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ا هدف ي حاضر ببود لذا مطالعهمیزان پیشرفت تحصیلی وي خواهد يکنندهي یک فرد تعیینشیوه و عادت مطالعه  :چكیده

 1394هاي جمعیت شناختی در سال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با ویژگی يالعهتعیین عادات مط

دانشجوي  339دانشجوي تحصیالت تکمیلی و  330نفر ) 669تحلیلی حاضر بر روي  ي توصیفیاست. مطالعهانجام شده

جویان گیري در ارتباط با دانششد. روش نمونهمانشاه انجاماي( از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرکارشناسی و دکتراي حرفه

ار اي بکارگرفته شد. ابزگیري به روش تصادفی طبقهتحصیالت تکمیلی سرشماري بود و در مورد سایر دانشجویان نمونه

 16 ينسخه  SPSSافزار  آوري شده توسط نرمي جمعها( بود. دادهPSSHIي عادات مطالعه )آوري اطالعات پرسشنامهگرد

ت گرفت. میانگین کلی وضعیمستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار tهاي و آزمون

هاي هاي مختلف مربوط به حیطهترین میانگین نمره در بین حیطهکم گزارش شد. 38/47±85/4ي دانشجویان عادات مطالعه

هاي یادداشت ( بود. دانشجویان رشته بهداشت در حیطه36/42±71/15مدیریت زمان ) ( و85/41±14/21یادداشت برداري )

وضعیت  جنسیت، با افراد مطالعه هايعادت هايحیطه از برخی برداري و انگیزش یادگیري کمترین میانگین را داشتند. بین

 ارتباط سکونت محل با اما (>P 05/0)شت داوجود آماري معنادار تاهل، رشته ي تحصیلی، زمان آمادگی براي امتحان ارتباط

ي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سطح متوسطی (. وضعیت عادات مطالعه<P 05/0نشد )گزارش معنادار آماري

شود اصول مطالعاتی صحیح به دانشجویان از همان بدو ورود است که با سطح ایده آل آن فاصله زیادي دارد لذا پیشنهاد می

  ه دانشگاه آموزش داده شود.ب
 

 .هاي مطالعهعادات مطالعه، دانشجویان، مهارت :کلیدی واژگان
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 مقدمه
اي هپیشرفت در اصول مطالعه و یادگیري یکی از جنبه     

