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ق حاضر با هدف تعیین میزان مطالعه از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی است. تحقیهای داشتن مهارت چكیده:

ام گرفت. جامعه پژوهش این های مطالعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجمهارت

اپور شهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی جندی انشجویان مشغول به تحصیل در رشتهی توصیفی مقطعی دمطالعه

 انجام گردید. ابزار گردآوریبندی تصادفی گیری به روش طبقهنفر محاسبه شد و نمونه 862اهواز بودند. حجم نمونه 

آمار توصیفی )میانگین و فراوانی(  ها از طریقی کانگاس بود. دادههای مطالعهی سنجش مهارتها پرسشنامهداده

میانگین امتیاز تحلیل شد.  ANOVAمستقل، و آزمون  t پیرسون،آماری ضریب همبستگی  هاینیز آزمون و

درصد جامعه 66های مطالعه در بود. نتایج نشان داد که مهارت 34/8±4/0ی دانشجویان ی مهارت مطالعهنمره

های مطالعه افراد با عملکرد ی مهارتدرصد خوب بود. بین میانگین نمره 6/5درصد متوسط و  4/92پژوهش ضعیف، 

های های مهارت(. همچنین برخی حیطهP<0.001 , r=0.31ها همبستگی معناداری وجود داشت)تحصیلی آن

مطالعه در افراد با جنسیت ، وضعیت تأهل، سطح تحصیلی و سکونت مختلف تفاوت معنادار مشاهده شد. اما در 

وضعیت  اداری دیده نشد.ها تفاوت آماری معنیک از حیطه های سنی و وضعیت اشتغال مختلف، در هیچافراد با گروه

های مطالعه در های مطالعه در دانشگاه مورد مطالعه در حد متوسط بود. بنابراین با توجه به اهمیت مهارتمهارت

ی های مطالعهها و مهارتریزی در جهت بهبود روشتحصیلی افراد ضرورت دارد و برنامه عملکرد و پیشرفت

 دانشجویان صورت پذیرد.

 .های مطالعه، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپورمهارت :های کلیدیواژه
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 مقدمه

 جزو ،ی فراگیری مطالبافراد برا هایشیوه     

به بعد در  6790ی دههاز  بود کهی مهم موضوعات

 ،هان) های آموزشی مورد توجه قرار گرفتپژوهش

شود. ها محسوب میمطالعه، یکی از این شیوه (.6775

پیچیده است و هیچ روشی به تنهایی  یمطالعه فعالیت

 روش ها باشد.تواند پاسخگوی همه موقعیتنمی

های مطالعه را باید با انتخاب و ترکیب فنون و روش

 (.8006 ،نوریان و همکاران) واندن برگزیدمختلف خ

اشکال  تواندبلکه می مطالعه یک فعالیت یگانه نیست،

مختلفی به خود بگیرد و خوانندگان ماهر از 

و در  رندهای مختلف مطالعه آگاهی دااستراتژی

ها های مختلف برای اهداف گوناگون از آنموقعیت

به طور  (.8060 ،)نادری و همکاران کننداستفاده می

مطالعه فرایندی ذهنی همراه با اصول و شرایط  کلی،

 (.6779 ،علیپور) باشدخاص خود می

بهبود و توسعه عملکرد تحصیلی فراگیران یکی از 

زیرا عملکرد  ؛باشداهداف اصلی مراکز آموزشی می

اساس موفقیت و پیشرفت در هر  ،تحصیلی افراد

أثر افراد متگردد. عملکرد تحصیلی مقطعی محسوب می

از عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل، عادات 

 . به عبارت دیگر،باشدهای مطالعه افراد مییا مهارت

یکی از دالیلی که بعضی دانشجویان از تالش خود 

نداشتن آگاهی از  ،آورندنتیجه مطلوبی به دست نمی

های مربوط به آن است مطالعه و مهارت یشیوه

 .(8004 ،سیروهی)

هایی ی فنون و هنرهای مطالعه به مجموعهمهارت

ها کننده با توسل به آن شود که مطالعهاطالق می

ی خویش دست واند به بازدهی بیشتری از مطالعهتمی

 یا ها(. مهارت8007 ،یابد)جان بزرگی و شقاقی

 نهان و رفتارهای و افکار شامل مطالعه راهبردهای

 مرتبط یادگیری در موفقیت با که است آشکاری

 تغییر آموزشی مداخالت طریق از توانندو می هستند

 رعایت عدم(. 8004 ،یابند)خدیو زاده و همکاران

 و کارایی سطح آمدن پایین موجب مطالعه اصول

 به اعتماد کاهش و روحیه تضعیف انسان، بازدهی

 ،کامپل) شودمی مطالعه از دلزدگی و خستگی نفس،

6765.) 

