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چکیده
مقدمه :نظر به اینکه روش مطالعه دانشجویان بر کل فرایند تحصیلی آنها اثرگذار است و درنهایت بر سرنوشت شغلی انها تأثیر گذار
خواهد بود ،این مطالعه با هدف تعیین عادتهای مطالعه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری و مامایی انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی مقطعی در سال  1334بصورت سرشماری بر روی  124دانشجوی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه
علوم پزشکی دزفول انجام شد .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه استاندارد عادتهای مطالعه ( )PSSHIو پرسشنامه دموگرافیک
بر پایه خودگزارش دهی بود .جهت تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار  SPSS18و آزمونهای آماری  tمستقل ،من ویتنی ،آنالیز واریانس
یک راهه و کروسکال والیس استفاده گردید.
یافتهها :در این مطالعه  21نفر مذکر ( 41/۱1درصد) و  113نفر مؤنث ( 53/7درصد) و از این میان  32نفررشته پرستاری 15 ،نفر
اتاق عمل 71 ،نفر فوریت پزشکی بودند .میانگین نمره کل عادتهای مطالعه دانشجویان  41/7 ± 11بود .میان نمره کل عادات مطالعه
با سال تحصیلی ( ،)P > 1/111محل سکونت ( )P = 1/14و ساعات مطالعه در روز ( )P = 1/14رابطه معنادار آماری وجود داشت.
همچنین میان توانایی خواندن با مقطع تحصیلی ( ،)P > 1/111محل سکونت ( ،)P > 1/111سال تحصیلی ( )P > 1/111و معدل
( )P > 1/111رابطه معنادار آماری وجود داشت .میان انگیزش یادگیری با جنس رابطه معناداری وجود نداشت ( )P = 1/33ولی میان
انگیزش وسال تحصیلی رابطه معنادار وجودداشت (.)P = 1/14
نتیجه گیری :با توجه به اینکه وضعیت مطالعه در بین دانشجویان این دانشگاه در حد نسبتاً مطلوب گزارش شده است به نظر میرسد
دانشجویان به اندازه کافی با امکانات و شرایط یادگیری و مهارتهای مطالعه آشنایی ندارند ،لذا توصیه میشود که جهت باال بردن
مهارتهای مطالعه در دانشجویان جدید الورود به هر دانشگاهی کارگاههای آموزشی در برنامه ریزی درسی آنها گنجانده شود به طوری
که هنگام ورود به دانشگاه با این مهارتها آشنا شوند که میتواند در پیشرفت تحصیلی و باال بردن انگیزه تحصیلی آنان مؤثر باشد.
واژگان کلیدی :عادتهای مطالعه ،دانشجویان ،یادگیری ،پیشرفت تحصیلی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
دیگر آن را روشی برای کدگذاری ،ذخیره سازی ،نگهداری ،بازگویی و
استفاده ازاطالعات به روش مؤثر میدانند ( .)3مهارتهای مطالعه با
موفقیت در یادگیری مرتبط است ومی توان آن را ازطریق مداخالت
آموزشی ،تغییر داد ( .)4رویکردهای مطالعه به دو نوع سطحی وعمقی
تقسیم میشود ( )5ازجمله رویکردهای سطحی میتوان به بازخوانی

مطالعه را میتوان خواندن هدفمند و همراه با یادداشت برداری تعریف
کردکه اغلب با خواندن ,مشاهده کردن ,سؤال کردن ,گوش دادن,
اندیشه و اظهار عقیده همراه است ( .)1گروهی از محققان مهارتهای
مطالعه را یک فعالیت شناختی که فرآیند ذخیره ،بازیابی و استفاده
ازدانش وآموخته ها را تسهیل مینماید تعریف میکنند ( )7و گروهی

72

نشریه پژوهش پرستاری ایران ،دوره  ،61شماره  ،5آذر و دی 6931

پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال  1334انجام
دادند.