سی در ارتقاي علمی موسسات آموزشی جهان محسوب اسا

ساله تعداد زیادي از می شود. این در حالی است که هر

کنند و یا تحصیالت دانشگاهی خود را رها می دانشجویان،

تحصیلی خود را در موعد مقرر به  يتوانند دورهاینکه نمی

(. اثربخشی یک 2009اتمام برسانند )حقانی و خدیوزاده، 

د ورا می توان متاثر از عوامل مختلفی دانست. با وج مطالعه

ثیر عوامل فردي و محیطی بر سطح یادگیري درسی و تأ

شده، آنچه علم امروز آن را به عنوان یادآوري مطالب آموخته

عاملی تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان قلم داد می 

ه ي فراگیران است بطوریکها و عادات مطالعهکند، مهارت

 ثرترینؤهاي مطالعه را  به عنوان مبرخی  دانشمندان  مهارت

کوشان اند )عامل بر وضعیت تحصیلی دانشجویان تلقی کرده

(. این در حالی است که بسیاري از 2007و حیدري، 

هاي ذاتی به منظور ها و تواناییدانشجویان از استعداد

ر اي کارامد برخوردار هستند اما به دلیل نقص دمطالعه

هاي مطالعه، پیشرفت تحصیلی چشمگیري نخواهند مهارت

بسیاري از مطالعات  (.2009داشت )حقانی و خدیوزاده، 

اثربخشی روش مطالعه را به عنوان جزء جدایی ناپذیر 

 اند بطوریکه، کرید و کونسل درپیشرفت تحصیلی دانسته

دادند که ي مروري سیستماتیک نشانقالب یک مطالعه

ر قدرتمندي بین روش و عادات مطالعه با همبستگی بسیا

عملکرد تحصیلی دانشجویان وجود دارد )کرید و کونسل، 

ي فتهیا ( . باید دانست که مطالعه یک فعالیت ساختار2008

         ها را شامل اي از استراتژيمنفرد نیست بلکه مجموعه

شود که یک خواننده ماهر بر آنها مسلط است و در می

برد هاي خاص آن بهره میمختلف از راهبرد هايموقعیت

هاي (. امروزه بسیاري از دانشگاه2010)نادري و همکاران، 

ي ها و فنون مطالعه را در مرحلهمطرح جهان آموزش مهارت

دانند )نوریان ورود دانشجویان به دانشگاه، امري ضروري می

 يفرگی و همکاران در مطالعهکه ( . بطوری2006و همکاران، 

خود نشان دادند که ایجاد آمادگی مطالعه قبل از ورود به 

ه ثر خواهد. بؤدانشگاه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان م

ي صحیح مقدمات عبارت دیگر اصول و عادات مطالعه

کند )فرگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را فراهم می

ي پزشکی، با دنیایی از دانشجویان حیطه (.2008همکاران، 

ها مواجه هستند که یادگیري آنها امري حیاتی آموختنی

است چراکه آنچه یک دانشجو در این حیطه با آن مواجه 

ن است ي بالیاست صرفا حفضیاتی خشک نیست بلکه عرصه

سازد. دانش پزشکی ثر میي بشري را متأکه حیات جامعه

یک دانش تئوري محض نیست بلکه این تئوري بطور 

ي حیات را ام نجات دهندهاي مقدمات یک اقدگسترده

سازد، حال در صورتی که یادگیري این دانش فراهم می

توان عملکردي مناسب را حیاتی با مشکل مواجه شود، نمی

در زمان بروز بحران انتظار داشت. از طرفی دانشی که در 

 هاییگیرد از ویژگیي پزشکی مورد مطالعه قرار میحیطه

مطالب، مشکل در  چون: حجم باالي مطالب، گستردگی

ي علوم سپردن به حافظه و یادآوري و بروز بودن هر لحظه

جدید، برخوردار است و در صورت عدم بکارگیري روش 

صحیح مطالعه، شاهد از بین رفتن وقت و انرژي فراگیران 

               ثر تنها عملکرد تحصیلی آنها را  متأ خواهیم بود که نه

ي دانش این یز تحت حیطهکند بلکه سالمت جامعه نمی

همانگونه که  (.2013افراد قرار خواهد گرفت )تورشیزي، 

هاي فردي در افراد مختلف متفاوت خصوصیات و ویژگی

باشد ي آنها نیز متفاوت میي مطالعهاست، عادات و شیوه

 يهاي خاصی براي مطالعهاي که افراد مختلف شیوهبه گونه

ن شیوه درست و یا غلط خواهد ای برند که بعضاًخود بکار می

ي یک فرد بود، بدیهی است که اگر شیوه و عادت مطالعه

اشتباه باشد چیزي بجز هدر رفتن انرژي و عدم موفقیت را 

 يمطالعه عادات (.2013)ابذري  شاهد نخواهیم بود

 زمان، مدیریت چون؛ هاییحیطه در توانمی را دانشجویان

 یادداشت برداري، انگیزه وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن،

 یادگیري، حافظه، برگزاري امتحانات و تندرستی بررسی

 ؛2013 تورشیزي، ؛2013 چراغیان، و مقدم فریدونی)نمود 

 هايحیطه از هریک که ترتیب بدین(. 2014 هاشمیان،

 : داد شرح چنین توانمی را مذکور

 و هامهارت جمله از مطالعه زمان مدیریت :زمان مدیریت

 عواملی که گرددمی محسوب دانشجویان يمطالعه داتعا

 میزان تکالیف، انجام زمان روزانه، يمطالعه زمان چون

 مورد را مطالعه زمان در آن مدیریت ينحوه و استراحت

 . دهدمی قرار بررسی

 یتوضع. دارد اشاره فیزیکی محیط به :فیزیكی وضعیت

 توانندمی حیطه این در فیزیکی عوامل سایر و صدا و سر

 .باشند مطرح

 اندنخو هنگام در بندي اولویت بررسی به :خواندن توانایی

 اهمیت اساس بر مطالعه ينحوه مطالعه، دقت مطالب،

 . پردازد می.. و مطالعه مورد موضوع

 در آن انجام عدم یا برداري یادداشت به :برداری یادداشت

 زا. شودمی پرداخته استاد تدریس حین و مطالعه حین

 یاصل متن با شده یادداشت موارد آیا که نکته این طرفی

 .گیردمی قرار بررسی مورد خیر، یا شود می مقایسه کتاب

 شجودان توسط مطالب مطالعه بررسی به :یادگیری انگیزه

که زمانی هر در مطالعه استاد، توسط آن تدریس از پیش
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 مرتب طور به فرد شرکت میزان دارد، فراغت احساس فرد 

 هايدرس جبران براي وي تمایل میزان و هاکالس رد

 . شود پرداخته ضعیف

 شده مطالعه مطالب آوردن بخاطر در فرد به تمایل :حافظه

 گردد.اطالق می مطالب مرور و

 امتحانات، دوره در فرد خواب وضعیت :امتحانات برگزاری

 مانز تنظیم امتحان، حین در االتؤس به پاسخگویی ينحوه

 موارد مطالعه امتحانی، االتؤس تعداد و الؤس نوع اساس بر

 پاسخگویی ترتیب و امتحان از قبل شده برداري یادداشت

 . امتحانی االتؤس به

 یا امید توان در وضعیتاین حیطه را می :تندرستی

 در موفقیت عدم یا و موفقیت صورت در فرد ناامیدي

 اتعاد راهنماي برنامه از پیروي به فرد تمایل امتحان،

 هب اساتید از گرفتن کمک شدن، تنظیم صورت در مطالعه

 .تر صحیح مطالعه منظور

ي مطالعه افراد امري خوشبختانه تغییر در عادات و شیوه    

امکان پذیر است بدان معنا که با شناسایی افرادي که عاداتی 

توان این عادات را اصالح ي خود دارند میغلط در مطالعه

. با توجه به اهمیت فراگیري دانش در (2013نمود )ابذري 

هاي پزشکی و نقش کلیدي و حیاتی آنها دانشجویان رشته

در سالمت هرچه بیشتر جامعه و با در نظر گرفتن این نکته 

ي شناسایی عادات مطالعه اي در زمینهکه تاکنون مطالعه

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت 

 اي با هدف تعیین عاداتم تا مطالعهاست بر آن شدینگرفته

 و کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان يمطالعه

 سال در شناختی جمعیت هايویژگی با آن ارتباط

 انجام دهیم.1394

 روش بررسی
ي توصیفی تحلیلی است که ي حاضر یک مطالعهمطالعه    

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  669بر روي 

هاي پرستاري مامایی، پزشکی، اه )شامل دانشکدهکرمانش

انجام شد.  1394بهداشت، داروسازي، پیراپزشکی( در سال 

دانشجوي در حال تحصیل  2771در این مطالعه از مجموع 

اي، به کمک جدول در مقاطع کارشناسی و دکتراي حرفه

نفر  انتخاب شدند و از طرفی  339کرجسی و مورگان تعداد 

ویان تحصیالت تکمیلی این دانشگاه که شامل ي دانشجکلیه

ر گیري دنیز وارد مطالعه شدند. روش نمونهنفر بودند  330

ي، اارتباط با دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتراي حرفه

اي بود و در مورد گیري به روش تصادفی طبقهنمونه

ري گیري سرشمادانشجویان تحصیالت تکمیلی روش نمونه

اي شامل دو قسمت آوري اطالعات پرسشنامهابزار گرد بود.

