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  هاي مطالعه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  عادت
  

  ، سمانه وارسته، زهرا پوررضايي، رقيه فصيحي*مرضيه ترشيزي
  

 

  چكيده
در دستيابي دانشجويان به نيازهاي آموزشي ي مؤثرنقش هاي مطالعه،  داشتن برنامه درسي منظم و به كارگيري درست مهارت: مقدمه

  .استي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  ها و عادات مطالعه بررسي مهارتهدف از اين مطالعه . دارد
مختلف دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در  يها نفر از دانشجويان مشغول به تحصيل در رشته 238اين مطالعه مقطعي بر روي : ها شرو

) PSSHI(هاي مطالعه  عادت پرسشنامهها،  دآوري دادهاي تصادفي بود و ابزار گر نمونه گيري به روش طبقه. انجام گرفت 1389سال 
  .شديه و تحليل زتجتحليل واريانس  و مستقل tهاي آماري ضريب همبستگي اسپيرمن،  آزمون استفاده از ها با داده. بود

ان عادات درصد از دانشجوي 8/32. بود) حداكثر نمره( 90از ) 07/45±81/7(نمره عادات مطالعه دانشجويان  ميانگين: نتايج
بين ميانگين نمره . درصد از آنها عادات مطالعه عالي داشتند 8/21درصد خوب و  3/14درصد متوسط،  1/31ه ضعيف، مطالع
همچنين ). r=22/0و  p>001/0(هاي مطالعه افراد و عملكرد تحصيلي آنها ارتباط مثبت، ضعيف و معناداري وجود داشت  عادت

طالعه افراد با جنس، مقطع تحصيلي، زمان مطالعه، زمان آمادگي براي امتحان، منابع مورد هاي م هاي عادت بين برخي از حيطه
و تحصيالت مادر ارتباط معنادار  تأهلمطالعه و تحصيالت پدر ارتباط معنادار آماري وجود داشت اما با محل سكونت، وضعيت 

  .آماري به دست نيامد
ي آنها از كيفيت  ي مطالعه كه شيوه ،د متوسط بودنشگاه علوم پزشكي بيرجند در حوضعيت عادات مطالعه دانشجويان دا: گيري نتيجه

ي در جهت ريز برنامهمطلوبي برخوردار نيست، بنابراين با توجه به اهميت عادات مطالعه در عملكرد و پيشرفت تحصيلي افراد ضرورت دارد 
  .رديي دانشجويان صورت پذ ها و عادات مطالعه بهبود روش

  
  هاي مطالعه،دانشجويان علوم پزشكي عادات مطالعه، مهارت: اي كليديه واژه

  876تا  866 ):11(12؛ 1391 بهمن/ آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

  
  مقدمه 

هاي شگفت انگيز انسان در دنياي امروز  همه پيشرفت
زاييده يادگيري است و وظيفه ياددهي و بهبود آن، محور 

اعتبار يك نظام  .شي استفعاليت تمام نهادهاي آموز
  ).1(آموزشي وابسته به ميزان يادگيري فراگيران آن است

                                                 
مرضيه ترشيزي، كارشناس ارشد، گروه مامايي، دانشكده  :نويسنده مسؤول *
. ستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، بيرجند، ايرانپر
)m3torshizi@bums.ac.ir(  

زهرا پوررضايي،  ؛)vsnail@yahoo.com(سمانه وارسته، كارشناس پرستاري 
رقيه فصيحي، كارشناس  ؛)sahel.2004@yahoo.com( كارشناس پرستاري

  )roghayyefasihi@yahoo.com( پرستاري
  1/10/91: پذيرش ، تاريخ9/12/90: ، تاريخ اصالحيه8/10/90: قالهمتاريخ دريافت 

 رياز عوامل گوناگون تأث يدرس يريادگي تيو كم تيفيك
عوامل  ريعالوه بر آن كه تحت تأث يريادگي. رديپذ مي

 جانات،يه ها، زهيانگ ،يروان اتيمانند خصوص يدرون
از جمله  يرونيب از عوامل باشد، فرد مي التيو تما اهداف

مطالعه و  يها مطالعه، ساعت يها روش ،يامكانات آموزش
  ).2(رديپذ مي ريتأث زين افمحركات اطر

هنگام روبرو شدن با انواع تكاليف يادگيري،  در فراگيران
 ).3(كنند هاي مشخصي استفاده مي از راهبردها و روش

مطالعه را بايد از طريق انتخاب و تركيب فنون و  شيوه
مطالعه ثمربخش به . )4(هاي مختلف خواندن برگزيد روش

عالقه نسبت به مطالب خواندني و كاربرد ماهرانه  دو عامل
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عالقه نسبت به مطلب خواندني . فنون مطالعه بستگي دارد
 لعهشود تا شخص به مطالعه بيشتر بپردازد و مطا سبب مي

  ).5(گردد بيشتر، منجربه بهتر شدن كاربرد فنون مطالعه مي
در  و نقص ييكه نارسا اند متعدد نشان داده طالعاتم

 كي يايمزا يتواند تمام و مطالعه مي يريادگي يها مهارت
شخص  يهوش يها تيقابل يمطلوب و حت يآموزش طيمح

الشعاع  تحت يافراد را به طور منف يروان يو سالمت جسم
  ).2(خود قرار دهند

 انيواز دانشج ارييتعداد بس سرتاسر جهان در ساله هر
 ايكنند  مي لي، ترك تحصو يا مدارس عالي ها دانشگاه

 انيخود را در موعد مقرر به پا تحصيل توانند دوره نمي
 ييهاي جز با شكست انياز دانشجو يبه عالوه، برخ. برسانند

