اند. 

 
 

 آموزشی  : وضع موجود و وضع مطلوب عوامل3 شماره نمودار
 

درصد عامل   30برای مطالعه در فضای مجازی وضع موجود نشان دهنده    آموزشی   عواملدر خصوص  
آموزشی بیش از حد متوسط است الکن بعد از اعمال اصالحات و انجام اقدامات برای اثربخشی عوامل  

ارایه   از جمله  به دانش آموزان  بازخوردآموزشی  مشارکت افزایش  ،  فعال  شیوه تدریساستفاده  ،  روزانه 
( میزان  3و ... وضعیت عامل آموزشی بهبودی کافی داشت به طوری که بر اساس نمودار شماره )  یکالس

درصد رسیده است. این نشان دهنده پیشرفت قابل مالحظه    69درصد به    30آموزشی  از    تغیرات عوامل
 ی است.مجاز یمطالعه در فضا یبرا در برنامه عامل آموزشی دانش آموزان 

 
 

محیط  مطلوب  وضع   و  موجود  وضع  -4 بر    عوامل  اثرگذار  مطالعه یادگیری    فرهنگ 
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برای تحلیل سوال چهارم از نمودار مقاسه ای فراوانی استفاده شده است به طوری که وضع مطلوب و  
 وضع قبلی در کنار هم نشان داده شده و تحلیل شده اند. 

 
 

 یریادگی طیمح : وضع موجود و وضع مطلوب عوامل4 شماره نمودار
 

درصد   20برای مطالعه در فضای مجازی وضع موجود نشان دهنده  یادگیری در خصوص عوامل محیط
یادگیری    عالقه بیش از حد متوسط است الکن بعد از اعمال اصالحات و انجام اقدامات برای بهبود محیط

یادگیری از راه  ارتباطات،    و  اطالعات   آوری  فن  از   انجام گرفت که عبارتند از؛ آموزش صحیح استفاده
خوب و جذاب درسی و کمک درسی.  نتایج    محتوا و مواد آموزشی، یادگیری مجازی و همچنین ارایه  دور

درصد نشان می دهد، این بدان   46درصد به  20از  یادگیری را   ( میزان تغییرات محیط4نمودار شماره )
مطالعه در   یبرا  دانش آموزان  یادگیری  حیطم  معنی است که پیشرفت قابل مالحظه در برنامه تغییرات

 ی صورت گرفته است.مجاز یفضا
 
 
 

بر    عوامل محیط  مطلوب  وضع   و  موجود  وضع  -5   فرهنگ مطالعهخانوادگی اثرگذار 
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ای فراوانی استفاده شده است به طوری که وضع مطلوب و    برای تحلیل سوال پنجم از نمودار مقاسه
 وضع قبلی در کنار هم نشان داده شده و تحلیل شده اند. 

 
 

 خانوادگی  طیمح : وضع موجود و وضع مطلوب عوامل5 شماره نمودار
 

درصد    17برای مطالعه در فضای مجازی وضع موجود نشان دهنده    خانوادگی  در خصوص عوامل محیط
عالقه بیش از حد متوسط است الکن بعد از اعمال اصالحات و انجام اقدامات برای مطلوب کردن فضای 
محیط خانواده از جمله جلسه آنالین با اولیا و آگاه سازی آنها در خصوص چگونگی بستر سازی برای  

ای و  آموزان  دانش  تغییرات  مطالعه  اولیا وضعیت محیط خانوادگی  توسط  آنها  برای  زیر ساخت ها  جاد 
درصد رسیده   54درصد به    17از    خانوادگی   محیط  ( میزان تغییر عامل5اساسی کرد. نتایج نمودار شماره )

مطالعه در   یبرا  است. این نشان دهنده پیشرفت قابل مالحظه در برنامه عالقمند سازی دانش آموزان 
 ی است.مجاز یفضا

 
 
 

 چگونه است؟   فرهنگ مطالعهعوامل فردی اثرگذار بر    مطلوب  وضع   و  موجود  وضع  -6
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ای فراوانی استفاده شده است به طوری که وضع مطلوب و    برای تحلیل سوال ششم از نمودار مقاسه
 وضع قبلی در کنار هم نشان داده شده و تحلیل شده اند. 