االتی در ارتباط با مشخصات ا سؤبود، بخش اول ر

تی االؤدموگرافیک دانشجویان تشکیل می داد که شامل س

در زمینه ي جنس، سن، معدل تحصیلی، وضعیت تاهل، 

رشته ي تحصیلی، مقطع تحصیلی )شامل کارشناسی، 

تخصصی(،  اي، دکترايکارشناسی ارشد، دکتراي حرفه

ي مشروط شدن در حداقل یک ترم تحصیلی )بلی، سابقه

ال شامل ؤخیر(، محل سکونت )بومی، غیر بومی( و دو س

نید؟ کبه مطالب ارائه شده توسط استاد اکتفا می آیا صرفاً"

مطالعه شما بیشتر محدود به کدام یک از  "و  ")بلی، خیر( 

ول ترم، هاي زیر، جهت آمادگی در امتحان است؟ )طدوره

قسمت دوم پرسشنامه  داد.تشکیل می "فرجه، شب امتحان(

االت ؤال بود. سؤس 45حاوي  PSSHIهاي مطالعه عادت

حیطه را پوشش می دادند که شامل  8پرسشنامه ي مذکور 

 6(، وضعیت فیزیکی )سؤال 5هاي مدیریت زمان )حیطه

 3(، یادداشت کردن )سؤال 8(، توانایی خواندن )الؤس

(، سؤال 4(، حافظه )سؤال 6ي یادگیري )انگیزه(، سؤال

( بودند. سؤال 3( و تندرستی )سؤال 10برگزاري امتحانات )

 "بعضی اوقات"، 2نمره  "همیشه یا بیشتر اوقات"پاسخ 

صفر را به خود  ينمره "به ندرت یا هرگز"و  1 ينمره

 90کل پرسشنامه  يداد، بنابراین حداکثر نمرهاختصاص می

 يآن برابر با صفر بود، بدان معنا که هرچه نمرهو حداقل 

تر خواهد ي وي مطلوبیک فرد باالتر باشد، عادات مطالعه

 يها چنین است: حیطهي هر یک از حیطهبود. حداکثر نمره

، 16، توانایی خواندن 12، وضعیت فیزیکی 10مدیریت زمان 

، برگزاري 8، حافظه 12، انگیزه یادگیري 6یادداشت کردن 

. الزم به ذکر است جهت سهولت  6، تندرستی 20امتحانات 

ها نمرات دانشجویان ها، در تمامی حیطهدر درک یافته

 گرفت.شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار 100تبدیل به نمره از 

روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات گذشته مورد 

ون مگرفته بود، بدین ترتیب که پایایی باز آزبررسی قرار

و نیز روایی  65/0، ثبات درونی به روش دو نیم کردن 88/0

است )فریدونی براي آن گزارش شده 74/0وابسته به معیار 

؛ هاشمیان، 2013؛ تورشیزي، 2013مقدم و چراغیان، 

(. در این مطالعه ضمن توضیح اهداف مطالعه براي 2014

 هاي مورد مطالعه، رضایت آگاهانه آنها جهتهریک از واحد

شرکت در مطالعه کسب گردید و به هریک از دانشجویان 

محرمانه  اطمینان داده شد که اطالعات دریافتی آنها کامالً

 روحی . با در نظر گرفتن این نکته که وضعیتبودخواهد

 اسخپ يبرنحوه هاپرسشنامه تکمیل هنگام در هانمونه روانی

 رمنظو نبدی باشد،گذار میاثر پرسشنامه االتؤس به آنها

 از بعد زمان در هاپرسشنامه توزیع بر پژوهشگران تالش

 وانیر تحریک احتمال که االتیؤس و بود تحصیلی امتحانات

 گردیدمطرح پرسشنامه انتهاي در شدمی داده آنها قبال در
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 روحی وضعیت بر ثرؤم عوامل سایر کنترل حال این با

گر، از طرف دی. بود خارج محقق يعهده از دانشجویان

 دانشجویان از برخی مشارکت کاهش و تمایل عدم احتمال

 ها مطرح بود که در این راستا،در خصوص تکمیل پرسشنامه

 .ها، هدیه توزیع گردیدپرسشنامه صحیح کردن پر قبال در

  SPSSها به کمک نرم افزار آماريتجزیه و تحلیل داده

فی هاي آمار توصیانجام شد. بدین منظور از روش 16نسخه 

)فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( و آمار تحلیلی 

مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی  t)آزمون 

 استفاده شد. 05/0داري اپیرسون( در سطح معن

 ها یافته
نفر از دانشجویان مورد مطالعه، تعداد  669از  مجموع     

درصد(  4/53نفر ) 357درصد( مذکر و  6/46نفر ) 312

بودند. میانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان مورد نث ؤم

 38تا 18سنی آنها از  يبود و دامنه 39/24±82/2مطالعه 

نفر( از دانشجویان  446درصد ) 7/66سال گزارش شد. 

