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  چكيده
 زمان اختصاص داده شدهمدت  يمطالعه به بررس نيدر ا يادگيري دانشجويان،بر  ينوع منابع امتحان تأثيرو  تياهمبا توجه به : مقدمه

  .ايم پرداختهها به مطالعه جزوه و كتاب در طول ترم تحصيلي و زمان برگزاري آزمون دانشجويان پزشكي
دانشگاه علوم  يدانشكده پزشك) نفر 120( يآموزمقطع كار انيتمام دانشجو يو بر رو يلتحلي – يفيمطالعه به روش توص: ها روش

در طول ترم تحصيلي و در زمان  انيدانشجو مطالعه درصد زمان ،به اين منظور. صورت گرفت 1390 نيدر فرورد پزشكي اصفهان
آوري  اطالعات جمع مستقل يت آزمون با استفاده از انيدر پا آوري شد جمع كه به جزوه و كتاب اختصاص داده شده بودها  برگزاري آزمون

  .تجزيه و تحليل شد شده
 نقطه حداييميانگين  كه معدل كل آنها باالتر از يانيدانشجوميانگين و انحراف معيار درصد حجم مطالعه كتاب در  :نتايج

جدايي برابر با   اين ميزان در دانشجويان با معدل كل پايين تر از نقطه و 61/34±08/4 برابر بابود  )96/0±89/15(
  .بود كه اين تفاوت از نظر آماري معنادار بود 30/5±13/23

ي آموزشي در ها تر تمايل كمتري به مطالعه كتاب نسبت به جزوه بر اساس نتايج اين مطالعه، دانشجويان با معدل پايين .گيري نتيجه
ت بيشتري به منظور بررسي منابع مطالعاتي مطالعا انجامپيشنهاد به  در همين راستا. دارند ها طول ترم تحصيلي و زمان برگزاري آزمون

  .شود مي دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي
  

  يپزشك انيجزوه، كتاب، دانشجو آزمون،: هاي كليدي واژه
  1465تا  1461 ):9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  مقدمه 
بهبود  ها در دانشگاه ياركان آموزش پزشكترين  از مهم يكي

از  انيدانشجو يريادگي زانيم شيو افزا يآموزش  نديفرا

                                                 
 يها پژوهش تهي، كميپزشك يحق دوست، دانشجو دونيفر :نويسنده مسؤول *

. رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك انيدانشجو
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 ،يدانشكده پزشك انيدانشجو يها پژوهش تهيكم ،يپزشك يدانشجو ،يحاج ريپ ديام
؛ )omid.pirhaji@yahoo.com. (رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك

دكتر رويا مالباشي، كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات آموزش پزشكي دانشگاه علوم 
. ايران هان،پزشكي اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصف

)mollabashir@gmail.com( يها ياستاديار گروه بيمار ،يدانيدكتر محسن م؛ 
. اصفهان، اصفهان، ايران يدانشگاه علوم پزشك ،يو گرمسير يعفون

(meidani@med.mui.ac.ir)  
  17/10/90: ، تاريخ پذيرش16/10/90: تاريخ اصالحيه ،21/9/90: تاريخ دريافت مقاله

مناسب، عادات  ياستفاده از منابع آموزشچگونگي  قيطر
يادگيري، انتخاب مكان و  انگيزه شيافزا ح،يمطالعه صح

 رد مؤثرهاي مطالعه  روش با ييزمان مناسب مطالعه وآشنا
 يريادگيموضوعات در ترين  از مهم يكي). 1(است يريادگي

 يلياستفاده آنها از منابع معتبر در طول ترم تحص ،رانيفراگ
 يانتخاب منابع مطالعات. استها  آزمون يزمان برگزار و

و  انيدانشجو يريادگيدر  ينقش مهم، مشخص و معتبر
 نابعم يكاهش اضطراب از امتحانات دارد و عدم معرف

 انياز مشكالت دانشجو يكياستادان  يمناسب از سو
كه هم اكنون  يمنابع). 2(مشروط شناخته شده است

شامل  ،دارند اريامتحانات در اخت يبرا يپزشك انيدانشجو
مطالعات . است يكالس يآموزش يها و جزوه يكتب درس
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در  انيموضوع هستند كه اغلب دانشجو نيا انگريب يمتعدد
دركالس با مشكل  نكات مهم ادداشتيو  يسيجزوه نو