 سازی،ذخیره کدگذاری، برای روشی مطالعه مهارت

روش  به اطالعات از استفاده و بازگویی و دارینگه

 با مطالعه مهارتد. باشمی و کافی مؤثر منطقی،

 و وقت در جویی اضطراب، صرفه خستگی، کاهش

 و بهتر موجب یادگیری دانشجویان، یانگیزه افزایش

 ،حسینی و همکاران) شودمی هاآن تحصیلی پیشرفت

 که اندداده نشان متعدد مطالعات عالوه (. به8006

 تواندمی مطالعه و یادگیری هایتمهار در نارسایی

 حتی و مطلوب آموزشی محیط یک مزایای تمامی

 روانی-جسمی سالمت و شخصی هوشی، هایتقابلی

 و دهد قرار خود الشعاع تحت منفی طور به را افراد

 از بسیاری تواندمی کارآمدی صورت در طرفی از

 یا و آموزشی هایمحیط در احتمالی هاینارسایی

-جسمی سالمت و تحصیلی انگیزش در کاستی حتی

 تحصیلی عملکرد بر مطلوبی تأثیر تواندمی که را روانی

کوشان و ) کند جبران یا تعدیل را باشد داشته فرد

 (.8009 ،حیدری

ای به ( در مطالعه8063بادله شموشکی و همکاران )

های نتیجه رسیدند که میانگین نمرات مهارتاین 

و باالتر به طور  69مطالعه در دانشجویان با معدل 

 و دی ال فونتمعناداری باالتر از دیگر دانشجویان بود. 

که بین دریافتند ای در مطالعه( 8007)کاردل االوار 

ی عملکرد تحصیلی دانشجویان و عادت مطالعه نمره

ی شاهده شد به طوری که نمرهآماری مارتباط معنا دار 

ی حصیلی دانشجویانی که عادت مطالعهعملکرد ت

. مطالعه حسینی و همکاران بهتری داشتند، باالتر بود

( نشان داد که حدود بیش از دو سوم 8006)

ی کافی های مطالعهدانشجویان دارای مهارت

( در 8064باشند. نتایج مطالعه نوحی و همکاران )نمی
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علوم پزشکی کرمان نشان داد که دانشجویان دانشگاه 

های ضعیفی برخوردار هستند و در ها و مهارتاز عادت

برداری و تمرکز  ریزی، یادداشتمدیریت زمان و برنامه

 برای مطالعه مشکل دارند.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در طول مدت 

تحصیل خود با حجم بسیار متنوع، وسیع و دشواری از 

ت جدید بهداشتی و درمانی مواجه هستند و عدم اطالعا

های انتخاب روش مطالعه صحیح و نداشتن مهارت

مطلوب مطالعه، تأثیر مستقیم و منفی بر عملکرد 

ا هتحصیلی دانشجویان و در نهایت آینده شغلی آن

هدف بررسی با گذارد، بنابراین پژوهش حاضر می

وم دانشگاه علدر دانشجویان های مطالعه مهارت

تا وضعیت انجام شد پزشکی جندی شاپور اهواز 

دانشجویان در این زمینه مشخص گردد و با توجه به 

توجه و برنامه ریزی الزم در این زمینه  ،نتایج پژوهش

 صورت گیرد.

 روش کار

ای توصیفی بود که به صورت پژوهش حاضر مطالعه     

ی آماری پژوهش شامل جامعهمقطعی انجام شد. 

دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علوم ی کلیه

پزشکی جندی شاپور اهواز در نیمسال اول سال 

 بودند. 6373_74تحصیلی 

نامه سنجش پرسش ابزار جمع آوری اطالعات،

اطالعات  به همراه برخی های یادگیری کانگاسمهارت

(. این 8003 ،کانگاس و دنیس)بود دموگرافیک

ه مقیاس شامل شش خرد سؤالی 50نامه پرسش

 برداری سؤال(، یاداشت 2) توانایی خواندن متون درسی

سؤال(، آمادگی برای  7) سؤال(، تقویت حافظه 5)

سؤال( و  60) سؤال(، افزایش تمرکز 68) امتحان

 4ها با مقیاس . پرسشبودسؤال(  6) مدیریت زمان

ای )همیشه، اغلب اوقات، گاهی اوقات و به ندرت( درجه

گذاری شد. بدین نمره 4تا  6ترتیب با نمرات  و به

بود.  4و حداکثر  6نمرات فرد بین حداقل  ترتیب دامنه

تر به عنوان مهارت مطالعه ضعیف، و کم 8کسب نمره 

به عنوان مهارت مطالعه متوسط و نمره  3تا 8نمره 

عنوان مهارت مطالعه خوب در نظر گرفته  به 3باالتر از 

ه ی بادلنامه در مطالعهین پرسشروایی و پایایی ا شد.