هل بودند. نفر( از آنها متأ 223درصد ) 3/33 مجرد و

 ± 47/1میانگین معدل تحصیلی در مجموع دانشجویان 

         را نشان 47/18تا  32/10اي از دامنهبود که  74/14

درصد  9/52داد. در ارتباط با محل سکونت دانشجویان،  می

 315درصد ) 1/47نفر( از دانشجویان بومی بودند و  354)

در مورد  دادند.درصد( را دانشجویان غیر بومی تشکیل می

درصد از دانشجویان  1/81ي مشروطی دانشجویان، سابقه

درصد از آنها  9/18ي مشروطی بودند و فاقد هر نوع سابقه

ي مشروطی را در حداقل یک ترم تحصیلی داشتند. سابقه

          درصد از دانشجویان، اظهار کرده بودند که در  6/64

به مطالب ارائه شده توسط استاد اکتفا  ي خود صرفاًمطالعه

اي فراتر از مطالب درصد از آنها مطالعه 4/35کنند و تنها می

کز در ارتباط با بیشترین تمر سط استاد داشتند.ارائه شده تو

درصد از  7/17دانشجویان جهت آمادگی در امتحان، 

درصد در طول  9/51دانشجویان در طول ترم تحصیلی، 

اي درصد از دانشجویان مطالعه 4/30فرجه امتحانات و 

میانگین کلی وضعیت عادات  محدود به شب امتحان داشتند.

نشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ي دانشجویان دامطالعه

      شد. میانگین نمرات هریک از  گزارش 85/4±38/47

 از : مدیریتهاي عادات مطالعه به تفکیک عبارت بودند حوزه

(، 56/48±05/14وضعیت فیزیکی )(،36/42±71/15زمان )

(، یادداشت کردن 41/45±23/16توانایی خواندن )

(، 67/53±06/14یادگیري ) ي(، انگیزه14/21±85/41)

برگزاري امتحانات  (،84/50±39/16حافظه )

میانگین  (.12/43±28/19( و تندرستی )91/11±21/53)

در دانشجویان کارشناسی و  يوضعیت عادات مطالعه

و در دانشجویان تحصیالت  14/46±78/4اي دکتراي حرفه

به  1 يگزارش شد. جدول شماره 65/48±32/5تکمیلی 

مطالعه را در  هاي عاداتوزهحتفکیک وضعیت هریک از 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی با سایر دانشجویان 

دهد. اي( نشان می)دانشجویان کارشناسی و دکتراي حرفه

ویان قایسه با سایر دانشجدانشجویان تحصیالت تکمیلی در م

از میانگین  "حافظه"و  "مدیریت زمان"هاي در حیطه

ار دالف از نظر آماري معناکه این اختباالتري برخوردار بودند 

عادات مطالعه در  ي.مقایسه میانگین نمره>P ) 05/0 (بود 

هاي دانشجویان دختر و پسر حاکی از آن بود که در حیطه

یادداشت برداري، انگیزش یادگیري و برگزاري امتحانات، 

ي دانشجویان دختر بطور میانگین نمره عادات مطالعه

.  )جدول شماره >P ) 05/0 ( داري بیشتر از پسران بودامعن

1 .) 

مقایسه ی میانگین وضعیت عادات مطالعه ی  -1جدول شماره 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی با سایر دانشجویان )کارشناسی و 

 دکترای حرفه ای(

 حیطه ها 

دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی 

دانشجویان کارشناسی و 

سطح  دکترای حرفه ای  

 داری امعن
 میانگین

اف انحر

 معیار 
 میانگین

انحراف 

 معیار 

 *003/0 08/16 61/38 33/14 21/46 مدیریت زمان

 084/0 35/13 32/47 65/14 84/49 وضعیت فیزیکی

 556/0 53/15 77/45 94/16 03/45 توانایی خواندن 

 869/0 96/20 98/41 36/21 71/41 یادداشت کردن

 058/0 06/15 03/51 36/12 44/56 انگیزه یادگیری 

 *022/0 97/16 41/49 68/15 31/52 حافظه

برگزاری 

 امتحانات
12/54 69/11 32/52 06/12 052/0 

 587/0 82/18 72/42 75/19 53/43 تندرستی 

*P< 05/0  

ي وضعیت میانگین و انحراف معیار عادات مطالعه در حیطه

و در  38/49±47/14فیزیکی در دانشجویان مجرد 

بود که این اختالف از  93/46±06/13دانشجویان متاهل 

. در ارتباط با >P ) 05/0 (دار گزارش شد انطر آماري معن

ي تحصیلی دانشجویان و ارتباط آن با نمره عادات رشته

هاي مدیریت زمان، توان نوشت: در حوزهمطالعه، چنین می

یادداشت برداري و انگیزش یادگیري بین میانگین نمرات 

علوم پزشکی اختالف آماري هاي مختلف دانشجویان رشته

 ي مدیریتداري وجود داشت بدین ترتیب که در حیطهامعن

زمان دانشجویان مامایی با میانگین و انحراف معیار 

هاي بیشترین نمره و دانشجویان رشته 57/17±41/45

و  59/34±24/13داروسازي و پرستاري به ترتیب با نمرات 

خود اختصاص  کمترین میانگین نمره را به 45/15±04/36

ي یادداشت برداري، دانشجویان داده بودند. در حیطه

( بیشترین میانگین و دانشجویان 83/48±71/19پرستاري )

( کمترین میانگین را به خود82/36±27/20بهداشت )
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ي انگیزش یادگیري، در حیطهاختصاص داده بودند.  