 انند،رس مي انيافراد دروس خود را به پا نيا. روبرو هستند
مورد انتظار دروس كمتر از حد  رييادگيآنان در  قياما توف
استعداد و  انيدانشجو نيا شترياست كه ب يدر حال نيا. است
  ).6(را دارند تيالزم براي موفق ييتوانا
هاي متنوع مطالعه در نقاط  ها و مهارت روش كارگيري به

مختلف جهان، در يادگيري بهتر دانشجويان مورد تأييد قرار 
استارك  نوريان و همكاران با استناد به مطالعه .گرفته است

)Stark (نويسند كه شركت دانشجويان در سمينارهاي  مي
نوشتن نامه، فنون (هاي مطالعه  دانشگاهي در زمينه مهارت

، ميزان حفظ )، مديريت زمانبرداري يادداشتفنون  يق،تحق
  ).7(نمايد مطالب علمي را بيشتر مي

ها و فنون مطالعه در بسياري از  مهارت آموزش
ه ورود دانشجويان، براي توسعه ها، در مرحل دانشگاه

 .است يادگيري آنان امري ضروري تشخيص داده شده
و  )Ferrum( در كانادا، كالج فروم )York(دانشگاه يورك 
كاليفرنيا، مركز مشاوره  )Berkeley( دانشگاه بركلي

ويرجينيا، دانشگاه دارتموث  در )Cook( كوك
)Dartmouth( اين  هاي ديگر به انشگاهو بسياري از د

  ).9و8(اند پرداخته موضوع
ها و فنون مطالعه در  ايران نيز، اخيراً آموزش مهارت در

طرح اصالحات در آموزش پزشكي، در دانشگاه علوم 

پزشكي شهيد بهشتي تهران مورد استفاده قرار گرفته 
  ).10(است
درمان  مركزي مشاوره دانشجويي وزارت بهداشت، دفتر

هاي  عنوان بهبود مهارتاي با  و آموزش پزشكي مطالعه
هاي مؤثر در يادگيري، بر روي  مطالعه و روش

. دانشگاه علوم پزشكي كشور انجام داد 21دانشجويان 
اين % 32در اين مطالعه مشخص شد كه بيش از 

برند  هاي مطالعه رنج مي دانشجويان از فقر شديد مهارت
  ).2(بودتر  ها نيز پايين و معدل درسي آن

روش  ريمطالعات انجام شده، تأث جيتوجه به نتا با
حاصل  نديو فرا يدرس يريادگيدر  انيمطالعه دانشجو

سرنوشت  تيو در نها يو عمل يشناخت يها در مهارت
توجه و  نيبنابرا. و مسلم است يقطع يها امر آن يشغل

  ).11(الزم است ها روش نيدر جهت بهبود ا يزير برنامه
تحصيل خود  دانشجويان علوم پزشكي در مدت طوالني

روبرو  بسيار متنوعي از مطالب و دروس انبوهبا 
ها كمتر برخورد  با آنتر  در مقاطع پايين كه قبالً ،هستند
و از طرف ديگر حجم زياد و دشواري  ،اند داشته

هاي جديد  اطالعات جديد پزشكي در رابطه با روش
ها، به حافظه سپردن متون  يماريتشخيص و درمان ب

 رو، از اين .كاري دشوار نموده استعلمي پزشكي را 
ها نيازمند صرف زمان و داشتن  يادگيري تمامي آن

عدم انتخاب روش مطالعه . باشد برنامه درسي منظم مي
 يزدگ و دل يرا دچار سردرگم انياكثر دانشجو حيصح

ها را مشغول  ها ذهن آن مدت تاكرده و  لياز تحص
 شود مي ها و وقت آن يرفتن انرژ نيكند و سبب از ب مي

نادرست مطالعه سوق  يها روش يو آنان را به سو
  .دهد مي
 ارتباط ابعاد مختلف عادات مطالعه آنجا كه از
چون منبع مورد مطالعه، زمان  هاي مطالعه شيوهو

عوامل  يامتحان، ساعت مطالعه و برخ يبرا يآمادگ
در ساير ) 12(دموگرافيك مرتبط با عادات مطالعه

 فشده است، لذا اين مطالعه با هد بررسيكمتر  مطالعات
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تعيين عادات مطالعه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 
و ارتباط آن با  1389- 1390بيرجند در سال تحصيلي 

تا نقاط قوت  د،يعوامل مرتبط با عادات مطالعه انجام گرد
و ضعف موجود در اين زمينه شناسايي و با تقويت 

ر جهت پيشبرد نقاط قوت و كاستن نقاط ضعف، گامي د
  .ه شودآموزشي برداشت دافاه
  
  ها شرو

اي  مقطعي به روش نمونه گيري طبقه - اين مطالعه توصيفي
علوم پزشكي بيرجند  دانشگاه دانشجويانبر روي تصادفي 

ابتدا تعداد  .انجام شد 89- 90در نيمسال دوم سال تحصيلي 
كل دانشجويان هر دانشكده مشخص شد و سپس به نسبت 

هر دانشكده، از هر رشته تحصيلي يك يا دو  دانشجويان
و كل دانشجويان  ندتصادفي انتخاب شد به صورتورودي 

ي مورد  حجم نمونه. آن ورودي، مورد مطالعه قرار گرفتند
نفر  04/0d=، 11/0P=(250 مطالعه با در نظر گرفتن

  .محاسبه شد
هدف و روش  در مورد يمختصر حيتوض ي مطالعهابتدادر 

جهت آنها به دانشجويان ارائه گرديد و از پژوهش اجراي
شركت درتحقيق رضايت كتبي گرفته شد و به آنان اطمينان 
داده شد كه در صورت درخواست آنها، نتيجه آزمون به 