یاتکرار و مرور ذهنی اشاره کرد که به دوام اطالعات درحافظه کوتاه
مدت کمک میکند و ازجمله رویکردهای عمقی میتوان به
تصویرسازی ،بسط دادن ورمزگذاری مطالب اشاره کردکه منجر به
ماندگاری اطالعات درحافظه بلند مدت میشود ( .)1حسینی و
همکارانش در بررسی عادتهای مطالعه دانشجویان دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی یزد بر نقش یادداشت برداری و مدیریت زمان
تاکید نمودهاند .بیشتر دانشجویان دارای مشکل در یادگیری بوده و از
نظر مدیریت زمان مشکل دارند ( )2تجربه نشان داده که برخی
دانشجویان ساعتها مطالعه میکنند اما نتیجه رضایت بخش نمیگیرند
این افراد به دلیل عدم اطالع از روشهای درست تالش زیاد میکنند
اما به نتایج دلخواه نمیرسند ( .)۱داشتن برنامه منظم و مطالعه عمیق
وهمراه با تمرکز در یادگیری دانشجویان علوم پزشکی مؤثر است (.)3
بررسیها نشان میدهد بکارگیری روشها ومهارت های مطالعه و
شرکت در سمینارهای دانشگاهی در زمینه مهارتهای مطالعه ،توسط
دانشجویان در یادگیری بهترمطالب مؤثر است ( .)11انگیزه ،تعهد،
مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای مطالعه ( )11و استفاده از روشها و
فنون مطالعه ( )17در توانمندی و موفقیت تحصیلی ،تأثیر دارد .نیمی
از دانشجویان ،بدون آمادگیهای الزم ازقبیل مهارتهای مطالعه وارد
دانشگاه میشوند و به موفقیت تحصیلی نمیرسند ( .)13طی مطالعهای
که در آمریکا روی عادتهای مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد انجام
شده ،مشخص میشود که ناکافی بودن مهارتهای مطالعه در افت
تحصیلی دانشجویان مؤثر بوده است ( .)14برای این که مطالعه مؤثر و
بازدهی آن بیشتر باشد یادگیری مهارتهای مطالعه ،ضروری است
( .)15حفظ مطالب علمی با تصویرسازی از آموختهها در ذهن از
بازخوانی و خط کشی زیر مطالب است ( .)11طبق مطالعات انجام شده
در کشور ایران مهارتهای مطالعه و یادگیری از حد مطلوب به دور
میباشد مطالعه حسینی و همکارانش نشان میدهد بیش از 7/3
دانشجویان دارای مهارتهای صحیح مطالعه نمیباشند ( .)12فریدونی
مقدم و چراغیان هم معتقدند فقط  ۱1درصد دانشجویان پرستاری
دارای عادت مطالعه خوب ومطلوب بودهاند ( .)1نارسایی در مهارتهای
مطالعه و یادگیری ،میتواند به طورمنفی بردیگرمزایای محیط آموزشی
وحتی قابلیتها و سالمت حسی و روانی افراد تأثیر بگذارد و بکارگیری
آنها میتواند نارساییهای محیط آموزشی وحتی انگیزه پایین را جبران
کند و حتی باعث افزایش انگیزه شود ( .)1۱براساس نظر محققان,
استفاده نکردن از یک روش مطالعه صحیح موجب از بین رفتن انرژی
دانشجو میشود و یکی از مهمترین عوامل افت وعقب ماندگی تحصیلی
است که بسیاری از دانشجویان را دچار اضطراب و سردرگمی میکند و
نتایج امتحانات آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین روش مطالعه
دانشجویان بر کل فرایند تحصیلی آنها اثرگذار است و درنهایت بر
سرنوشت شغلی انها تأثیر گذار خواهد بود ( .)1دانشجویان علوم پزشکی
بعد از ورود به دانشگاه با حجم انبوهی از مطالب مواجه میشوند که
بدون استفاده از راهبردهای مطالعه به موفقیت تحصیلی نمیرسند
انجام این پژوهش تالش کوچکی در جهت آگاه ساختن دانشجویان از
عادتهای مطالعه و یا راهبردهای مطالعه و کمک به آنها برای رسیدن
به موفقیت تحصیلی میباشد .لذا محققان ،این مطالعه را با هدف تعیین
عادتهای مطالعه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده

روش کار
این پژوهش توصیفی مقطعی در سال  1334بر روی دانشجویان ترم دو
تا هشت کلیه مقاطع و رشتههای دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه
علوم پزشکی دزفول انجام شده است و معیار خروج شامل ناقص پر
کردن پرسشنامه میباشد 124 .نمونه به روش سرشماری از جامعه
پژوهش انتخاب شدند .دادهها به شیوه خودگزارشی جمع آوری شد.
ابزار جمع اوری داده شامل پرسشنامه استاندارد عادتهای مطالعه بود.
پرسشنامه عادتهای مطالعه ( :)PSSHIپرسشنامه عادتهای مطالعه
( )PSSHIکه معادل انگلیسی آن Palsana & Sharma study
 habit Inventoryاست توسط یالسانی و شرما ساخته شده است و
شامل  45سؤال است .پرسشنامه عادتهای مطالعه ( )PSSHIدر
مجموع  ۱حیطه را می سنجدکه عبارتند از :تقسیم بندی زمان ،وضعیت
فیزیکی ،توانایی خواندن ،یادداشت کردن ،عوامل مؤثر درانگیزش
یادگیری ،حافظه ،برگزاری امتحانات ،و تندرستی به معنی عادتهای
سالم تغذیه ,خواب و ورزش .نمره کلی فرد میتواند بین  1تا  31باشد
و هرچه نمره باالتر باشد نشانگر عادتهای مطالعه بهتر است .چنانچه
نمره کمتر از  31باشد عادتهای مطالعه نامطلوب و اگر بین  31تا 11
باشد عادتهای مطالعه نسبتاً مطلوب و اگر نمره  11و باالتر باشد،
عادتهای مطالعه مطلوب در نظر گرفته میشود .روایی و پایایی
پرسشنامه در مطالعات متعدد تأیید شده است .بر این اساس پایایی
بازآمون  ،1/۱۱ثبات درونی به دو روش دو نیم کردن  1/15و نیز روایی
وابسته به محتوا  1/24گزارش شده است ( .)13مالحظات اخالقی در
این پژوهش شامل توضیح هدف از انجام پژوهش به صورت واضح و
روشن برای دانشجویان ،کسب رضایت آگاهانه از این افراد و محرمانه
باقی ماندن اطالعات ناشی از پژوهش برا هر فرد میباشد .پژوهشگران
اقدام به توزیع پرسشنامه در میان کلیه دانشجویان کردند و قبل از
توزیع پرسشنامه ،ابتدا و در مورد شرکت داوطلبانه در مطالعه ،محرمانه
بودن اطالعات دریافتی و نحوه تکمیل پرسشنامه توضیح داده شد .مدت
زمان الزم برای تکمیل هر پرسشنامه  71تا  31دقیقه در نظر گرفته
شد .در پایان پرسشنامههایی که دانشجویان به طور کامل تکمیل نکرده
بودند و اطالعات مخدوش داشتند از مطالعه خارج شدند وداده ها برای
تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار آماری  SPSSنسخه  1۱شدند واز
آزمونهای آماری  tمستقل ،من ویتنی ،آنالیز واریانس یک راهه و
کروسکال والیس جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.

یافتهها
نمونه مورد پژوهش شامل  124دانشجوی دانشکده پرستاری و مامایی
با میانگین سنی  71/11 ± 1/5بود .نتایج نشان داد که  21نفر مذکر
( 41/۱1درصد) و  113نفر مؤنث ( 53/7درصد) و از این افراد 32
نفررشته پرستاری 15,نفر اتاق عمل  71نفر فوریت پزشکی بودند که
 71نفر در مقطع کاردانی و  153نفر در مقطع کارشناسی قرار داشتند.
 45نفر ( 75/3درصد) در سال اول تحصیلی 21,نفر ( 43/2درصد) در
سال دوم 51,نفر ( 7۱/2درصد) در سال سوم و  3نفر ( 1/2درصد) در
سال چهارم تحصیلی بودند 4 .نفر ( 7/3درصد) دارای معدل 17/54-14

7۱

مدملی و همکاران

محل سکونت ( ،)P > 1/111سال تحصیلی ( )P > 1/111و معدل
( )P > 1/111رابطه معنادار آماری وجود داشت .میان انگیزش یادگیری
با جنس رابطه معناداری وجود نداشت (( )P = 1/33تصویر  )1ولی
میان انگیزش وسال تحصیلی رابطه معنادار وجودداشت (.)P = 1/11
همچنین یافتهها حاکی از آن بود که میان یادداشت کردن با رشته
تحصیلی ( ،)P > 1/111سال تحصیلی ( )P > 1/111و معدل (= 1/11
 )Pهم رابطه معنادار آماری وجود داشت .جدول  7میانگین و انحراف
معیار و رابطه آن با سایر متغیرهای دموگرافیک را نشان میدهد.