( و مامایی 84/55±02/18دانشجویان پزشکی )

بیشترین میانگین و دانشجویان بهداشت  ( 49/12±01/55)

 طه ـن حیـین در ایـانگـترین میـمـ( از ک26/11±94/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها هیچ اختالف آماري برخوردار بودند. در سایر حیطه

ي ي تحصیلی و نمره عادات مطالعهداري بین رشتهامعن

 (.2دانشجویان گزارش نشد. )جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان در حیطه های مختلف عادات مطالعه به تفکیك برخی متغیرهای مورد مطالعه2شماره جدول
 

 تندرستی
برگزاری 

 امتحانات
 حافظه

 انگیزش

 یادگیری

یادداشت 

 برداری

 توانایی

 خواندن
 متغیر مدیریت زمان وضعیت فیزیکی

 دختر 82/14±41/43 86/13±11/47 19/16±76/45 82/19±93/45 51/13±48/55 35/16±56/50 64/11±07/52 67/19±65/43
 جنس

 پسر 58/16±15/41 11/14±24/50 29/16±99/44 66/21±17/37 41/14±62/51 47/16±16/51 09/12±49/54 83/18±52/42

 داریمعناسطح  063/0 098/0 544/0 *002/0 *011/0 634/0 *009/0 451/0

 مجرد 11/16±19/42 47/14±38/49 71/15±82/45 27/21±15/42 06/14±46/53 63/16±47/50 02/12±23/53 15/19±16/43
 وضعیت تاهل

 متاهل 88/14±69/42 06/13±93/46 25/17±56/44 91/20±25/41 09/14±11/54 91/15±57/51 71/11±16/53 57/19±04/43

 داریمعناسطح  702/0 *034/0 342/0 605/0 577/0 414/0 949/0 944/0

 پزشکی 91/16±01/40 78/11±09/48 01/17±11/50 26/22±98/42 02/18±84/55 85/14±11/49 27/10±37/54 12/19±27/43

رشته ی 

 تحصیلی

 پرستاری 45/15±04/36 08/15±06/48 89/15±61/46 71/19±83/48 06/16±11/53 77/13±29/50 64/11±04/54 31/18±08/41

 مامایی 57/17±41/45 02/12±77/49 07/14±29/47 71/21±79/42 49/12±01/55 23/16±02/51 24/11±37/53 96/19±84/46

 داروسازی 24/13±59/34 58/15±54/49 27/17±28/46 91/18±74/47 31/13±45/50 25/18±98/48 31/11±37/53 28/17±69/43

 پیراپزشکی 65/12±08/37 14/13±63/45 15/15±01/44 72/20±32/39 31/15±43/49 23/15±84/46 65/12±59/50 06/19±77/40

 بهداشت 08/20±01/40 13/13±11/46 69/13±91/42 27/20±82/36 26/11±96/45 31/22±62/52 57/13±81/50 93/18±54/43

 داریمعناسطح  *036/0 446/0 135/0 *022/0 *004/0 411/0 301/0 631/0

 طول ترم 14/20±21/45 78/14±17/48 12/15±34/44 02/22±74/44 58/14±47/55 11/17±04/47 11/14±21/53 83/17±29/44
زمان آمادگی 

 برای امتحان
 فرجه امتحانات 07/14±65/38 83/12±15/47 55/15±51/45 57/20±68/42 75/15±28/51 84/14±01/50 89/10±21/51 03/18±97/41

 شب امتحان 21/14±82/33 21/13±97/46 82/15±22/47 62/20±88/38 46/13±46/47 86/19±12/50 21/12±41/53 78/20±81/42

 داریمعناسطح  *001/0 823/0 462/0 159/0 *002/0 414/0 277/0 682/0

 بومی 96/14±65/42 05/14±77/48 77/16±96/44 39/20±43/41 47/13±17/54 98/15±16/51 01/12±06/53 84/18±26/43
 محل سکونت

 غیر بومی 51/16±03/42 08/14±33/48 62/15±91/45 98/21±32/42 69/14±12/53 86/16±47/50 81/11±37/53 79/19±96/42

 داریمعناسطح  611/0 685/0 453/0 584/0 338/0 586/0 734/0 839/0

سابقه ی  بلی 47/21±78/40 58/13±61/43 74/16±81/42 97/22±62/40 73/18±96/42 68/15±38/42 45/13±01/48 05/20±84/39

 خیر 11/38±55/14 18/48±17/13 46/46±19/15 31/42±49/20 93/52±42/13 04/51±86/16 32/53±51/11 39/43±51/18 مشروطی

 دارینامعسطح  347/0 *014/0 *091/0 565/0 *001/0 *002/0 *002/0 175/0

صرفا اکتفا به  بلی 14/15±99/38 61/13±67/47 17/15±82/45 94/20±54/42 36/15±15/51 54/17±42/49 13/12±02/52 05/19±15/43

 خیر 91/37±72/17 66/46±89/12 67/45±23/16 97/40±04/21 83/50±59/14 36/49±93/15 85/52±97/11 94/41±45/18 مطالب استاد

 داریمعناسطح  556/0 505/0 934/0 511/0 853/0 976/0 546/0 573/0
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بین زمان آمادگی براي امتحان )طول ترم، فرجه امتحانات، 

شب امتحان( و نمره عادات مطالعه در حیطه هاي مدیرت 

داري وجود ازمان و انگیزش یادگیري اختالف آماري معن

شرح داده شده  2داشت که جزئیات آن در جدول شماره 

ه ی داشتند در مقایسدانشجویانی که سابقه ي مشروط است.