  .گردد آنان اعالم مي
اي مشتمل بر دو بخش  ها پرسشنامه گردآوري داده ابزار
 سواالتي مربوط به بررسي بخش اول حاوي. بود

به عنوان ( اي دموگرافيك و معدل كل دانشجويانه ويژگي
بخش دوم  .بود )مقياس عملكرد تحصيلي فراگيران

 & PSSHI )Palsaneهاي مطالعه  پرسشنامه عادت

Shrama Study Habit Inventory(  سؤال 45حاوي 
 سؤال، 5(مديريت زمان  گانه هاي هشت حيطه سواالت .بود

 ال، حداكثر نمرهسؤ 6( وضعيت فيزيكي ،)10حداكثر نمره
 ،)16 سؤال، حداكثر نمره 8( توانايي خواندن ،)12

، انگيزش )6 حداكثر نمره سؤال، 3( يادداشت كردن
سؤال،  4(، حافظه )12 سؤال، حداكثر نمره 6(يادگيري 

سؤال، حداكثر  10( ، برگزاري امتحانات)8 حداكثر نمره
 را بررسي )6نمره داكثرسؤال، ح 3(و تندرستي ) 20نمره
يا هميشه، ( مقياس پرسشنامه سه درجه اي .كرد مي

 .بود) و هرگز بندرتو يا  اوقات عضي، ببيشتر اوقات
 1، بعضي اوقات2براي پاسخ هميشه يا بيشتر اوقات نمره 

و به ندرت يا هرگز، صفر در نظر گرفته شد كه به اين 
 90صفر و حداكثر آن  پرسشنامه ترتيب حداقل نمره كل

وجود بيانگر نمره يك فرد باالتر باشد، هر چه  .باشد مي
نمره كل عادات مطالعه افراد . مطالعه استبهتر هاي  عادت

هاي  بخش عادت 4در  PSSHIبر اساس پرسشنامه 
، )50_75 صدك(، خوب )75از صدك باالتر( مطالعه عالي

) 25صدك كمتر از ( و ضعيف) 25_50 صدك( متوسط
  .شده استبندي  طبقه

شده بررسي  در مطالعات قبلي رسشنامهروايي و پايايي پ
 200بر روي (باز آزمون  با روش پايايي بررسي. بود

و با روش  ،=88/0r و كسب )هفته 4دانشجو با فاصله 
 150بر روي (ثبات دروني به روش دو نيم كردن بررسي 
 74/0و نيز روايي وابسته به معيار  =65/0r) دانشجو

لعات گذشته همچنين در مطا). 12(گزارش شده است
بوده  83/0و  74/0، 67/0، 69/0 امهاعتبار اين پرسشن
دهد اين پرسشنامه از اعتبار بااليي  است كه نشان مي

  ).11(برخوردار است
و در  SPSS-15 افزار آماري وسيله نرمآناليز به  انجام

جهت مقايسه  .صورت گرفت≥P 05/0سطح معناداري 
تي  يون آمارجنس از آزم ره كل عادت مطالعه در دونم

هاي مختلف عادات  ارتباط حيطهبررسي  يمستقل، برا
مطالعه با متغيرهاي وابسته از تحليل واريانس و تعقيبي 

ارتباط عادات مطالعه با عملكرد تحصيلي از  يتوكي و برا
  .ضريب همبستگي استفاده شد

  
  نتايج

به دليل  مورد 12 ،پرسشنامه توزيع شده 250از مجموع 
 پرسشنامه 238و  مطالعه خارج شدند ازناقص تكميل 
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  .)دهي درصد پاسخ 2/95( حليل شدتيه و زتج
%) 1/68( نفر 205زن و %) 7/72( نفر 173 نتايج نشان داد

 1در جدول  ها نمونه كيمشخصات دموگراف. مجرد بودند
  .خالصه شده است

  
 فراواني دانشجويان بر حسب مشخصات دموگرافيك :1جدول

 اوانيفر مشخصات دموگرافيك

 173%)7/72( مؤنث جنس

 65%)3/27( مذكر
 205%)1/68( مجرد تأهلوضعيت

 33%)9/13( تأهلم
 68%)6/28( بومي سكونتوضعيت

 170%)4/71( غير بومي

 104%)7/43( سيكل و پايين تر پدر تحصيالتميزان

 68%)6/28( ديپلم

 66%)7/27( دانشگاهي

 157%)66( كل و پايين ترسي مادر تحصيالتميزان

 54%)7/22( ديپلم

 27%)3/11( دانشگاهي

 13%)5/5( كتاب مطالعهمنابع مورد

 53%)3/22( جزوه

 172%)3/72( هر دو

  
دانشجويان مورد مطالعه در مقطع %) 1/73(نفر  174

 103ي پرستاري و  در رشته )%9/18(نفر  45 كارشناسي
نفر  123كردند  تحصيل مي 5و  4در ترم %) 43/ 3(نفر

  .داشتند 15 - 17آنان معدل  )7/51%(
ها  فقط در زمان فرجهكنندگان  از شركت%) 6/54(نفر  130

ها  ، شب%)5/55(نفر  132و  شدند مي براي امتحان آماده
  ).2جدول(مطالعه داشتند 

در ازدانشجويان %) 8/32(نفر 78نمره عادت مطالعه 
) %3/14(نفر 34متوسط،  %)1/31(نفر 74ضعيف، محدوده 
 .بودعالي %) 8/21(نفر  52خوب و 

 
  
 
 