 
 

 فردی: وضع موجود و وضع مطلوب عوامل 6شماره  نمودار
 

برای مطالعه در فضای مجازی وضع موجود    و هوشیاری  پشتکار  در خصوص عوامل فردی از جمله اراده،
بیش از حد متوسط است الکن بعد از اعمال اصالحات و انجام   فردی   درصد عوامل  28نشان دهنده  

اقدامات برای بهبود اراده و پشتکار دانش آموزان از جمله؛ تمرین کردن، برنامه ریزی برای ورزش، تقسیم 
ی بهبود خوبی داشت به طوری که بر اساس نمودار شماره برنامه مطالعه به واحد های کوچک عامل فرد

درصد رسیده است. این نشان دهنده پیشرفت قابل مالحظه   62درصد به    28( میزان عالقمندی از  6)
ی مجاز   یمطالعه در فضا  یبرا   دانش آموزان  هوشیاری  و  پشتکار اراده،  جمله  از  فردی  در برنامه عوامل

 است. 
 

 بحث و نتیجه گیری   -4
  در  آموزان  د از تعطیلی مدارس بخاطر پاندومی کرونا و برگزاری کالس ها به صورت مجازی، دانشبع

تکالیف و ارسال آنالین آن، مطالعه در محیط دیجتال، گذر از حال سنتی مطالعه به مطالعه مدرن   نوشتن
فرار از انجام تکلیف، عدم انالین بودن در زمان کالس،    بودند و   مشکل  دچار  سواد دیجیتال  و دیجیتالی،  

  انتخاب   تا در  ترسیم گردید  نقشه راهی  مساله،   حل  بی انگیزه و بی عالقه را راه چاره برگزیده بودند. برای

7

0

15

0

50

38

13

31

15

31

0

10

20

30

40

50

60

وضع موجود وضع مطلوب

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد



 

40 

 

40 
 7یاپیپ ،1400تابستان  ،2 شمار ،سوم  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات نامهفصل

اولین اقدام طراحی سواالتی بود که بتواند اطالعات    .شوند  واقع  مفید  و  موثر  بهتر  های  حل   راه  یا  حل  راه
از انگیزه، عالقه، وضعیت آموزشی، محیط    دقیقتری  وضعیت مطالعه و نحوه مطالعه و میزان مطالعه، 

تحقیق   محتوای  تحقیق،  پیشینه  مطالعه  از  بعد  بسنجد.  را  آموزان  دانش  یادگیری  خانوادگی، محیط  
مشخص گردید و با استفاده از ابزار گوگل فرم نسبت به طراحی پرسشنامه اولیه اقدام گردید. نحوه و  
شرایط پاسخگویی به پاسخگویان از طریق جلسه آنالین آموزش داده شد و در اختیار آنها قرار گرفت.  

و پشتکار، محیط یادگیری و شرایط    انگیزه  و  عالقه  آموزان   دانش  که  مشخص شد  اولیه  مشاهدات  در
 .  ندارند مطالعه در فضای دیجیتال و مجازی زمینه آموزشی مناسبی در

  روشها   خود  تحقیقات  در  محققان  روش مناسب ابتدا مطالعه کتابخانه ای انجام شد و هرچندبرای انتخاب  
  مجازی کالس  شرایط باید اما بودند   مفید و مناسب بسیار که بودند داده پیشنهاد را زیادی راهکارهای و

  مطالعه   ضمن  در  .گردیدمی    روشها  و  راهکارها  گزینش  به  اقدام  گرفت و  می  نظر   در  نیز  را  ها  خانواده  ها و
  منابع   مطالعه  بر   عالوه   کار  این  برای.  شود  حذف  باید  را   روشها  و  راهکارها  برخی   که   نشان داد  ها  نمونه 

 روشها و راهکارها انتخاب در. برده شد بهره هم مدرسه مدیر و عزیز همکاران دیدگاه و نظر از مکتوب،
  آموزان دانش اولیای تحصیالت میزان ها، خانواده فرهنگ کیفیت  امکانات، مکان، زمان، چون شرایطی

انگیزه،    تقویت  در  سزایی  به  نقش   معلمان  و  اولیا  ابتدایی،  مقطع  از انجایی که در.  قرار گرفت  نظر  مد  را...  و
و با توجه به مجازی بودن کالس ها نقش اولیا در ردیف نقش معلم   .دانش آموزان دارند  مهارت  و  عالقه

،. لذا باید در برنامه ریزی نقش اولیا بیشتر باید مورد توجه قرار می گرفت و اقدامات زیر  نمایان می شد
 انجام گرفت: 

  حمایت  لزوم  و   مطالعه و کتابخوانی  اهمیت  و   ارزش  درخصوص  والدین  آنالین  سازی  آگاه  آموزش و  -1
 منزل در فرزندان تشویق و
 خانه در مطالعه برای مناسب فضای کردن درخواست از والدین برای فراهم -2
 آموزان  دانش برای ساده  زبان به  پژوهش و مطالعه های روش آموزش -3
 مطالعه در فضای دیجیتالی  به   درس نمره از بخشی اختصاص -4
 ...( و کنفرانس محور، پژوهش کاوشگری، مثل) تدریس در فعال و نوین روشهای از استفاده -5
 کتابخوانی آنالین مسابقات برگزاری -6
 انشاء نویسی به صورت الکترونیک  مسابقات برگزاری -7
)تعیین جایزه ماهانه برای سه نفر که بیشترین امتیاز را در ماه کسب   مکمل  های  تشویق از  استفاده  -8