سو  كياست كه از  ليدل نيموضوع به ا نيا. مواجه هستند
مطرح شده  نوشتن نكات مهم يبرا يمهارت كاف انيدانشجو

اغلب مطالب  گريد يدرس را ندارند و از سو يها در كالس
است كه دانشجو  يديشامل نكات جد ها كالس ارائه شده در

ممكن  نيهمچن). 3(كند مي بار با آنها برخورد نياول يبرا
را به خطا  يمطالب ،ناخودآگاه به طور ياست استادان گاه

و  رديگ  قرار انيدانشجو اريدر اخت ها جزوه نيو ا ،كنند  انيب
 مين ينيبازب توسط استادان مجدداً يمطالب از نظر علم نيا

توسط  يكالس يها در استفاده از جزوه گرياشكال د. شوند
الگو و مرجع  ها نوع جزوه نياست كه ا نيدر ا انيدانشجو
 شيپ يها جامع مانند آزمونامتحانات  يبرا يمناسب
 يمنابع از سو نياغلب ا رايز ستندين ياريو دست يكاورز

  .شوند مي يوزارت بهداشت و درمان معرف
 زانيو م يبر دسترس يو خارج يمتعدد داخل مطالعات
متفاوت در طول  ياز منابع مطالعات انيدانشجو استفاده

 جينتا ردوجود دا ها آزمون يو زمان برگزار يليترم تحص
در تهران صورت  1375كه درسال  يعتيشر مطالعه
از  انيدانشجو شتريب استفاده دهنده نشان ،گرفت
 يها و استفاده از كتاب در شب آزمون يكالسي ها هجزو
  ).4(بوده است يليدر طول ترم تحص يدرس
در اصفهان  1382كه در سال  انيمردان مطالعه در

 انيدانشجو درصد 45منبع مورد مطالعه  ،صورت گرفت
بوده  يكتاب درس كارورزان در طول ترم درصد 63و 

 درصد 89امتحان  يكه در حوال يدر حال. است
 يكارورزان از جزوات كالس درصد 80و  انيدانشجو
  ).5(كردند مي استفاده

 83 ،هيدر اروم 1385در سال  يسالم صاف مطالعه در
را  يكالس يها استفاده از جزوه زانيم انيدانشجو درصد

. اند كم عنوان كرده درصد 2/6و  اديدر طول ترم ز
 يكالس يها استفاده از جزوه زانيم درصد 91 نيهمچن

 2/2و  اديترم را ز نايامتحان پا يبرا يجهت آمادگ

  ).1(كم عنوان كردند درصد
 زانيم 1995و همكاران در سال  Alessandro مطالعه در

گزارش  يكالس از جزوه شتريكتاب چاپ شده ب ياثربخش
در سال  يگريد در مطالعه گريد ياز سو). 6(شده است

و  كساني ها وهجزكتاب چاپ شده با  ياثربخش 1997
  ).7(برابر گروه شاهد بوده است

استفاده از  موجود در مورد يتوجه اختالف نظرها با
و  انيدانشجو يريادگي نديمختلف در فرا يمنابع مطالعات

منابع در دانشگاه  نياجامع در مورد  عدم وجود مطالعه
مطالعه را با  نيتا ا مياصفهان، بر آن شد يعلوم پزشك
در  يپزشك انيدانشجو يمطالعات يالگو يهدف بررس
  .ميكن يبررس يزمقطع كارآمو

  
  ها روش

بر  1390در سال  ،يمقطع يفيمطالعه به صورت توص نيا
دانشگاه علوم  ينفر از كارآموزان پزشك 120 يرو

نمونه با روش  تيجمع. اصفهان انجام گرفت يپزشك
كارآموزان دو گروه  انياز م ساده يتصادف يرينمونه گ
  .انتخاب شد 1385مهر و بهمن  يها يورود

 كيابتدا مشخصات دموگراف آوري اطالعات جمع  برگه در
و معدل  تيجنس ،كارورزان شامل سال ورود به دانشگاه

از هر  ،برگه نياز ا يگريدر قسمت د. شدآوري  جمعكل 
از حجم  ياز كاروزان درخواست شده بود تا درصد كي

را كه به خواندن جزوه و كتاب مرجع  شان زمان مطالعه
ودر تحصيلي  طول ترم در به تفكيكو دهند  اختصاص