نفر ( 31درصد) دارای معدل  14/31-11نفر ( 51/2درصد) دارای معدل
 11-1۱و  77نفر ( 17/1درصد) دارای معدل  1۱-71بودند .جدول 1
سایر اطالعات جمعیت شناختی این افراد را نشان میدهد .میانگین
نمره کل عادتهای مطالعه دانشجویان  41/7 ± 11بود .آزمون
کلموگروف اسمیرنوف نشان داد توزیع متغیر نمره کل عادت مطالعه
نرمال بوده اما توزیع مؤلفههای عادت مطالعه نرمال نیست .میان نمره
کل عادات مطالعه با سال تحصیلی ( ،)P > 1/111محل سکونت (1/14
=  )Pو ساعات مطالعه در روز ( )P = 1/11رابطه معنادار آماری وجود
داشت .همچنین میان توانایی خواندن با مقطع تحصیلی (،)P > 1/111

جدول  :1شاخصهای دموگرافیک دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی
تعداد

تقسیم بندی

درصد

جنس
مذکر
مؤنث

21
113

41/۱
53/7

مجرد
متأهل

151
73

۱1/۱
13/7

32
51
71

55/2
37/7
17/1

تأهل

رشته تحصیلی
پرستاری
اتاق عمل
فوریتهای پزشکی
مقطع
71
153

17/1
۱2/3

کاردانی
کارشناسی
اول
دوم
سوم
چهارم

45
21
51
3

75/3
43/2
7۱/2
1/2

منزل شخصی
خوابگاهی

57
177

73/3
21/1

112
47
1
3

12/7
74/1
3/4
5/7

4
4
54
31
77

7/3
7/3
31/1
51/2
17/1

سال تحصیلی

محل سکونت

ساعت مطالعه در روز
تا  7ساعت
 7تا  4ساعت
 4تا  1ساعت
بیشتر از شش ساعت
معدل تحصیلی
زیر 17
 17تا 14
 14تا 11
 11تا 1۱
 1۱تا 71