 کرده باشند(
  شامل   که ...  و  دینی  و   علمی  های  زمینه   در  برجسته  شخصیتهای  زندگی  خصوص   در  هایی  فیلم  پخش  -9

 باشد.  عالی مدارج به  رسیدن های راه
 آموزش اولیا در خصوص همکاری با معلم در آموزش دانش آموزان    -10
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ایران در اینترنت و خالصه    شاعران  و  دانشمندان   شهیدان،   حال  شرح  زمینه   در  ساده  تحقیق  انجام     -11
 نویسی آن 

 زمینه   در  و  برگزار شد  آموزان  دانش  اولیای  با  جلساتی مکرر به صورت انالین نیز  اقدامات،  این   کنار  در
  نتیجه   به  و  اهداف  پیشبرد  در  آموزان  دانش  اولیای.  نیز مد نظر قرار گرفت  را  آنها  نظر  ها  روش  و  راهکارها
.  کردند  همکاری اعالم  توان،  حد در  اندک و آگاهی  سبب  به اما داشتند سزایی به   نقش راهکارها رسیدن

 یک  در ...  و   فارسی  ،  اجتماعی  مطالعات  علوم،   ریاضی،  مثل  دروس  اهداف  گرفتن  درنظر  با  نهایت  در
  انگیزش   اهمیت  به  توجه  با  همچنین   .گردید  اجرا  را  برگزیده  راهکارهای  همزمان،  طور  به  و  مدون  برنامه
...   و ها نمایش  و ها قصه در شد  تالش بیرونی  های انگیزش  از استفاده در ناگزیری ضمن درونی، های
 .  شود  تقویت  آموزان دانش در را پذیری مسئولیت و  تعهد ،  نفس  به اعتماد  و نفس عزت
شدند که به   به اجرای فعالیت هایی  مصمم  و آنها   شدند  آگاه  ها  برنامه  کیفیت  و  اهداف  با  آموزان  دانش

افزایش فرهنگ مطالعه در فضای مجازی منجر می شد. که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره 
 کرد:

در خصوص مطالعه و چگونه مطالعه کردن الخصوص در فضای مجازی راهکارهایی را به صورت    -1
در فضای مجاری آشنا هفتگی ارایه شد و با پخش فیلم و عکس در محیط شاد دانش آموزان با مطالعه 

 شدند. 
  از   که  ترتیب  این  به.  داده شد  اختصاص  اولیا  سازی  آگاه  و  آموزش  متعدد آنالین با اولیا به  جلسات  -2

در    مطالعه  اهمیت  زمینه  در  نکاتی  بیان  از  پس  جلسه  روز  در  و  می شد  مطرح  آنها  برای  را  موضوع  قبل
پرسیده    نیز   را   آنها  نظرات   ،   آموزان  دانش  پیشرفت  و  یادگیری  مساله  در  آن  واقعی  جایگاه  و  فضای مجازی

به مصداق هایی اشاره    آن،  برای  الزم  شرایط  و  مفهوم فرهنگ مطالعه  و  تعریف  بیان بر  عالوه  می شد.
  با  و  اشاره شد   فعلی  شرایط   در   مطالعه مجازی  فرهنگ  اهمیت   به  بردن   پی  برای   همچنین، .  شده است.

 . کنند درک را مساله ضرورت و اهمیت تا شد  تالش گو و  گفت و بحث
.  دادم  می   توضیح  آموزان  دانش  برای  در فضای مجازی را  ساده  مطالعه  روشهای  با تدریس  همزمان  -3
  دانش .  بپرسند  زمینه  این  در  را   خود  سواالت  در زمانهای بعد از کالس در فضای شاد،  خواستم  می  آنها  از

  بنده   با  مطالعه  زمینه  در  مشکالتی  با  شدن   مواجه   هنگام  به  ،  هرمکانی و زمانیدر    توانستند  می  آموزان
 درس،  کالس  در  موضوع  هر  توضیح  از  پس  همچنین،.  نمایند  مطرح  را  خود  مشکل  و   بگیرند  تماس