هاي  توزيع فراواني دانشجويان بر حسب عادت: 2جدول 
  مطالعه فردي

 فراواني هاي فردي جهت آمادگي براي امتحانعادت

خواب در ساعاتمتوسط
 شبانه روز

>7  )6/7 (%18 

9-7  )5/73 (%175 

<9  )9/18 (%45 

 178%) 8/47(  دارد رسيغير دفعاليت

 60%) 2/25(  ندارد

 44%) 5/18(  طول ترم امتحان براي زمان آمادگي

 130%) 6/54( فرجه

 64%) 9/26(  شب امتحان

 37%) 5/15(  صبح مطالعهزمان

 39%) 4/16(  عصر

 132%) 5/55( شب

 30%) 6/12( همه موارد

  
 يانكل عادات مطالعه دانشجوي  نمره ميانگين

 پسر انيدر دانشجوميانگين نمره . بود 81/7±07/45
آزمون  .بود 47/45±84/7و در دختران  7/7±15/44

ي بين ميانگين نمرات معنادارآماري تي اختالف آماري 
  ).=t=9/0P ,12/1( دختران و پسران نشان نداد

هاي مختلف عادات مطالعه در دو جنس  مقايسه حيطه
ي  زمينهدر  نشان داد كه دانشجويان دختر

در سطح باالتري نسبت به دانشجويان  برداري يادداشت
اين اختالف  تي مستقلكه بر اساس آزمون پسر بودند، 

ها  اما در ساير حيطه )>t=001/0p ,1/4(معنادار بود 
  ).3جدول(ي وجود نداشت معنادارتفاوت 
اط عملكرد تحصيلي دانشجويان با نوع عادت ارتب مقايسه

از دانشجويان مورد ) نفر 37% (7/50د كه مطالعه نشان دا
داشتند از عادت مطالعه  1/15-17مطالعه كه معدل 

از ) نفر 10% (3/30 متوسط برخوردار بودند و
داشتنند از  17دانشجويان مورد مطالعه كه معدل باالي 

 رمنيآزمون اسپ. بودند وردارعادات مطالعه خوب برخ
طالعه با عملكرد بين عادات م يمعنادارمثبت و  يهمبستگ

  .)001/0p<، 22/0=r(تحصيلي نشان داد 
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  متغيرهاي مورد مطالعه ه تفكيك برخيهاي مختلف عادات مطالعه ب نمرات دانشجويان در حيطهو انحراف معيار  ميانگين :3جدول