آوري  جمع برگه .كنند ادداشتيامتحانات  يزمان برگزار
 انيدانشجو نياز شروع كالس درس در ب شياطالعات پ

اطالعات . شد ميآوري  جمعكالس  انيو پس از پا عيتوز
 يها و آزمون SPSS-16 افزار نرمشده توسط آوري  جمع
و  هيمورد تجز Independent-samples T test يآمار
آزمون  نيدر ا ها افتهي يسطح معنا دار. قرا گرفتند ليتحل

0 05/0p≤ در نظر گرفته شد.  
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  نتايج
 كارآموز 120 يارائه شده تمام يها مطالعه پاسخ نيدرا

. گرفت قرار تجزيه و تحليلكننده در مطالعه مورد  شركت
 /3 (نفر  58مذكر و  )درصد 7/51(نفر  62تعداد  نياز ا

لحاظ سال ورود به دانشگاه،  از. نث بودندؤم )48 درصد
 5/42(نفر  51و  85مهر  يورود )درصد 5/57(نفر  69

و انحراف ميار  نيانگيم. بودند 85بهمن  يورود )درصد
 با 89/15±96/0 يمعدل كل افراد جامعه مورد بررس

كه اين عدد به عنوان . بود 18حداكثر  و 5/13حداقل 
ل باال و شاخص تميز و نقطه جدايي دانشجويان با معد

، در صورت تي كه ميانگين معدل پايين در نظر گرفته شد
دانشجويان با بود،  89/15±96/0كل دانشجويان باالتر از 

 ،تر از اين ميزان بود معدل باال و در صورتي كه پايين
 نيانگيم. شدند مي در نظر گرفته پاييندانشجويان با معدل 

 يمساو ايكتاب در افراد با معدل باالتر  عهدرصد مطال
و در افراد با معدل كمتر از  61/34±08/4برابر با  89/15
نظر  كه اين تفاوت از بود 13/23±30/5برابر با  89/15

  .)=49/0p و =t 68/1( بودآماري معنادار 
ميانگين و انحراف معيار نمرات مربوط به حجم زمان  

به تفكيك  اختصاص داده شد به مطالعه كتاب و جزوه
بر اساس اين جدول . ارائه شده است يكجنس در جدول 

 نيانگمياز  افراد مذكر و انحراف معيار معدل كل نيانگمي
 يتفاوت آمار يآزمون ت. است تر پايين نثؤمعدل افراد م

دو جنس از كارآموزان  كل معدل نيانگيم نيرا ب يمعنادار
 نيانگيمي همين جدول، ها بر اساس يافته .هدد مي نشان

بيشتر از  در جنس مذكر به طور كلي درصد مطالعه كتاب
 يمعنادار يتفاوت آمار كه آزمون تي جنس مونث است

  .دهد مي دو جنس نشان نيا درصد مطالعه نيانگيم نيرا ب
  

در كاراموزان  يليكتاب در زمان امتحات و در طول ترم تحص درصد مطالعه نيانگيمعدل كل و م اريو انحراف مع نيانگيم :1 جدول
  †جنس كياصفهان به تفك يدانشگاه علوم پزشك يپزشك

  p T  مؤنث مذكر انحراف معيارميانگين و 
 59 56      

  97/1   025/0  07/16±12/0 72/15±12/0 معدل كل
  39/1  09/0  4/7±/88 36/14±79/3 درصد مطالعه كتاب در فرجه امتحان

  84/1  036/0  80/29±82/4 34/43±28/5  درصد مطالعه كتاب در طول ترم
  89/1  031/0  20/24±99/3 09/36±58/4  درصد مطالعه كتاب به طور كلي

 .شده است انيب اريمع انحراف ± نيانگياعداد به صورت م - †
 

  بحث
افراد با معدل باالتر به طور  ،مطالعه نيا جينتابر اساس 

نسبت به افراد  از وقت خود را يشتريدرصد ب يمعنادار
علت  .دهند مي به خواندن كتاب اختصاص تر پايينبا معدل 

 يپزشك انيدانشجو ليتوان به تما ميشايد  تفاوت را نيا
 شيافزا يدر راستا يكتب درس مطالعه يبا معدل باال برا

با  انيكه دانشجو يخود دانست؛ در حالاي  هيدانش پا
را به عنوان  يجزوات كالس فقط مطالعهتر  نييمعدل پا