هاي وضعیت فیزیکی، توانایی با سایر دانشجویان در حیطه

خواندن، انگیزش یادگیري، حافظه و برگزاري امتحانات از 

میانگین عادات مطالعه ي کمتري برخوردار بودند که این 

بین  .>P ) 05/0 (دار گزارش شد ااختالف از نظر آماري معن

ت مطالعه در حوزه هاي معدل تحصیلی دانشجویان و عادا

(، توانایی خواندن r = 081/0و=P 036/0مدیریت زمان )

(001/0 P=444/0و = r( یادداشت برداري ،)003/0 P= 

 داري وجود داشت.ا( همبستگی مثبت و معنr = 116/0و

 بحث
میانگین کلی عادات مطالعه ي دانشجویان دانشگاه       

در نظر گزارش شد، با  38/47±85/4علوم پزشکی کرمانشاه 

 100ي عادات مطالعه از گرفتن این نکته که حداکثر نمره

توان چنین گفت که وضعیت عادات محاسبه گردیده بود می

مطالعه ي دانشجویان در سطح متوسط است و با سطح ایده 

لعات صورت آل آن فاصله ي زیادي دارد. یافته حاضر با مطا

ی خوان هاي علوم پزشکی کشور همگرفته در سایر دانشگاه

دارد بطوریکه ترشیزي و همکاران در بیرجند )ترشیزي و 

(  اباذري در زاهدان )اباذري و ریگی، 2013همکاران، 

( ، کوشان و حیدري در سبزوار )کوشان و حیدري، 2013

(  و 2014( ، هاشمیان در اصفهان )هاشمیان، 2007

(  نشان 2012فریدونی مقدم در آبادان )فریدونی مقدم، 

ي ها و عادات مطالعهه اکثریت دانشجویان از مهارتدادند ک

ترین میانگین نمره در بین مکمتوسطی برخوردار هستند.

هاي هاي مختلف عادات مطالعه مربوط به حیطهحیطه

بود به عبارت دیگر  "مدیریت زمان"و  "یادداشت برداري"

توان در عمده مشکالت دانشجویان را در مرحله اول می

اشت برداري دانست بدین ترتیب که ي یاددحیطه

دانشجویان در یادداشت برداري از نکات مهم در حین 

تدریس استاد، یادداشت برداري از نکات اصلی حین خواندن 

هاي کالس درس با ي یادداشتمطالب کتاب و مقایسه

هاي کتاب، با ضعف مواجه هستند. این یافته با یادداشت

یرجند و فریدونی مقدم و مطالعات ترشیزي و همکاران در ب

؛ 2012چراغیان در آبادان هم خوانی داشت )فریدونی مقدم، 

         این در حالی است که  (.2013ترشیزي و همکاران، 

ي صورت گرفته توسط هاشمیان و همکاران در مطالعه

 دانشجویان کتابداري اصفهان نشان داد که دانشجویان این

شت برداري ي یاددادانشگاه از نمرات بهتري در حوزه

برخوردار بودند. هاشمیان دلیل این تناقض را در ماهیت 

داند به عبارت دیگر مطالعه ي حاضر و مطالعات رشته می

انشجویانی ترشیزي و همکاران و  فریدونی مقدم  بر روي د

هاي مختلف علوم پزشکی در حال صورت گرفته که در رشته

که )داري ي کتابتحصیل بودند این در حالی است که رشته

ي هاشمیان و همکاران را تشکیل جامعه ي پژوهش مطالعه

ي پزشکی برخوردار نبود )هاشمیان، می داد( از درون مایه

ي بعدي مدیریت زمان به عنوان یک در مرحله (.2014

مشکل در عادات مطالعه ي دانشجویان شناخته شد، در 

ی کمطالعه نوریان و همکاران نیز که در دانشگاه علوم پزش

ي مدیریت زمان به عنوان اصلی ترین زنجان انجام شد حیطه

مشکل دانشجویان این دانشگاه معرفی گردید که به نوعی با 

(  2006مطالعه ي نیز همخوانی دارد )نوریان و همکاران، 

نشگاه علوم پزشکی مطالعه شهیدي و همکاران نیز که در دا

و  شهیديییدي دیگر بر این موضوع بود )فسا انجام شد تأ

(  از طرفی دانشجویانی که مطالعه ي آنها 2014همکاران، 

محدود به فرجه امتحانات و شب امتحان بود در مقایسه با 

تحصیلی مطالعه می کردند در  دانشجویانی که در طول ترم

 از وضعیت  "انگیزه یادگیري"و  "مدیریت زمان"هاي حیطه

ي و عه ي ترشیزنامطلوبی برخوردار بودند این یافته با مطال

  (.2013همکاران همخوانی داشت )ترشیزي و همکاران، 

ضعف در مدیریت زمان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

درصد از دانشجویان اذعان  3/82کرمانشاه تا حدي است که 

در  آمادگی کرده بودند که تمرکز اصلی مطالعاتی آنها براي

امتحان است و ي امتحانات و شب امتحان معطوف به فرجه

ریزي شده در اي برنامهدرصد دانشجویان مطالعه 7/17تنها 

طول ترم تحصیلی داشتند. به عبارتی در یک دانشگاه که 

شاهد  انتظار می رود مطالعه پویا باشد و نه مقطعی، عمالً

مطالعه اي مقطعی این موضوع هستیم که دانشجویان صرفا 

               ان دارند.ي امتحانات و شب امتحو محدود به فرجه

ي راوري و همکاران حاکی از آن است که هاي مطالعهیافته

اکثریت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان مدیریت 

زمان را تنها محدود به دوره امتحانات کرده بودند بطوریکه 

در طول ترم تحصیلی برنامه مدونی جهت مطالعه نداشتند، 

 را منجر بهراوري و همکاران عدم مدیریت مناسب زمان 

انباشته شدن مطالب تدریس شده در طول ترم تحصیلی و 

عاملی در جهت بروز یک منبع اضطراب در دانشجویان 

هاي رسد یافته(. به نظر می2008اوري د کردند )رقلمدا

ي محمدي و پرندین در بررسی سطح اضطراب مطالعه

نشگاه علوم پزشکی نفر از دانشجویان دا 510امتحان

 2/61بر این موضوع باشد بطوریکه  ییديکرمانشاه خود تأ

درصد از دانشجویان این دانشگاه سطح اضطراب امتحان 
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(. در 2014متوسط و شدید داشتند )محمدي و پرندین، 