 α = 0/82) Cronbach's( با8068و همکاران )

alpha  ( .مورد تأیید قرار گرفته است 

نفر بود. به  5966ی آماری تعداد دانشجویان در جامعه

𝑛منظور تعیین حجم نمونه از فرمول برآورد نسبت  =

𝑧2 𝑝(1−𝑝)

𝑑2
بود و به  =05/0α استفاده شد که در آن 

 های مطالعاتیعلت نامعلوم بودن فراوانی نسبی مهارت

در جامعه مورد پژوهش و جهت به دست آوردن 

استفاده شد که  d=0.06و  P=0.5حداکثر نمونه از 

نفر به دست آمد. توزیع  869حجم نمونه برابر با 

ی بندی تصادف گیری طبقهها به روش نمونهنامهپرسش

 انجام شد.

طرح  تصویب و دانشگاه نمسؤوال از مجوز اخذ از پس

 ایفا جمع روش از نامهپرسش تکمیل برای پژوهشی،

 کالس یک ابتدای در که صورت بدین استفاده شد.

 از بعد شد. داده توضیح پژوهش درباره اهداف درسی

 محرمانه به و شد گرفته شفاهی ها رضایتآن از که این

 هانآ از شد، داده اطمینان هاآن اطالعات بودن

 خانوادگیو نام نام نوشتن بدون تا شد خواسته

 ها توضیحآن به همچنین نمایند. تکمیل را نامهپرسش

هیچ  و است اختیاری نامهپرسش تکمیل که شد داده

 .باشدنمی آن تکمیل در اجباری

ها با استفاده از ها، دادهپس از گردآوری پرسشنامه

طریق آمار توصیفی  بررسی گردید و از SPSSافزار نرم

مستقل، t های آماری )میانگین و فراوانی( و آزمون

آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی 

Pearson  و آزمونANOVA  مورد تجزیه و تحلیل

 قرار گرفت.

 

 هایافته
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آوری شد و میزان  پاسخنامه جمع 862در مجموع       

انگین میها نشان داد که پاسخگویی صددرصد بود. یافته

سنی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی 

سال بود. همچنین میانگین 30/88±79/8شاپور اهواز 

ترین ، کم44/66±38/6معدل دانشجویان مورد بررسی 

ها نشان بود. یافته 50/67ها ترین آنو بیش 68معدل 

ی داد که بیشترین درصد دانشجویان در دانشکده

درصد( و کمترین درصد در  6/33نفر) 70پزشکی 

 3/6نفر) 69پزشکی و داروسازی دانشجویان دندان

ر ن دهای دموگرافیک پاسخگویادرصد( بوده است. داده

 اند. نمایش داده شده 6جدول شماره

 فراوانی مطلق و نسبی دانشجویان برحسب مشخصات دموگرافیک .3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های کل نمرات مهارتمیانگین و انحراف معیار 

بود. میانگین  35/8 ±40/0دانشجویان مورد بررسی 

 6های مختلف مهارت مطالعه در نمودار امتیاز حیطه

 نشان داده شده است. 

 درصد فراوانی گروه بندی دموگرافیکمشخصات 

 جنسیت

 55 649 زن

 45 686 مرد

 711 818 مجموع

 

 دانشکده

 4/63 36 بهداشت

 9/68 34 پرستاری و مامایی

 6/33 70 پزشکی

 67 56 پیراپزشکی

 6/2 83 توانبخشی

 3/6 69 داروسازی

 3/6 69 پزشکیدندان

 711 818 مجموع

 

 وضعیت تأهل

 8/78 849 مجرد

 2/9 86 متأهل

 711 818 مجموع

 مقطع تحصیلی

 6/46 685 کارشناسی

 6/63 35 کارشناسی ارشد

 3/40 602 دکترا

 711 818 مجموع

 

 سکونت

 3/24 886 خوابگاه

 9/65 48 منزل شخصی

 711 818 مجموع

 وضعیت اشتغال

 3/68 33 شاغل

 9/29 835 غیر شاغل

 711 818 مجموع
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3131-39های مهارت مطالعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی: میانگین حیطه3نمودار            