 يبه طور كل گريد ياز سو. اند انتخاب كرده يمنبع مطالعات
از  شتريب ،مطالعه جزوه در جامعه مورد مطالعه زانيم

كه همچنان  يلياز دال يكيشايد  .مطالعه كتاب بوده است
شود عدم  مي از جزوه به عنوان منبع امتحانات استفاده

و مرجع  يها اببه مطالعه كت انيدانشجو رشيو پذ ليتما
  .باشددشوار بودن آن 

شود  مي مشخص نهيزم نيدر ا يتوجه به مطالعات قبل با
در  يبه عنوان منبع درس يكالس جزوه مطالعه زانيكه م

مشابه  كه نسبت به مطالعهاي  است به گونه شيحال افزا
 مطالعه زانيانجام شد م 1382كه در اصفهان در سال 

 30تا  يليدر طول ترم تحصخصوصاً  ،يكالس جزوه
تواند  مي يعلل مختلف). 5(دهد مي شانن شيافزا درصد
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عوامل ترين  از مهم يكي. موضوع باشد نيساز ا نهيزم
ت سؤاال يطراح ،يمطالعات يالگو رييتغ نيبر ا مؤثر

مطالب ارائه شده  يبر مبنا يليترم تحص انيامتحانات پا
 يشود جزوات كالس مي كه موجب است يدر كالس درس

 انيدانشجو ياز سو مؤثر يبه عنوان تنها منبع مطالعات
از امتحانات  ينمرات قابل قبول لهيوس نيانتخاب شود و بد

 يالگو رييتغ نيبر ا مؤثراز عوامل  گريد يكي. كسب كنند
به منابع  انيدانشجو يعدم دسترس توان مي را يمطالعات

حجم متناسب مطلب  يو دارا يمعتبر و مستند از نظر علم
  .دانست ييدانشجو با دوره

درصد مطالعه  نيانگيمكه مطالعه نشان داد اين  جينتا
و چه  ها برگزاري آزمون در زمانچه ( يكتاب به طور كل

از مونث  شتريدر جنس مذكر ب) تحصيلي طول ترمدر 
افراد مذكر به كه نشان دهنده تمايل بيشتر  بوده است

شود  مي شنهاديپدر همين راستا  .استمطالعه كتاب 
ان پسر و دختر و يدانشجو نيدر ب يمطالعات يتفاوت الگو

 يمورد بررس بيشتر يتفاوت در مطالعات بعد نيت اعل

  .رديقرار گ
 يعدم بررستوان به  مي مطالعه نيا يها تيجمله محدو از

و در  در اين مطالعه يپزشك رشته ييتمام مقاطع دانشجو
 .اشاره كرد كارآموزانبه  آننتيجه محدود شدن نتايج 

 زانيم يشود در مطالعات بعد مي شنهاديپ بنابر اين
ساير  در يپزشك انيمطالعه جزوه و كتاب توسط دانشجو

  .رديقرار گ يمورد بررس زيمقاطع ن
  

  گيري نتيجه
تر  نييبا معدل پا انيمطالعه، دانشجو نيا جيبر اساس نتا

 يها به مطالعه كتاب نسبت به جزوه يكمتر ليتما
 يو زمان برگزار يليدر طول ترم تحص يآموزش
به انجام مطالعات  شنهاديراستا پ نيدر هم. ها دارند آزمون

در  انيدانشجو يمنابع مطالعات يبه منظور بررس يشتريب
  .شود يم يليصمقاطع مختلف تح
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Medical students' Study Resources: Books or Notes 
 

Omid Pirhaji1, Roya mollabashi2, Faraidoon Haghdoost3, Mohsen Meidani4 
 

Abstract 
 
Introduction: Given the importance and impact of test resources on medical student’ learning, this study 
aimed to assess the time devoted to study books and notes during the semester and exam time. 
Methods: This descriptive-analytic study was conducted on all medical students (120) who were passing 
internship period at Isfahan University of medical sciences in 2011. Devoted time to study books and notes 
was determined. Data analysis was done using t test. 
Results: The mean and standard deviation of time devoted to study book for students who their mean score 
were above average (15.89±0.96) was 34.61±4.08. This was 23.12±5.30 for students who their mean score 
were less than average. It had significant difference. 
Conclusion: The results of this study showed that, students with lower mean score were more interested in 
studying notes during the semester and test time. Therefore, it is suggested to conduct further studies to 
investigate the study sources of students in different academic degree levels. 
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