 وضعيت فيزيكي مديريت زمان متغير
توانايي 
 خواندن

ادداشت ي
 برداري

انگيزش 
 يادگيري

 حافظه
برگزاري 

 متحاناتا
 تندرستي

  دختر جنس
 پسر

01/5 ± 80/1  
88/1 ± 90/4  
)68/0P=( 

47/6 ± 77/1  
41/6 ± 91/1  
)80/0P=( 

8/7 ± 27/2  
26/8± 09/2  
)15/0P=( 

1/3 ± 48/1  
2/2 ± 51/1  
)001/0p<( 

41/6 ± 33/2  
24/6 ± 15/2  
)60/0P=( 

33/4 ± 34/1  
23/4 ± 24/1  
)58/0P=( 

45/9 ± 18/2  
98/8 ±07/2  
)13/0P=( 

79/2 ± 23/1  
87/1 ± 15/1  
)65/0P=( 

  بومي محل سكونت
 غيربومي

38/5 ± 92/1  
82/4 ± 76/1  
)34/0P=( 

75/6 ± 64/1  
34/6 ± 85/1  
)12/0P=( 

73/7 ± 38/2  
00/8± 16/2  
)39/0P=(  

86/2 ± 65/1  
88/2 ± 50/1  
)92/0P=( 

47/6 ±24/2  
32/6 ± 30/2  
)66/0P=( 

05/4 ± 39/1  
40/4 ± 28/1  
)67/0P=( 

01/9±91/1  
44/9±24/2  
)16/0P=( 

82/2±15/1  
81/2±23/1  
)97/0P=( 

مقطع 
 تحصيلي

  كارداني
  كارشناسي

  ارشد
 دكترا

90/1±05/5  
77/1 ±83/4  
12/2 ±50/5  
85/1 ±78/5  
)80/0P=( 

64/6±57/1  
34/6±80/1  
50/7±70/0  
89/6±06/2  
)34/0P=( 

67/7±09/2  
00/8±14/2  
50/9±70/0  
64/7±88/2  
)55/0P=( 

38/2±45/1  
04/3±50/1  
50/3±12/2  
46/2±75/1  
)51/0P=( 

67/6±31/2  
24/6±21/2  
00/10±00/0  
50/6 ±53/2  
)09/0P=( 

05/4±36/1  
34/4±23/1  
00/7±41/1  
17/4±56/1  
)01/0P=( 

79/8±12/2  
26/9±12/2  
50/13±70/0  
03/10±09/2  
)005/0P=( 

85/2±23/1  
74/2±21/1  
50/3±70/0  
17/3±15/1  
)29/0P=( 

  حصب مطالعه زمان
  عصر
  شب

 همه موارد

02/5 ±15/2  
15/5 ±81/1  
93/4 ±68/1  
00/5 ±03/2  
)96/0P=(

72/6 ±75/1  
23/6 ±64/1  
50/6 ±72/1  
26/6 ±36/2  
)60/0P=(

81/7±47/2  
12/7±11/2  
03/8±04/2  
63/8±60/2  
)03/0P=(

72/2±72/1  
92/2±38/1  
86/2±47/1  
10/3±84/1  
)80/0P=(

32/6±23/2  
17/6±40/2  
25/6±27/2  
16/7±15/2  
)23/0P=( 

21/4±20/1  
41/4±16/1  
29/4±31/1  
33/4±68/1  
)93/0P=( 

67/9±76/1  
97/8±88/1  
32/9±34/2  
33/9±10/2  
)57/0P=( 

51/2±28/1  
02/3±11/1  
81/2±20/1  
93/2±25/1  
)29/0P=( 

  زمان آمادگي
 امتحان براي

  طول ترم
  فرجه

 شب امتحان

29/6±60/1  
83/4±68/1  
40/4±83/1  

)001/0p<( 

11/7±00/2  
47/6±75/1  
98/5±64/1  

)006/0P=( 

40/8±49/2  
76/7 ±20/2  
92/7±07/2  
)25/0P=( 

50/3 ±57/1  
88/2±51/1  
45/2 ±45/1  

)002/0P=( 

54/7 ±92/1  
30/6±26/2  
70/5±27/2  

)001/0p<( 

77/4±64/1  
21/4±23/1  
17/4±18/1  
)03/0P=( 

79/9±23/2  
31/9±10/2  
01/9±20/2  
)18/0P=( 

20/3±19/1  
76/2±28/1  
65/2±01/1  

)053/0P=( 

تحصيالت 
 پدر

 سيكل و پايين

  تر
  ديپلم

 دانشگاهي

88/4±99/1  
95/4±74/1  
18/5±62/1  
)57/0P=( 

56/6±87/1  
17/6±70/1  
59/6±78/1  
)30/0P=( 

96/7±20/2  
16/8± 25/2  
63/7± 24/2  
)38/0P=( 

81/2±58/1  
89/2±40/1  
96/2±64/1  
)82/0P=( 

17/6±15/2  
58/6± 43/2  
45/6±31/2  
)47/0P=( 

12/4±45/1  
41/4±19/1  
48/4±24/1  
)16/0P=( 

88/8±94/1  
75/9±15/2  
57/9±41/2  
)01/0P=( 

67/2±21/1  
85/2±26/1  
01/3±14/1  
)19/0P=( 

  كتاب مطالعه منابع
  جزوه
 هر دو

84/4±19/2  
26/4±52/1  
22/5±82/1  

)003/0P=( 

53/6±94/1  
03/6±84/1  
58/6±77/1  
)15/0P=( 

84/8±86/1  
49/7±95/1  
99/7±31/2  
)11/0P=( 

30/2±54/1  
56/2±57/1  
02/3±52/1  
)65/0P=( 

69/6±05/2  
01/6±13/2  
45/6±34/2  
)42/0P=( 

15/4±28/1  
07/4±26/1  
38/4±33/1  
)29/0P=( 

46/9±75/2  
83/8±97/1  
46/9±15/2  
)17/0P=( 

46/3±96/0  
49/2±28/1  
87/2±18/1  
)01/0P=( 

  
هاي مختلف  ميانگين نمرات دانشجويان در حيطه رابطه

متغيرهاي محل سكونت، مقطع تحصيلي، عادات مطالعه با 
زمان مطالعه، زمان آمادگي براي امتحان، تحصيالت پدر 

  .داده شده است نشان 3جدول و منابع مورد مطالعه در 
ارتباط عادات مطالعه با مقاطع مختلف تحصيلي  در

آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه در حيطه حافظه، 
ي نسبت به دانشجويان كارشناسي ارشد وضعيت بهتر

، كارشناسي )=F=01/0P , 018/0(دانشجويان كارداني 
)018/0, F=02/0P= ( و دكترا)018/0 , F=017/0P= (

دانشجويان  ،همچنين در حيطه برگزاري امتحانات. دارند
كارشناسي ارشد وضعيت بهتري نسبت به دانشجويان كارداني 

)005/0 , F=013/0P= ( و كارشناسي)005/0 , F=027/0P= (
  .داشتند
تعقيبي توكي نشان داد كه دانشجوياني كه زمان  آزمون

باشد نسبت به  مطالعه آنان در ساعات مختلف شبانه روز مي
كنند، در حيطه توانايي  افرادي كه فقط عصرها مطالعه مي

و ) =F=027/0P , 882/2( خواندن وضعيت بهتري دارند
در  كردند همچنين دانشجوياني كه در طول ترم مطالعه مي

، )>F=001/0P ,122/17(هاي مديريت زمان  حيطه
، )=F=004/0P ,291/5(وضعيت فيزيكي 

و انگيزش ) =F= 001/0P,240/6(برداري  يادداشت
كساني كه به نسبت ) >F= 001/0P,236/9( يادگيري
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كردند وضعيت بهتري  فقط شب امتحان مطالعه مي
همچنين اين دانشجويان در حيطه انگيزش . داشتند
و مديريت زمان ) =F=004/0P, 236/9( يرييادگ

)122/17 ,F=001/0P<(  از دانشجويان كه در زمان
شوند، ميانگين نمره  ها براي امتحانات آماده مي فرجه

اما در حيطه حافظه دانشجويان كه . باالتري را كسب نمودند
شدند نسبت به  ها براي امتحانات آماده مي در زمان فرجه

 شدند وضعيت بهتري داشتند آماده مي آناني كه در طول ترم
)460/3 ,F=04/0P=.( 

حيطه برگزاري امتحانات دانشجوياني كه تحصيالت  در
پدرانشان در حد ديپلم بوده در مقايسه با كساني كه 

تر بوده،  تحصيالت پدرانشان در حد سيكل و پايين
  ).=F=01/0P, 014/4(ميانگين نمره باالتري داشتند 

كتاب و جزوه به عنوان منابع مورد  كه از دانشجوياني
كردند به نسبت افرادي كه فقط از  مطالعه استفاده مي
كردند در حيطه مديريت زمان ميانگين  جزوه استفاده مي