های دهد که میانگین امتیاز حیطهنشان می 6نمودار 

 69/8تا  72/6مختلف مهارت مطالعه در طیفی بین 

ترین شتند. مهارت افزایش تمرکز از بیشقرار دا

ترین میانگین انگین و مهارت مدیریت زمان از کممی

برخوردار بود. با توجه به تفسیر امتیازات، مدیریت زمان 

 ها در سطح متوسط برآورد گردید. ضعیف و سایر حیطه

های اساس سطح بندی نشان داد که مهارتنتایج بر 

 6/5درصد متوسط و 4/92یف، درصد ضع66مطالعه در 

 درصد خوب بود. 

 6دانشجویانی که دارای مهارت مطالعه خوب هستند 

نفر(، کمترین درصد را به خود اختصاص  66درصد )

ی اند و دانشجویانی با برآورد مهارت مطالعهداده

نفر(، بیشترین درصد  802درصد) 92متوسط 

 اند. دانشجویان را تشکیل داده

عیت مهارت مطالعه و میزان هریک از برای تحلیل وض

های مختلف از آزمون های آن در دانشکدهحیطه

ANOVA های استفاده شد. میانگین امتیاز مهارت

 8مطالعه دانشجویان به تفکیک دانشکده در نمودار 

 نشان داده شده است.

 
 های مختلف دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازمهارت مطالعه در دانشجویان دانشکدههای مختلف : میانگین حیطه2جدول 

 دانشکده
 مهارت مطالعه

P Value پزشکی پیراپزشکی توانبخشی داروسازی دندانپزشکی 
-پرستاری
 مامایی

 بهداشت

**113/1 43 /± 49/8 56 /± 67/8 48 /±59/8 48 /± 36/8 
48 /± 

58/8 
35 /± 43/8 48/0±37/8 

توانایی خواندن 
 متون درسی

878/1 57 /± 36/8 95 /± 32/8 
50 /± 

38/8 
69 /± 67/8 

66 /± 

62/8 
 بردارییادداشت 86/8 ±/ 96 82/8 ±/ 67

**110/1 52 /± 60/8 45 /± 96/8 
42/ ± 

56/8 
60 /± 30/8 

47 /± 

63/8 
 تقویت حافظه 36/8 ±/ 54 56/8 ± /54

075/0 40 /± 88/8 42 /± 69/8 
58 /± 

43/8 
53 /± 04/8 

49 /± 

86/8 
45 /± 86/8 

43 /± 

62/8 

آمادگی برای 
 امتحان

**009/0 58 /± 26/8 58 /± 54/8 
39 /± 

65/8 
44 /± 49/8 

40 /± 

99/8 
 افزایش تمرکز 66/8 ±/ 59 95/8 ±/ 40

**008/0 53 /± 77/6 62 /± 70/6 
60 /± 

34/8 
66 /± 66/6 

67 /± 

04/8 
 مدیریت زمان 07/8 ±/ 64 00/8 ±/ 67

 .باشدمی 6-4ی نمره دامنه-

 **P<0.01  

2.47
2.24

2.52
2.19

2.67

1.98

1

2

3

4

توانایی خواندن یادداشت برداری تقویت حافظه آمادگی برای 
امتحان

افزایش تمرکز مدیریت زمان

از
تی

 ام
ن

گی
یان

م

حیطه های مهارت مطالعه
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های مهارت مطالعه در ی میانگین نمرات حیطهمقایسه

ی حیطه چهار های مختلف نشان داد که دردانشکده

، «تقویت حافظه»، «توانایی خواندن متون درسی»

در بین « زمانمدیریت »و « افزایش تمرکز»

های مختلف، اختالف معنادار آماری وجود دانشکده

که دانشجویان « مدیریت زمان»جز مهارت  داشت. به

پزشکی و پیراپزشکی های داروسازی، دنداندانشکده

خود را در سطح ضعیف برآورد نمودند، میانگین امتیاز 

 ها نشانگر برآورد مهارت متوسط بوده است.سایر حیطه

های مطالعه اختالف بین میانگین مهارت جهت بررسی

استفاده شد  ANOVAو معدل دانشجویان از آزمون 

 نشان داده شده است. 3که نتایج در جدول 

 های مطالعه بر اساس معدل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: میانگین مهارت1جدول 