* سطح معنی داری زیر  1/15درنظر گرفته شده است.
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جدول  :2میانگین نمره کل عادتهای مطالعه و مؤلفههای آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی و ارتباط با متغیرهای دموگرافیک با استفاده از
آزمونهای آماری  tمستقل ،من ویتنی ،آنالیز واریانس یک راهه و کروسکال والیس
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( . )73زارع زاده و همکاران نیز اعالم کردند که رابطه معناداری بین
مهارتهای مطالعه با ترم تحصیلی و معدل دیده نشد ( )4در حالی که
در مطالعهای که مشایخی و همکاران ( )77انجام دادند و همچنین در
مطالعه ترشیزی ( )71و فریدونی مقدم ( )1ایجاد رابطه مثبت و
معناداری را بین نمره عادتهای مطالعه و عملکرد تحصیلی آنها اعالم
کردند .همچنین بادله شموشکی اظهار داشت با افزایش معدل تحصیلی
نمره مهارتهای مطالعه نیز در دانشجویان باالتر میرود ( .)75یکی از
دالیل تفاوت در نتایج را میتوان به تفاوت در جامعه مورد پژوهش،
رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی آنها مربوط دانست .زیرا در پژوهش
حاضر هم از دانشجویان فوریتهای پزشکی که در مقطع کاردانی بودند
و هم از دانشجویان پرستاری و اتاق عمل که در مقطع کارشناسی بودند
استفاده شده است در حالی که تحقیق فریدونی مقدم فقط روی
دانشجویان پرستاری و مقاله ترشیزی و شکیبایی روی تمام دانشجویان
علوم پزشکی انجام شده است .از طرفی در هر ترم تحصیلی ،اساتیدی
که دانشجویان را در رشتههای مختلف آموزش میدهند متفاوت است
لذا ممکن است مالک نمره دهی آنان نیز متفاوت باشد که میتواند بر
معدل دانشجویان تاثیرگذار باشد .همچنین تعداد واحدهای کارآموزی
و اساتید آنها در رشتههای مختلف متفاوت است که این خود میتواند
دلیلی بر ایجاد تفاوت در نتایج مطالعات مختلف باشد .یکی دیگر از
نتایجی که از این پژوهش بدست آمد عدم وجود رابطه معنادار بین
جنس با نمره کل عادتهای مطالعه بود .اما در حوزه تندرستی و
برگزاری امتحانات این رابطه معنادار شد .این در حالی است که در
مطالعه مشایخی ( )77نیز رابطه معناداری بین نمره عادتهای مطالعه
و مشخصات دموگرافیک دیده نشد فقط در حوزه حافظه بین نمره
عادتها مطالعه و جنس رابطه ،معنادار شد .همچنین در مطالعه حاضر
بین تأهل و نمره کل عادتهای مطالعه رابطهای دیده نشد که این
میتواند به دلیل تعداد خیلی کم دانشجویان متأهل در مطالعه باشد و
از این نظر با یافتههای مطالعه ترشیزی و همکاران ( )71و مطالعه
فریدونی مقدم و همکاران ( )1مطابقت دارد در حالیکه در مطالعه نوریان
( )2دانشجویان مجرد در بعضی حیطهها مانند سرعت مطالعه ،یادداشت
برداری و درک مطلب وضعیت بهتری نسبت به متأهلین داشتند لذا
پیشنهاد میشود در مطالعات آینده گروههای بزرگتری از متأهلین در
مطالعه شرکت داده شود تا امکان مقایسه وجود داشته باشد.
از دیگر نتایج پژوهش حاضر ،رابطه معناداری است که در حوزه انگیزش
یادگیری با سال تحصیلی و تأهل دیده شد .مطالعه ثمر بخش به دو عامل
عالقه نسبت به مطالب خواندنی و کاربرد ماهرانه فنون مطالعه بستگی دارد.
عالقه داشتن نسبت به مطالب خواندنی سبب میشود تا انگیزه شخص،
نسبت به افزایش مطالعه بیشتر شود و مطالعه بیشتر منجر به بهتر شدن
کاربرد فنون مطالعه گردد ( .)2در مطالعه حاضر بین نمره کل عادات مطالعه
و سال تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری دیده شد و این بدان معنی است
که دانشجویان با افزایش سنوات تحصیلی تجربه مناسبی برای استفاده از
مهارتهای مطالعه بدست میآورند که از این نظر با مطالعهای که نوریان در
دانشگاه زنجان انجام دادند مطابقت دارد ( .)2در پژوهش حاضر نمره کل
کسب شده در مهارتهای مطالعه بر حسب محل سکونت دانشجویان رابطه
معناداری را نشان داد که این نتایج با مطالعه ترشیزی و همکاران (،)71
نوریان و همکاران ( )2مغایرت دارد در حالیکه راوری ( )71و همکاران با
استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر روی دانشجویان علوم پزشکی کرمان