و در حيطه ) =F=002/0P, 857/5( نمره باالتري داشتند
كردند  تندرستي نيز دانشجوياني كه كتاب مطالعه مي

كردند، وضعيت  مي كه جزوه مطالعه ينسبت به كسان
  ).=F=025/0P, 050/4( بهتري داشتند

هاي مختلف تحصيلي نتايج آزمون  مقايسه رشته در
تعقيبي توكي نشان داد كه در حيطه تندرستي دانشجويان 

وضعيت بهتري از دانشجويان ) 18/3±15/1(پزشكي 
اما ) =F=003/0P, 042/3(داشتند ) 17/2±96/0(هوشبري 

ها تفاوت آماري معناداري  طهها و حي در ساير رشته
  .وجود نداشت

و ) هاي مختلف آن نمره كل و حيطه(عادات مطالعه  بين
متغيرهاي ترم تحصيلي، محل سكونت و تحصيالت مادر 

  .رابطه آماري معناداري مشاهده نگرديد
 

  بحث
هاي مطالعه دانشجويان  ها و مهارت در اين پژوهش عادت
د و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي و علوم پزشكي بيرجن

بر  .برخي متغيرهاي ديگر مورد بررسي قرار گرفت
اساس نتايج به دست آمده ميانگين نمره عادات مطالعه 

مطالعات انجام  جنتاي .دانشجويان در حد متوسط بود
ساير دانشجويان نيز  برها و  گرفته در ساير دانشگاه

مطالعه اكثر ها و عادات  كه مهارت است نشان داده
 عاليكه با وضعيت  است دانشجويان در حد متوسط بوده

روي  مطالعه فريدوني مقدم و چراغيان بر. فاصله دارد
با استفاده از  ،دانشجويان دانشكده پرستاري آبادان

نشان داد اكثر  نيز ،)PSSHI(ي  آزمون عادات مطالعه
مطلوب يا متوسط  ي نسبتاً دانشجويان عادات مطالعه

  ).12(ندداشت
همچنين در مطالعه كوشان و حيدري بر روي دانشجويان 
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار كه با استفاده از آزمون 

ميانگين عادات مطالعه در  ،هاي مطالعه انجام شد عادت
از  87/50و 48/51دانشجويان دختر و پسر به ترتيب 

خواني  ها با مطالعه حاضر هم بود كه اين يافته 90 مجموع
هاي مطالعه دانشجويان  و لزوم توجه بيشتر به عادت رددا

 ).11(دهد ها را نشان مي در دانشگاه

معناداري  تفاوتاگر چه بر اساس نتايج به دست آمده 
هاي مطالعه دانشجويان  نمره كل عادتدر  دو جنسبين 

هاي مختلف عادات  مشاهده نشد اما در بررسي حيطه
برداري وضعيت  مطالعه، دختران در زمينه يادداشت

در مطالعه كوشان، . بهتري نسبت به پسران داشتند
پسرها در توانايي خواندن و حافظه وضعيت بهتري از 

ولي دخترها از نظر انگيزش يادگيري از  نددخترها داشت
  ).11(پسرها بهتر بودند

كه بر روي دانشجويان  ي نوريان و همكاران در مطالعه
 تهران انجام شد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شمال

ي مديريت  دانشجويان پسر در حيطه مهارت مطالعه در
ي  در مطالعه ).13(زمان از دانشجويان دختر بهتر بود

دانشجويان پسر در مديريت زمان حين مطالعه، ايشان، 
تمركز حين مطالعه و درك مطلب وضعيت بهتري از 

خواني، تفاوت  شايد دليل اين عدم هم). 7(دختران داشتند
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چرا كه در  .يا تيپ دانشگاه باشد در ابزار پژوهش و
 هنگام ورود در دانشجويان وضعيت ،هاي مختلف دانشگاه

در  تحصيل حين در آنان آموزشي رفتارهاي دانشگاه، به
 محيط آموزشي از آنان شده كسب هاي قابليت و دانشگاه

  .است با يكديگر متفاوت دانشگاه
ه مشكالت دانشجويان نتايج اين پژوهش نشان داد كه عمد

فريدوني   در مطالعه. باشد برداري مي در حيطه يادداشت
نيز عمده مشكالت دانشجويان در  مقدم و چراغيان

 معتقد) Nneji(اما نجي ).12(برداري بود ي يادداشت حيطه

 مطالعه براي اساسي فاكتورهاي از يكي بندي زمان است

 مديريت در دانشجويان اغلب وي مطالعه در .است مؤثر

  ).14(داشتند مشكل مطالعه، براي بندي زمان زمان و
مثبتي را بين  معنادارهاي اين پژوهش همبستگي  يافته

 .ي افراد و عملكرد تحصيلي آنان نشان داد عادات مطالعه
ي فريدوني مقدم و چراغيان نيز اين همبستگي  در مطالعه

 و خديوزاده نتيجه مطالعه ).12(مثبت وجود داشت

 دانشجويان مطالعه در راهبردهاي كه داد نشان نهمكارا

 و ؛دارد تفاوت معناداري يكديگر با غيرمشروط و مشروط
 شدن سابقه مشروط كه دانشجوياني در راهبردها اين

 بوهلر مطالعهبر اساس  ).15(بود بهتر نداشتند،
)Boehler( هاي مهارت دانشجوياني كه ،نيز و همكاران 

-نشاننيز  بهتري تحصيلي كردعمل شتنددا بهتري مطالعه

نيز  )De La Fuente( در مطالعه دالفيونتي .)16(دادند
دانشجوياني كه عادات مطالعه نمره عملكرد تحصيلي 

  ).17(باالتر بود، بهتري داشتند
در مطالعه حاضر مقطع تحصيلي دانشجويان با حيطه 
 ؛حافظه و برگزاري امتحانات ارتباط معناداري نشان داد