 مهارت
 معدل

 P Value 31باالتر از  31-31 31-32

 118/1** 53/8 ± 35/0 56/8 ± 46/0 36/8 ± 48/0 توانایی خواندن متون

 117/1** 49/8 ± 68/0 88/8 ± 63/0 78/6 ± 64/0 بردارییادداشت
 117/1** 69/8 ± 50/0 58/8 ± 55/0 86/8 ± 56/0 تقویت حافظه

 117/1** 35/8 ± 46/0 69/8 ± 50/0 00/8 ± 32/0 آمادگی برای امتحان
 178/1** 95/8 ± 45/0 90/8 ± 45/0 56/8 ± 46/0 افزایش تمرکز
 717/1 02/8 ± 69/0 72/6 ± 67/0 25/6 ± 52/0 مدیریت زمان

                    **P<0.01  

های نشان داد که گروه ANOVAنتایج آزمون 

در سایر « مدیریت زمان»ی مختلف، به جز حیطه

های مهارت مطالعه تفاوت معنی داری با یکدیگر حیطه

ی هاداشتند. به عبارت دیگر دانشجویانی که از مهارت

ی باالتری برخوردار بودند، میانگین معدل مطالعه

 تری داشتند.بیش

بین سن دانشجویان و  Pearsonآزمون همبستگی 

ارتباط معنادار آماری نشان  هاآنی های مطالعهمهارت

هر چند مجموع  tبر اساس آزمون  (.p=0.07)نداد 

داری با های مطالعه، ارتباط معنیامتیاز مهارت

 و وضعیت تأهل نشان نداد، دو حیطهجنسیت 

تفاوت معنی « تقویت حافظه»و « برداری یادداشت»

و p=0.01 سیت )به ترتیب داری از نظر جن

p≤0.001 و وضعیت تأهل )( P=0.01و  P=0.03 )

نشان دادند، به طوری که دختران و افراد متأهل 

 میانگین امتیاز بهتری داشتند. 

میانگین نمرات دانشجویان در  tبر اساس آزمون 

براساس وضعیت « آمادگی برای امتحان»ی حیطه

به  (p=0.04)سکونت تفاوت معناداری نشان داد

یانی که نزد والدین خود زندگی ای که دانشجوگونه

ی آمادگی برای امتحان نسبت به در حیطه ،کردندمی

ن ولی میانگیافراد خوابگاهی در وضعیت بهتری بودند 

ها بر حسب این متغیر تفاوت نمرات در سایر مهارت

 آماری معناداری نداشت.

 براساس متغیرهای مطالعه تفاوت میانگین نمره مهارت

ها وضعیت اشتغال دانشجویان در هیچ یک از حیطه

 معنادار نبود.

های مطالعه و اختالف بین میانگین مهارت 4جدول 

دهد. با توجه به جدول، تنها سطح تحصیلی را نشان می

در بین دانشجویان « مدیریت زمان»ی میانگین حیطه

تر از حد متوسط بود و در مقطع کارشناسی پایین

 ها میانگین نمرات در حد متوسط بود. ی حیطهقیهب
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 های مطالعه براساس مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: میانگین مهارت9جدول 

 مهارت
 مقطع تحصیلی

 P Value دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 110/1** 58/8 ± 48/0 63/8 ± 49/0 37/8 ± 48/0 متون توانایی خواندن
 108/1* 66/8 ± 66/0 47/8 ± 94/0 83/8 ± 66/0 بردارییادداشت 

 113/1** 66/8 ± 56/0 65/8 ± 47/0 40/8 ± 56/0 تقویت حافظه
 788/1 62/8 ± 44/0 34/8 ± 42/0 66/8 ± 56/0 آمادگی برای امتحان

 7/1 95/8 ± 43/0 62/8 ± 46/0 66/8 ± 42/0 افزایش تمرکز
 833/1 06/8 ± 65/0 06/8 ± 69/0 74/6 ± 67/0 مدیریت زمان

 *P<0.05 

 **P<0.01

های نشان داد که در حیطه ANOVAآزمون 

 و« برداری یادداشت»، «توانایی خواندن متون درسی»

ای گونه بود به، تفاوت آماری معنادار «تقویت حافظه»

که دانشجویان کارشناسی ارشد در وضعیت بهتری 

 نسبت به دانشجویان کارشناسی و دکتری قرار داشتند.