بحث
این مطالعه با هدف عادتهای مطالعه و عوامل مرتبط با آن در
دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
انجام شد .پیشرفت و موفقیتهای تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان
در سیستمهای آموزش عمومی و عالی به دانش و کاربرد مؤثر
مهارتهای مطالعه بستگی دارد ( .)71مطالعه توصیفی حاضر اطالعاتی
راجع به وضعیت مهارتهای مطالعه و عوامل مؤثر بر آن بر روی
دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول را نشان
میدهد .با بررسی نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر میتوان گفت
وضعیت عادتها و مهارتهای مطالعه دانشجویان دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی دزفول با توجه به میانگین نمره کل عادتهای
مطالعه ( )41/7در حد نسبتاً مطلوب برآورد شده است که با توجه به
نقش مهارتهای مطالعه در کاهش اضطراب ،خستگی ،صرفه جویی در
وقت و افزایش انگیزه دانشجویان که موجب پیشرفت تحصیلی آنها
میشود این وضعیت به هیچ عنوان مطلوب نمیباشد و این یافته با
مطالعه فریدونی مقدم ( ،)1ترشیزی ( )71و مشایخی ( )77شباهت
دارد .شاید بتوان دلیل این تشابه را عدم آشنایی دانشجویان و دانش
آموزان با مهارتهای مطالعه از ابتدای تحصیل حتی در دوران مدرسه
دانست .یکی از نتایجی که از این مطالعه برداشت شد نمرات دانش
آموزان بود که در حوزههای مختلف مهارتهای مطالعه یکسان نبود و
این تفاوت در مطالعات مختلف نیز متغیر بود به طوری که مشکالت
عمده دانشجویان در پژوهش حاضر در زمینههای مختلف عادتها و
مهارتهای مطالعه به ترتیب در زمینه یادداشت برداری (،)7/15
تندرستی ( ،)7/۱7حافظه ( ،)4/73تقسیم بندی زمان ( ،)5/51وضعیت
فیزیکی ( ،)1/43انگیزش یادگیری ( ،)1/35توانایی خواندن ( )2/31و
برگزاری امتحانات ( )3/17بود .در پژوهشی که توسط فریدونی مقدم و
همکاران با استفاده از آزمون عادتهای مطالعه ( )PSSHIانجام دادند
بزرگترین مشکل دانشجویان را در حیطه یادداشت برداری و کمترین
مشکل آنها را در زمینه برگزاری امتحانات اعالم کردند ( .)1در تحقیق
دیگری که توسط ترشیزی و همکاران ( )71انجام گرفته است عمده
مشکالت دانشجویان در حیطه یادداشت برداری اعالم گردیده است که
با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد .اما در مطالعهای که هاشمیان
انجام داده است کمترین نمرات دانشجویان را در زمینه سالمتی مطالعه
اعالم کرده است ( .)73همچنین در مطالعهای که شیرازیان و همکاران
انجام دادند کمترین نمرهای که دانشجویان کسب کردند در زمینه
مدیریت زمان اعالم شده است که با مطالعه حاضر مغایرت دارد (.)74
شاید بتوان دلیل این عدم همخوانی را به تفاوت در ماهیت رشته
دانشجویان مورد مطالعه ،ابزار مورد استفاده و مقطع تحصیلی
دانشجویان مربوط دانست زیرا مطالعه ترشیزی ،فریدونی مقدم بر روی
دانشجویان علوم پزشکی انجام شده است در حالی که مطالعه هاشمیان
بر روی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است و همچنین ابزاری
که در مطالعه شیرازیان از آن استفاده شده است با ابزار مورد استفاده
در مقاله ترشیزی و فریدونی مقدم و پژوهش حاضر متفاوت است.
یافته جالبی که در این پژوهش میتوان به آن اشاره کرد عدم وجود
رابطه معنادار بین نمره کل عادتهای مطالعه و معدل تحصیلی است.
هاشمیان و همکاران نیز در مطالعه خود به همین نتایج دست یافتند
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کافی با امکانات و شرایط یادگیری و مهارتهای مطالعه آشنایی ندارند
و از آنجاییکه دانشجویان از اقشار فرهیخته هر جامعهای هستند و باید
وضعیت مطالعه آنان در حد خوب و عالی باشد و همچنین به عقیده
محققان ،عادتها و مهارتهای مطالعه افراد ،قابل آموزش و فراگیری
هستند پس میتوان این عادتها را گسترش داد لذا توصیه میشود که
جهت باال بردن مهارتهای مطالعه در دانشجویان جدید الورود به هر
دانشگاهی کارگاههای آموزشی در برنامه ریزی درسی آنها گنجانده شود
به طوری که هنگام ورود به دانشگاه با این مهارتها آشنا شوند که
میتواند در پیشرفت تحصیلی و باال بردن انگیزه تحصیلی آنان مؤثر
باشد .با توجه به اینکه دانشجویان یکی از اساسیترین عوامل پیشرفت
یک جامعه به شمار میآیند و پیشرفت آنان بر پایه تحصیل و علم آموزی
بر پایه عادتهای درست مطالعاتی میباشد و اینکه این پژوهش نشان
داد درصد زیادی از دانشجویان عادت نادرست مطالعاتی دارند بنظر
میرسد توجه جدی به عادتهای مطالعه و ارائه راهکاریی برای ارتقای
آن ضروری باشد .در این میان توجه به رابطه بین عادتهای مطالعه و
مشخصات دموگرافیک ذکر شده کمک کننده است .از محدودیتهای
پژوهش میتوان به بررسی عادتهای مطالعه در یک دانشکده و منطقه
جغرافیایی خاص اشاره کرد .لذا انجام مطالعات بیشتر توصیه میشود.