هاي علوم پزشكي به  كه دروس رشتهاين دليل به شايد 
و معموأل با كارآموزي همراه  صورت تكميلي ارائه شده

پس دانشجويان مقاطع باالتر و تحصيالت  است، بوده
تكميلي نسبت به سايرين از نظر حافظه وضعيت بهتري 
دارند همچنين اين دانشجويان با نحوه امتحانات 

نقاط ضعف خود بيشتر دانشگاهي بيشتر آشنا بوده و به 

  .نمايند توجه مي
بر روي دانشجويان  ،و همكاران در مطالعه نوريان

پزشكي زنجان، مديريت زمان با مقطع تحصيلي 
دانشجويان با  و دانشجويان ارتباط معنادار نشان داد

ي مناسبي براي مديريت  افزايش زمان تحصيل خود تجربه
نوريان و گر ديدر مطالعه  ).7(نددآور زمان به دست مي

مديريت زمان و درك مطلب به طور معنادار با  ،همكاران
ها مغاير با  اين يافته ).13(مقطع تحصيلي ارتباط داشت

ي فريدوني مقدم و چراغيان در اين زمينه  نتايج مطالعه
ها بررسي نمرات كسب شده عادات  در اين پژوهش ؛است

مطالعه دانشجويان بر حسب مقطع تحصيلي تفاوت 
در  يافتهشايد دليل تفاوت اين  ).12(اداري نداشتندمعن

ي  نوريان اين باشد كه مطالعه اتمطالعه حاضر با مطالع
بر روي دانشجويان پزشكي انجام شده و از آنها فقط 

هاي مطالعه مركز مشاوره كوك  پرسشنامه مهارت
  ).13و7(استفاده شده است

 اگر چه پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه حاضر و
اما دليل  ،مقدم و چراغيان يكسان است ي فريدوني مطالعه
تواند اين باشد كه  خواني مطالعات با يكديگر مي عدم هم
ي فريدوني مقدم و چراغيان فقط بر روي  مطالعه

) و نه دانشجويان علوم پزشكي( دانشجويان پرستاري
  ).12(انجام شده است

تي در اين مطالعه دانشجويان پزشكي در حيطه تندرس
با . وضعيت بهتري نسبت به دانشجويان هوشبري داشتند

كه ساير مطالعات مشابه بر روي دانشجويان  توجه به اين
در و  ،است هاي علوم پزشكي انجام شده يكي از رشته

مطالعه كوشان نيز كه بر روي دانشجويان علوم پزشكي 
، است هاي مختلف نپرداخته صورت گرفته به مقايسه رشته

  .امكان مقايسه نتايج با ساير مطالعات وجود ندارد از اين رو
در حيطه  وضعيت مطالعهنتايج اين مطالعه نشان داد كه 

درساعات مختلف شبانه دانشجوياني كه در  توانايي خواندن
نسبت به افرادي كه فقط عصرها مطالعه  كنند، مي روز مطالعه

موراتان  ، به نقل از نوريان علي .استكنند، بهتري  مي
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)Moruthane(توزيع يكنواخت زمان مطالعه ، در مطالعه خود ،
در ساعات اوليه صبح، خالل روز، عصر و شب را توصيه 

نمايد و ساعات متوالي پشت سر هم مطالعه كردن را  مي
بر اساس نتايج، دانشجوياني كه در طول  .)7(داند مناسب نمي

 هاي مديريت زمان، وضعيت كردند در حيطه ترم مطالعه مي
برداري و انگيزش يادگيري به نسبت كساني  فيزيكي، يادداشت

  .كه فقط شب امتحان مطالعه دارند وضعيت بهتري داشتند
در مطالعه نبوي و عسگريان بر روي دانشجويان دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران، دانشجوياني كه در 

عملكرد تحصيلي  .شدند طول ترم جهت امتحان آماده مي
  ).18(داشتندبهتري 

در اين پژوهش، اكثريت دانشجويان از كتاب و جزوه به 
 .كردند عنوان منابع مورد مطالعه جهت امتحان استفاده مي

ها و  در مطالعه نجي نيز اكثريت دانشجويان از يادداشت
 ي خود استفاده جزوات كالسي به عنوان منبع مهم مطالعه

استاد در  به مطالب ارائه شده توسطصرفاً و  كردند مي
  ).14(نمودند كالس اكتفا مي

هاي مطالعه با  در اين مطالعه تفاوت معناداري بين عادت
تواند به  توجه به وضعيت تأهل مشاهده نشد كه اين مي

در . دليل كم بودن تعداد افراد متأهل در اين مطالعه باشد
ي فريدوني مقدم و چراغيان نيز تفاوت معناداري  مطالعه

هاي مورد پژوهش با توجه به  طالعه واحدهاي م بين عادت
اما در مطالعه نوريان و  .)12(وضعيت تأهل مشاهده نشد

 ،سرعت مطالعههاي  دانشجويان مجرد در حيطه ،همكاران
برداري، و درك مطلب به طور معناداري از  يادداشت

شود در مطالعات  پيشنهاد مي ).13(متأهلين بهتر بودند
افراد متأهل مورد بررسي  ي ازتر بزرگهاي  آتي گروه

  .ي بهتر فراهم گردد قرار گيرند تا امكان مقايسه
ها و عادات  در اين مطالعه نمرات كسب شده در مهارت

هاي عادات مطالعه بر حسب  كدام از حيطه مطالعه در هيچ
وضعيت سكونت دانشجويان اختالف معناداري را نشان 