 گیری:بحث و نتیجه

ی دانشجویان در که روش مطالعه با توجه به این      

د ها مؤثر است و فراینیادگیری و پیشرفت تحصیلی آن

در نهایت های شناختی و عملی و حاصل در مهارت

ها نقش دارد. الزم است به آن توجه سرنوشت شغلی آن

ریزان و در جهت بهبود آن برنامه ریزی شود. برنامه

ای به عوامل مؤثر بر یادگیری دارند آموزشی توجه ویژه

ها و الگوی مطالعاتی و منابع مورد م است بر مهارتو الز

استفاده دانشجویان مطلع باشند تا با شناخت نقاط 

ها، امکان تغییر برنامه در جهت وت و ضعف مهارتق

را  های آموزشیپیشرفت تحصیلی و دستیابی به هدف

های د. این مطالعه با هدف بررسی مهارتفراهم نماین

مطالعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی 

طراحی شد. در این مطالعه،  73شاپور اهواز در سال 

 پرسشنامه مورد بررسیشیوه مطالعه دانشجویان توسط 

قرار گرفت. در پرسشنامه مورد بحث، سؤاالتی در 

 هاهای مختلف مهارت مطالعه طرح شد که از آنحیطه

 یاداشت ،توانایی خواندن متون درسیتوان به یم

تقویت حافظه، آمادگی برای امتحان، افزایش ، برداری

 اشاره کرد. تمرکز و مدیریت زمان

 مطلق اکثریت  که  داد نشررران حاضرررر  مطالعه   نتایج  

 درصررررد( دارای 4/74) مطررالعرره مورد دانشرررجویرران

 این هسررتنند. متوسررط  یا و ضررعیف مطالعه هایمهارت

جه   عات    با  نتی طال جام  م قاط  دیگر در شرررده ان   کشرررور ن

عه     به  دارد؛ همخوانی طال که در م له و    طوری  باد ی 

ثر دانشرررجویان دانشرررگاه علوم    ( اک8068همکاران ) 

های  درصرررد(، از مهارت   2/79گلسرررتان) پزشرررکی 

عه   طال نامطلو م عه     ی  طال یا در م ند.  ی بی برخوردار بود

کاران )   یدارلو و هم یان علوم  8063د ( اکثر دانشرررجو

شکی اروم      شگاه علوم پز شتی دان های  یه از مهارتبهدا

عه    طال نامطلوبی برخوردار بو م ند، همچنین این  ی  د

( 8006ی حسرررینی و همکاران )وضرررعیت در مطالعه

ی بهداشت  هده شد که روی دانشجویان دانشکده   مشا 

یزد انجام شده بود. باتوجه به اهمیت موضوع مطالعه و 

عادت به آن و نقش و تأثیری که مطالعه بر پیشرفت و 

لی افراد و در نهایت بر ی شغ ی و آیندهعملکرد تحصیل 

عه می    جه مطل     جام به هیچ و وب گذارد، این وضرررع 

برنامه ریزی در جهت بهبود     نیسرررت. بنابراین توجه و  

عادت   روش عه    ها و  طال یان امری  های م ی دانشرررجو

که وضررعیت مطالعه در ضررروری اسررت. با توجه به این

شار فرهیخته در هر    شجویان که از اق ای جامعهبین دان

که به اید در حد خوب و عالی باشررد و اینهسررتند، ب
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یده  عادت  عق قان،  هارت  ی محق عه    ها و م طال ی های م

ی  اهتوان گاماد قابل آموزش و فراگیری هستند، میافر

نه    ته مؤثری در زمی عادت مختلف و الب ها و  ی بهبود 

 ی دانشجویان برداشت.های مطالعهمهارت

ی این مطالعه نشان داد که دانشجویان مورد نتیجه

بررسی در خرده مقیاس مدیریت زمان وضعیت 

داشتند. در ها امطلوبی نسبت به دیگر خرده آزمونن

ی ( و همچنین مطالعه8063ی و ریگی )ی اباذرمطالعه

ترین ( نیز مدیریت زمان کم8068کاران )بادله و هم

 ( معتقد8008میانگین را داشت، همچنین ننجی )