نشان دادند که بین مدیریت زمان مطالعه و محل سکونت دانشجویان ارتباط
معناداری وجود دارد .دلیل این تفاوت را میتوان به تفاوت در شرایط
خوابگاههای مختلف در شهرهای مختلف مربوط دانست زیرا عدم وجود
مکان مناسب جهت مطالعه ،وجود تعداد افراد زیاد در اتاقها و عدم وجود
آرامش و سکوت در مکان مطالعه از عوامل تأثیر گذار بر مطالعه میباشد.
یکی دیگر از نتایج جالب در این مطالعه وجود همبستگی مثبت بین
یادداشت برداری و معدل تحصیلی بود .نتایج مطالعات نشان میدهد
دانشجویانی که هنگام یاد گرفتن ،یادداشت برداری میکنند و پس ازآن
نوشتههای خود را مرور میکنند موفقتر بودند نسبت به آنهایی که چکیده
بر نمیداشتند که این نتایج با نتایج مطالعهای که شکیبایی و همکارانشان
انجام داده است هماهنگ است ( .)72مشاوران علمی معتقدند که یاداشت
برداری به آموزش بیشتر کمک میکند .بسیاری از مطالعات دیگر نیز گزارش
کردند بهبود مهارت یادداشت برداری به دانش آموزان در به خاطر آوردن و
فهم مطالب کوتاه مدت و بلند مدت کمک میکند ( .)72در نهایت به نظر
میرسد که دلیل تفاوت در نتایج مطالعات مختلف عالوه بر ابزارهای متفاوت
سنجش و جامعه مورد بررسی به دلیل ویژگیهای مختلف تیپهای
دانشگاهی در سطح کشور و تراز و رتبه دانشجویان وارد شده به رشتههای
مختلف نیز میباشد .لذا پیشنهاد میگردد که مطالعات مشابه در حجم
نمونههای بیشتر در سطح کل دانشجویان علوم پزشکی کشور انجام شود تا
قابلیت تعمیم پذیری بیشتری داشته باشد.

سپاسگزاری
از تمامی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه ،مسئولین محترم
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول و مسئولین
محترم معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز کمال تقدیر و تشکر
را داریم

نتیجهگیری
با توجه به اینکه وضعیت مطالعه در بین دانشجویان این دانشگاه در حد
نسبتاً مطلوب گزارش شده است به نظر میرسد دانشجویان به اندازه
.
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Abstract
Introduction: Study skills of Students affect the entire educational process and ultimately will
affect their careers. This study aimed to investigate the Study Skills and related factors in students
of nursing and midwifery college of Dezful University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on the census (174 people) of
nursing and midwifery college of Dezful University of Medical Sciences. Data collection tools
included a standard questionnaire of study skills (PSSHI) and a demographic questionnaire based
on self-reporting. SPSS-18 software for data analysis and independent t test, Mann-Whitney and
Kruskal-Wallis ANOVA were used.
Results: In this study, 71 individuals were male (40.81%) and 103 were female (59.2%) and of
those, 97 were nursing, 15 were operating rooms, and 21 were medical emergency patients. The
total score average of students’ study skills was 10 ± 46.2. There were significant relationships in
total score of study habits and the school year (P < 0.001), location (P = 0.04), and hours of study
per day (P = 0.01). Furthermore, there were significant relationships in ability to read with
educational level (P < 0.001), location (P < 0.001), years of education (P < 0.001), and average (P
< 0.001). There was no significant relationship between learning motivation and gender (P = 0.93),
but there was a significant relationship between motivation and year of study (P = 0.01).
Conclusions: It seems that students do not gain enough study skills and are not familiar with the
features and conditions. Therefore, it is recommended to enhance the students' study skill workshops
for college freshmen to be included in their curriculum. Following that, upon entering university,
they become familiar with these skills which can be effective in academic achievement and enhance
academic motivation.
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