خوان  مكاران همو ه ي نوريان هاي مطالعه كه با يافته ؛نداد
 مطالعه هاي مطالعه حاضر، اما مغاير با يافته). 13و7(است

ساخته بر  ي و همكاران با استفاده از پرسشنامه محققرراو
روي دانشجويان علوم پزشكي كرمان نشان داد كه بين 

ارتباط  دانشجويان مديريت زمان مطالعه و محل سكونت
كمترين  ي وجود دارد و دانشجويان خوابگاهيمعنادار

 با والدين ي كهو دانشجويان داشتندنمره مديريت زمان را 
  ).19(بيشترين نمره مديريت زمان را دارند ،كنند زندگي مي

در مقايسه با مطالعات مشابه، اين پژوهش به بررسي 
متعددي  عوامل هاي مختلف عادات مطالعه با ارتباط حيطه

اخته هاي مطالعه و عوامل جمعيت شناختي پرد از شيوه
همچنين مطالعات گذشته بر روي دانشجويان رشته . است

در ؛ خاص و يا در يك مقطع تحصيلي انجام شده است
حالي كه نمونه مورد پژوهش در اين مطالعه كليه 

 هاي محدوديت اما بايد به. دانشجويان علوم پزشكي بودند

دهي به  نحوه پاسخداشت از جمله اين كه  توجه نيز پژوهش
 شرايط عاطفي و وقايع تأثيرتواند تحت  يم پرسشنامه

زندگي نيز قرارگيرد ولي امكان كنترل كامل اين  روزمره
از طرفي در هر ترم تحصيلي، . شرايط وجود نداشت

شود و  واحدهاي كارآموزي با اساتيد مختلفي ارائه مي
باشد،  متفاوتاساتيد با يكديگر دهي  نمرهممكن است مالك 

كه نشانگر عملكرد (انشجويان تواند بر معدل د كه مي
  .دگذارب تأثير) است آنها تحصيلي

هاي مطالعات مختلف  رسد كه تفاوت در نهايت به نظر مي
به دليل عالوه بر ابزار متفاوت سنجش و جامعه مورد مطالعه، 

هاي دانشگاهي در سطح كشور نيز  هاي مختلف تيپ ويژگي
در حجم گردد كه مطالعات مشابه  لذا پيشنهاد مي. هست 
هاي بيشتر در سطح كل دانشجويان علوم پزشكي  نمونه

  .داشته باشدبيشتري پذيري  كشور انجام شود تا قابليت تعميم
  

  گيري نتيجه
به طور كلي نتايج اين مطالعه نشان داد كه وضعيت عادات 
مطالعه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در حد 

ي آنها از  مطالعه ي توان گفت كه شيوه متوسط است و مي
با توجه به اهميت عادات  .كيفيت مطلوبي برخوردار نيست

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1925-en.html


و همكاران مرضيه ترشيزي  بر آن در دانشجويان مؤثرهاي مطالعه و برخي عوامل  عادت  
 

  http://ijme.mui.ac.ir )11(12؛ 1391بهمن /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  874

مطالعه در عملكرد و پيشرفت تحصيلي افراد و از آنجايي كه 
قطعي بر آينده شغلي و  تأثيرعملكرد تحصيلي در نهايت 

ها و  ي در جهت بهبود روشريز برنامهتحصيلي افراد دارد، 
همچنين پيشنهاد  .ي استضروردانشجويان ي   عادات مطالعه

هاي  گردد كه در بدو ورود دانشجويان به دانشگاه، كالس مي
براي آنها  ،هاي صحيح مطالعه ها و عادت راهبردآشنايي با 

مطالعه از  يدهاي مف برگزار شده و به منظور آموزش عادت
ها براي كليه دانشجويان به  سوي دفاتر مشاوره در دانشگاه

  .برگزار گردداي  مداخله هاي برنامهطور مستمر 

  قدرداني
از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند كه در اجراي 

  .گردد هاي الزم را ارائه نمودند تشكر مي اين طرح همكاري
مصوب  494اين پژوهش حاصل طرح پژوهشي با شماره

باشد كه  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند مي 23/2/1390
جه اجراي آن را تأمين دانشگاه علوم پزشكي بيرجند بود

  .كرده است
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Study Habits in Students of Birjand University of Medical Sciences 
 

Marzieh Torshizi 1, Samaneh Varasteh 2, Zahra Poor Rezaei 3, Roghayye Fasihi 4 
 

Abstract 
 
Introduction: A regular study plan as well as applying appropriate study skills and habits is of a great 
importance for students to meet their educational needs. The purpose of this study was to investigate the 
study skills and habits of students in Birjand University of Medical Sciences. 
Methods: This cross-sectional study was conducted on a random sample of 238 students of Birjand 
University of Medical Sciences in 2011. Data was collected using Palsane & Shrama Study Habit Inventory 
Questionnaire (PSSHI) and demographic characteristics. Spearman correlation coefficient, t-test for 
independent groups, ANOVA, and Tukey test were used for data analysis. 
Results: The mean score (±SD) of the students’ study habits was 45.07 (±7.81) out of 90 (maximum score). 
32.8 % of the students had poor study habits, 31.1% average, 14.3% good, and 21.8 % had excellent study 
habits. There was a significant, weak, but positive relationship between the students’ study habits and their 
academic performance (P<0.001, r=0.22). There was a significant relationship between some subscales of 
study habits and sex, degree program, time to prepare for the exam, study time, sources of study, and father's 
education. There wasn’t any significant relationship between areas of study habits and living places, 
mother's education, and marital status. 
Conclusion: Generally speaking, the students’ study habits are considered to be moderate. Teaching study 
skills in educational workshops or courses can help students learn and understand better. 
 
Keywords: Study habits, Study skills, Medical students 
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