از فاکتورهای اساسی برای  بندی یکیاست زمان

دانشجویان ی وی اغلب ی مؤثر است. در مطالعهمطالعه

بندی برای مطالعه مشکل زماندر مدیریت زمان و 

 (8060همکاران) و نوریان مطالعه در اماداشتند، 

 مدیریت و میانگین ترینکم مطالعه حین برداری یادداشت

 امر این داد.  اختصاص خود به را میانگین بیشترین زمان

 رشته دانشجویان فقط هاآن که باشد دلیل این به تواندمی

 رشته دانشجویان. دادند قرار مطالعه مورد را پزشکی

 تحصیلی موفقیت زمان، در مدیریت دلیل به شاید پزشکی

  .باشند داشته دانشجویان از گروه دیگر به نسبت بیشتری

مطالعه  کلی هایمهارت سنجش بر ، عالوهشپژوه  در این

 متغیرهای ارتباط آن، اجزای از یک هر و دانشجویان

 مورد مطالعه هایبا مهارت پاسخگویان دموگرافیک

اگرچه براساس نتایج به  .گرفت قرار ارزیابی و بررسی

ی اوت معناداری بین دو جنس در نمرهدست آمده تف

های مطالعه دانشجویان مشاهده نشد اما در کل مهارت

های مطالعه، دختران های مختلف مهارتحیطهبررسی 

ی یادداشت برداری و تقویت حافظه وضعیت در زمینه

کوشان  یمطالعه به پسران داشتند. در بهتری نسبت

 وضعیت حافظه و خواندن توانایی در (، پسرها8009)

 انگیزش نظر از دخترها ولی داشتند از دخترها بهتری

 ی عبدخدایی ومطالعه بودند. در بهتر از پسرها یادگیری

 ارتباط مطالعه مهارت و جنسیت بین ( 8060غفاری )

 نگردید. داری مشاهده  معنی

ی تفاوت معناداری بین تأهل در نمرهدر این مطالعه 

ویان دیده نشد اما در های مطالعه دانشجکل مهارت

ای مطالعه، افراد ههای مختلف مهارتبررسی حیطه

ی یادداشت برداری و تقویت حافظه به متأهل در زمینه

 مطالعه در طور معناداری از افراد مجرد بهتر بودند. اما

 در مجرد دانشجویان (،8006ن )و همکارا نوریان

 و درك برداری مطالعه، یادداشت سرعت هایحیطه

  بودند. بهتر از متأهلین معناداری طور به  مطلب

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که بین آمادگی 

برای امتحان و محل سکونت دانشجویان ارتباط 

ترین وجود دارد و دانشجویان خوابگاهی کممعناداری 

انشجویانی ی آمادگی برای امتحان را داشتند و دنمره

ی ترین نمرهکنند، بیشکه با والدین زندگی می

ی راوری و همکاران مدیریت زمان را دارند. مطالعه

( نیز نشان داد که بین مدیریت زمان مطالعه و 8002)

محل سکونت دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد 

زل شخصی وضعیت بهتری و دانشجویان ساکن در من

 نسبت به دانشجویان ساکن در خوابگاه داشتند.

ی ابعاد   این مطالعه نشررران داد که بین همه     همچنین

هارت  طال   م یان اختالف      های م عدل دانشرررجو عه و م

بدین صرررورت که افرادی که     معنی داری وجود دارد، 

 مهارت مطالعه بهتری دارند معدل باالتری دارند. البته        

 استفاده  و برخورداری که چرا نیست،  انتظار از ریافته دو این

هارت  از عه     م طال عث    های م یت  و عملکرد بهبود با  موفق

دهد.  می نشان  معدل افزایش با خود را که شود می تحصیلی 

ستفاده  نیز (8060عبدخدایی و غفاری ) مطالعه در  بین ا

دبیرسرررترران  دوره معرردل و مطررالعرره مؤثر راهبردهررای از

گردید. نتایج     مشررراهده  داریمعنی ارتباط  دانشرررجویان 

ی داف و ( و مطالعه8000و همکاران) بوسرراتو مطالعه

( نیز نشررران داد که بین راهبردهای   8004همکاران ) 

عه     طال عدل دوره     م یان و م یادگیری دانشرررجو ی و 

داری وجود دارد. همچنین بیرستان همبستگی معنی  د
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ی کشی انجام شده در دانشگاه علوم پزی مطالعهنتیجه

های مطالعه و موفقیت کرمان نشان داد که بین مهارت

سرررتگی مثبتی وجود دارد که همگی   تحصررریلی همب

باشررد )راوری و ی حاضررر همسررو می ها با مطالعهآن

 (.8002 ،همکاران

در مطالعه حاضر سطوح مختلف تحصیلی دانشجویان 

 ی توانایی خواندن متون درسی، یادداشتبا حیطه

حافظه تفاوت معناداری نشان داد؛ برداری و تقویت 

ه های علوم پزشکی بشاید به این دلیل که دروس رشته

 با کارآموزی صورت تکمیلی ارائه شده و به طور معمول

همراه بوده است، پس دانشجویان سطوح باالتر و 

یی اتحصیالت تکمیلی نسبت به سایرین از نظر توان

 ریفظه وضعیت بهتخواندن متون درسی و تقویت حا

 دارند.