اي محدود به مطالعه ي حاضر نیز، دانشجویانی که مطالعه

ان ها تحت عنوشب امتحان داشتند در پاسخ به یکی از گویه

نشان دادند که  "ار روانی دارمدر آغاز امتحان احساس فش"

از فشار روانی بیشتري در مقایسه با سایر دانشجویان 

در مقایسه ي عادات مطالعه دانشجویان  برخوردار هستند.

تحصیالت تکمیلی با سایر دانشجویان نشان داده شد که 

مدیریت "هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حیطه

خوردار هستند. در از وضعیت بهتري بر "حافظه"و  "زمان

ارتباط با برتري مدیریت زمان در دانشجویان تحصیالت 

اي نشان دادند که تکمیلی، زرشناس و همکاران در مطالعه

دانشجویان با مقطع تحصیلی باالتر در مدیریت زمان مشکل 

کمتري در مقایسه با دانشجویان دیگر دارند )زرشناس و 

وضوع با سطح رسد این م(،  به نطر می2014همکاران، 

تجربه ي اکادمیکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در ارتباط 

اي بهتر در دانشجویان در مورد برخورداري از حافظه باشد.

تحصیالت تکمیلی باید گفت؛ دروس ارائه شده در این دوره 

 گردد )ترشیزي وتحصیلی به صورت تکمیلی ارائه می ي

 کمیلی پایه(  و یک دانشجوي تحصیالت ت2013همکاران، 

اي از دروس را قبال گذرانده و هم اکنون در این دوره به 

پردازد لذا این تکمیل اصول آموخته شده ي قبلی می

دانشجویان بمنظور یادآوري مطالب آموخته شده با مشکل 

در این مطالعه دانشجویان دختر در  کمتري مواجه هستند.

زاري رگسه حیطه ي انگیزش یادگیري، یادداشت برداري و ب

امتحانات وضعیت بهتري نسبت به دانشجویان پسر داشتند. 