  رجوع   آن   به   بعد از کالس   تا   دادم   می  آموزان   دانش   به   شده   تایپ   و  برگه  یک   در  را   مباحث  از   ای   خالصه
  روش های مطالعه،  اهمیت مطالعه،:  از  بودند  عبارت  شد   می  مطرح  مباحث  این  در  که  موضوعاتی.  کنند

 پنجم   پایه  آموزان   دانش  سطح  در  و  ساده  روشها،  این  .اینترنتی  و  راه های مطالعه در فضای مجازی
 . بود مهارتها این ساده اصول و روشها با آشنایی ما هدف و بودند ابتدایی

مطالب   نویسی  خالصه  شد،  انجام  دیگر  فعایتهای  با  همزمان  و  ابتدا  همان  از  که  دیگر  مهم  راهکار  -4
  در  فعالیت  این.  گیری و ... بود  اینترنتی در خصوص انسانیت ، جوانمردی، مسئولیت پذیری و تصمیم
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 و  کردند  می  انتخاب  منبع  آموزان  اوقات دانش  گاهی.  شود  واقع  سودمند  بسیار  توانست  می  بعدی  مراحل
  برای  پیش  از  را  نویسی  خالصه  های  روش  البته.  کردند  می  نویسی  خالصه  توسط معلم،  تایید  از  پس

 .  بود دیگر  دروس تکمیل در واقع در فعالیتها این. داه شده بود توضیح  آموزان دانش
به دانش آموزان    ادبی   متن  یا  کوتاه و   داستان   یک متن  یا یک.  بود  مطلب  درک  فعالیتها  از   دیگر   یکی  -5

  از   پس   آموزان  دانش .  شد  می  مطرح  پرسش   چند   پایان،  در   داده می شد تا مطاله و باز نویسی کنند و
  تقویت   باعث  مساله  این.  دادند  می  جواب  ها  پرسش  به  باید  زمان خارج از کالس،  در  آن  دقیق  مطالعه

 .کردند می استقبال آن از و شد  می آموزان دانش تمرکز و استدالل و  تفکر
 فعالیتهای  باالیی  انگیزه  با  آموزان  دانش   که   می دهد  نشان  مشاهدات  بعد از انجام اقدامات اصالحی،

  کردند   می  خوشحالی  و  رضایت  ابراز  آموزان   دانش  اولیای.  دهند  می  انجام  را  مطالعه در فضای مجازی
 فرزندانشان  که  کردند  می  اقرار  همچنین.  اند  شده  مند  عالقه  فعالیتها  انجام  و  مطالعه  به  فرزندانشان  که

  و   ای  رایانه   های  بازی  صرف  را   اندکی  زمان  نیز  و  برخوردارند   بیشتری  تمرکز  از  پیش  سال  به   نسبت
  توجهی   قابل   حساسیت  و  دقت  مسایل،  با  برخورد  و   گفتن  سخن  در  آموزان   دانش.  کنند  می  ویدئویی
.  بودند  منظم  و  اصول  رعایت  با  دادند  می   انجام  مختلف  دروس  برای  آموزان   دانش  که  فعالیتهایی.  داشتند
  آثار   بررسی  و   نقد  در.  گفتند  می   سخن  آن  مورد   در  و  فهمیدند  می  نوشتند  می   که  را   آنچه  آموزان   دانش

  دانش .  کردند  می  رعایت  را  گروهی  های  فعالیت  و   نقد  قواعد  و  داشتند  فعال  شرکت  کالسی  مباحث  و
  افزایش   آنها  هشیاری  و  عالقه  پشتکار،  توجه،  تمرکز، .  داشتند  خود  در  بیشتری  کفایت  احساس  آموزان،

 .بود یافته
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Investigating the differences between the current and 

desired situation of factors affecting the reading 

culture in cyberspace 
 

Seyyed Ebrahim Rad1, Qader Vazifeh Demirchi2 

 

 

 
Abstract 

The aim of this study was to investigate the differences between the current and 

desired situation of factors affecting the reading culture in cyberspace. The data 

collection tool is a researcher-made questionnaire based on scientific theories on 

the subject, which was designed and collected online using the Google Form. The 

statistical population of the present study consists of the parents of fifth grade 

elementary students in Shohada Pars Abad Elementary School. Due to the small 

statistical population and the target population, the census has been used for 

sampling. Since inferential statistical methods cannot be used in the whole number, 

descriptive statistics have been used to analyze the data. Findings indicate 

significant changes in the studied factors in the experimental group, so that the 

factor of interest with 77% had the most and the factor of learning environment with 

46% had the least changes. Motivation factors were above average with 54%, 

educational program with 69%, family environment with 54% and individual 

factors with 62% . 
 
Keywords: learning culture, study culture, cyberspace, study factors 
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