 توان نتیجه گرفتچه در باال ذکر شد میبا توجه به آن

های مطالعه دانشجویان دانشگاه که وضعیت مهارت

جندی شاپور اهواز در حد متوسط علوم پزشکی 

باشد و با توجه به اهمیت موضوع مطالعه و عادت به می

 پیشرفت و عملکرد آن و نقش و تأثیری که مطالعه بر

لی افراد و در نهایت بر جامعه ی شغتحصیلی و آینده

هیچ وجه مطلوب نیست. روش  گذارد، این وضع بهمی

یری درسی و فرایند ی دانشجویان در یادگمطالعه

های شناختی و عملی و در نهایت حاصل در مهارت

طعی است، در نتیجه ها امری قلی آنسرنوشت شغ

ها الزم ریزی در جهت بهبود این روشتوجه و برنامه

ضر نتایج حاکی از آن بود که است. در پژوهش حا

ی مدیریت ی مشکالت دانشجویان در زمینهعمده

برداری، توانایی ان، آمادگی برای امتحان، یادداشتزم

 مرکزخواندن متون درسی، تقویت حافظه و افزایش ت

 باشد. می

های مطالعه و ترویج جهت بهبود و ارتقای روش

ها و مطالعه، باید دوره های صحیحها و مهارتعادت

های صحیح مطالعه برای های آموزشی روشکارگاه

 العه در دوراندانشجویان برگزار شود و بر این امر که مط

ی تحصیلی و شغلی دانشجویان، به دانشجویی بر آینده

های علوم پزشکی که به طور نشجویان حوزهخصوص دا

توجه مستقیم با زندگی و جان مردم سر و کار دارند، 

 شود.

های دانشجویی و شود معاونتدر پایان پیشنهاد می

ی مطالعه وره زیر نظر این معاونت به مسألهمراکز مشا

توجه داشته باشند و و اهمیت آن در دوران دانشجویی 

های مطالعه را ی روشر زمینهی فردی دامکان مشاوره

در زمان مشکل  هاآنبرای دانشجویان فراهم کنند تا 

ند به راحتی به مراکز مراجعه کرده و مشکل خود بتوان

 را برطرف نمایند.

توان به خود ایفایی می مطالعه این هایمحدودیت از

ی مهارت مطالعه اشاره کرد. در صورتی که پرسشنامه

 ست این مهارت را به طور مستقیمتوانابزار دیگری می

 گردید. اینتری حاصل میاندازه بگیرد، نتایج دقیق

های بدون نام و تأکید بر مشکل با توزیع پرسشنامه

محرمانه ماندن نتایج فردی پاسخگویان تا حدود زیادی 

 طرف گردید. بر

 تقدیر و تشكر: 

مصوب  92s89این مطالعه نتیجه طرح تحقیقاتی      

مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی 

 پشتیبانی مالی معاونتشاپور اهواز بود و با استفاده از 

ی پژوهش و فناوری دانشگاه مذکور محترم توسعه

محترم  مسؤوالنیافته است. بدین وسیله از  انجام

این پژوهش  ی دانشجویانی که دردانشگاه و کلیه

 گردد.همکاری نمودند سپاسگزاری می
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Abstract:  Study skills are well known as an educational improvement factors. 

Hence, this study aimed to determine students’ study skills in Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences. The research population of this descriptive and 

cross-sectional study was the students of various disciplines at Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences. Sample size was calculated 268 members that 

were categorized through random method. Moreover, data gathering tool was 

Congos study skill questionnaire.  Collected data was analyzed using descriptive 

statistics (mean and frequency), Pearson Correlation analysis, independent t, and 

ANOVA tests. Accordingly, the mean score of students' study skill was 2.34±0.4. 

The results’ finding indicated that 16% of research population's skills assessed 

poor, 78.4% moderate and 5.6% good. There was a positive and significant 

medium association between mean score of study skills and their educational 

performance score (P< 0.001, r= 0.31). Students with different gender, marital 

status, education level and accommodation also showed significant difference in 

some study skills, although such differences were not observed in study sample 

with different employment status and age group.  The study skills status was 

estimated moderate at that University. Considering study skills' importance in 

students’ performance and their educational progress, therefore, the administers 

priority is to notice specific planning to improve students' skills and study methods 

among students. 

Keywords: Study skills, Students, Ahvaz Jundishapur University of Medical 

Sciences.    
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