فایومبو در مطالعه ي خود در هند نشان داد که دانشجویان 

دختر در مقایسه با دانشجویان پسر از عادات مطالعه ي 

مطلوب تري برخوردار هستند وي دانشجویان دختر را با 

انگیزه تر توصیف کرد و پیشنهاد نمود که در جهت 

رانگیختن انگیزه و عالقه در دانشجویان پسر باید تالش ب

(، در مطالعه اي 2010هاي بیشتري صورت پذیرد )فایومبو، 

ورت دیگر که توسط خورشید و همکاران در پاکستان ص

هاي مطالعه در دانشجویان گرفت؛ عملکرد تحصیلی و مهارت

دختر بهتر از دانشجویان پسر ارزیابی شد بطوریکه 

هایی چون آمادگی براي امتحان، دختر در حیطه دانشجویان

تمرکز، یادداشت برداري و حافظه از دانشجویان پسر بهتر 

(. در مطالعات صورت 2012بودند )خورشید و همکاران، 

گرفته در ایران؛ مطالعه ي ترشیزي و همکاران در بیرجند 

از برتري انگیزش یادگیري و یادداشت برداري در دانشجویان 

( . مطالعه 2013ایت داشت )ترشیزي و همکاران، دختر حک

ي دیدارلو و خلخالی در ارومیه، حیطه ي آمادگی براي 

امتحانات را به عنوان حیطه ي برتر در دانشجویان دختر 

هل أدانشجویان مت (.2014معرفی نمود )دیدارلو و خلخالی، 

در مقایسه با دانشجویان مجرد در حیطه ي وضعیت فیزیکی 

یشتري مواجه بودند. به نطر می رسد این اختالف با مشکل ب

افراد  يت فیزیکی محیط مطالعهناشی از آن باشد که وضعی

هل در مقایسه با افراد مجرد قدري متفاوت است. اکثریت متأ

 داريامطالعات بررسی شده توسط محقق اختالف آماري معن

دهند هل با عادات مطالعه نشان نمیرا بین وضعیت تأ

ي زرشناس و همکاران، مشایخی و همکاران مطالعهبطوریکه 

داري در این حوزه او استنلی جورج فاقد اختالف آماري معن

؛ مشایخی و همکاران، 2014بودند )زرشناس و همکاران، 

هاي رسد متغیر(. به نظر می2014؛ استنلی جورج، 2014

اجتماعی و فرهنگی توجیه کننده ي  عدم هماهنگی 

ي در مقایسه اکثریت مطالعات باشد. ي حاضر بامطالعه

ي تحصیلی آنها، ي دانشجویان بر حسب رشتهعادات مطالعه

چند یافته حائز اهمیت بود؛ دانشجویان رشته مامایی در 

حوزه هاي مدیریت زمان و انگیزش یادگیري وضعیت بهتري 

از سایر رشته ها داشتند در توجیه این مسئله می توان خاطر 

ي مامایی همگی دختر نشجویان رشتهنشان کرد که دا

هستند و در مطالعه ي حاضر نشان داده شد که دانشجویان 

دختر در مقایسه با دانشجویان پسر از وضعیت عادات 

ي بهتري برخوردار هستند. از طرفی دانشجویان مطالعه

هاي انگیزش یادگیري و یادداشت رشته بهداشت در حوزه

ودند، شاید بتوان این برداري بسیار ضعیف عمل کرده ب

موضوع را ناشی از  نگرش این دانشجویان در خصوص آینده 

شغلی این رشته دانست، بطوریکه در مطالعه صمدي و 

ي بهداشت در دانشگاه همکاران که بر روي دانشجویان رشته

علوم پزشکی همدان انجام شد نگرش اکثریت این 

ب لودانشجویان در خصوص آینده شغلی خود نگرشی نامط

(.بین عملکرد تحصیلی 2010بود )صمدي و همکاران، 

  دانشجویان )بر مبناي معدل تحصیلی آنها( و عادات

داري وجود داشت به اي آنها همبستگی مثبت و معنمطالعه

ي بهتر عملکرد عبارت دیگر دانشجویان با عادات مطالعه

کی و ي شموشتحصیلی بهتري داشتند این یافته با مطالعه

در دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم جهت بود از همکاران 

طرفی مطالعه کرید و کونسل همبستگی بسیار قدرتمندي 

 بین عادات مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان نشان 

نیز که بر   ي ارگن(. مطالعه2008داد )کرید و کونسل، می

دبیرستانی در ترکیه انجام  نفر از دانش آموزان 510روي 

(. این 2011ر است )ارگن، هاي حاضیافته سو باشد هم

یح ي صحي بر مزیت بکارگیري عادات مطالعهییدمسئله تأ

باشد، چراکه آنچه ما در در دانشجویان علوم پزشکی می

مطالعه ي حاضر و سایر مطالعات شاهد آن هستیم این است
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ي پیشرفت ي صحیح زمینهکه بکارگیري عادات مطالعه 

یافته دیگر در  آورد.را فراهم می تحصیلی این دانشجویان

 اشدي قبلی بییدي بر یافتهأتواند تي حاضر که میمطالعه

ي مشروطی داشتند در این است که دانشجویانی که سابقه

هاي عادات ا سایر دانشجویان در اکثریت حوزهمقایسه ب

مطالعه عملکرد ضعیفی داشتند. به نوعی این موضوع نیز از 

مطالعه بر عملکرد تحصیلی دانشجویان اهمیت نقش عادات 

وان به تعداد تي حاضر میاز نقاط قوت مطالعه حکایت دارد.

هاي مورد مطالعه اشاره کرد بطوریکه کمتر زیاد نمونه

توان یافت که در این سطح از اي را در این زمینه میمطالعه

ي حاضر تعداد نمونه انجام شده باشد. همچنین مطالعه

اي تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هتمامی رشته

را پوشش داده است این درحالی است که اکثریت مطالعات 

ي تحصیلی و یا محدود به یک رشته صورت گرفته صرفاً

 يدر ارتباط با محدودیت  مطالعه مقطع تحصیلی بودند.

ها هنگام پرکردن توان به وضعیت روحی نمونهحاضر می

کنترل آن از عهده محقق خارج پرسشنامه اشاره کرد که 

 بود.

 نتیجه گیری 
ي ي حاضر نشان داد که عادات مطالعهمطالعه    

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سطح 

متوسطی است که با سطح ایده آل آن فاصله زیادي دارد لذا 

شود اصول مطالعاتی صحیح به دانشجویان از پیشنهاد می

ه آموزش داده شود. از طرفی عمده همان بدو ورود به دانشگا

مشکالت دانشجویان در یادداشت برداري و مدیریت زمان 

بود که ضرورت تمرکز هرچه بیشتر بر این دو حوزه احساس 

قایسه با سایر دانشجویان می شود. دانشجویان بهداشت در م

هاي انگیزش یادگیري و یادداشت برداري با در حوزه

هستند، این مسئله ضرورت اي رو به رو مشکالت عدیده

 بهتر در این رشته تحصیلی ي شغلیریزي جهت آیندههبرنام

هاي انگیزش تحصیلی را نشان ها و کالسو برگزاري کارگاه

 دهد.می

 تشكر و قدردانی 
ي دانشجویانی که صمیمانه ما را در انجام این از کلیه    

 .شودطرح یاري نمودند تشکر و قدردانی می
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Abstract: Study habits of a person determines the academic progress, therefore, this study aimed 

to determine study habits among students at Kermanshah University of Medical Sciences and its 

association with demographic characteristics, too. This descriptive-analytic study encompassed 

669 students including 330 graduate students and 339 under graduate and doctoral students. The 

sampling method in graduate group was census, but stratified random sampling was used in 

another group. Data were gathered using study habit inventory questionnaire PSSHI) and then 

were analyzed by SPSS16 through independent t test, one-way ANOVA, and Pearson correlation. 

The total mean score of the students’ study habits estimated 47.38±4.85 that the lowest average 

score among the different fields was related to the scope of the taking notes (41.85±21.14) and 

time management (42.36±15.71); moreover, students in the fields of health had the lowest average 

in taking notes and learning motivation. There was a significant relationship between some 

subscales of study habits and sex, marital status, field of study, exam preparation time (P<0.0 5), 

although there wasn’t any significant relationship between study habits and living places (P>0. 

05). The study habits among students studying at Kermanshah University of Medical Sciences 

was in moderate level that was so far from an ideal level, therefore, it is recommended that 

principles of correct study should be considered at the initial entrance to university education. 
 

Keywords :  Study Habits, Students, Study Skills. 
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