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هاي مطالعه دانشجويان كتابداري دانشگاه اصفهان و دانشگاه  مقايسه عادت
 علوم پزشكي اصفهان

  
  هاشميان  ، عليرضا*هاشميان  محمدرضا

  
  

 چكيده

برداري، انگيزش يادگيري، حافظه، آمادگي براي برگزاري  يادداشتمديريت زمان، شرايط فيزيكي مطالعه، توانايي خواندن، : مقدمه
هدف پژوهش حاضر بررسي . تواند باعث بهبود مطالعه و انجام مطالعه اثر بخش گردد هاي مطالعه مي امتحانات و سالمتي به عنوان عادت

  .كي اصفهان بودهاي مطالعه دانشجويان كتابداري دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزش و مقايسه عادت
در دانشگاه اصفهان و  1390-91اي بر روي كليه دانشجويان كتابداري كه در سال تحصيلي  اين پژوهش توصيفي مقايسه: ها روش

) نفر180(به روش نمونه در دسترس در اين مقطع زماني گيري نمونه. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مشغول به تحصيل بودند، انجام شد
و آمار ) ميانگين، توزيع فراواني(ها با استفاده از آمار توصيفي  داده. بود) PSSHI(هاي مطالعه  ها پرسشنامه عادت ردآوري دادهبود و ابزار گ

  .تحليل گرديد) مستقل، مجذوركاي tآزمون همبستگي اسپيرمن، همبستگي پيرسون، (استنباطي 
هاي مطالعه  ميانگين نمره كل عادت. بود نمره 100از مجموع  5/60±5/10هاي مطالعه دانشجويان  ميانگين نمره كل عادت: نتايج

هاي مطالعه  ميانگين نمره عادت. بود 3/61±2/11و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  8/59±10دانشجويان دانشگاه اصفهان 
دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري همچنين بين ميانگين نمرات ). p=4/0(دانشجويان دردو دانشگاه با هم تفاوت معنادار نداشت 

  )=p= 02/0r ,1/0(هاي مطالعه دانشجويان با معدل رابطه معنادار وجود نداشت بين نمره عادت). p=7/0(مشاهده نشد 
 طدر حد باالتر از متوسهاي مطالعه دانشجويان كتابداري دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  وضعيت عادت: گيري نتيجه

  .هاي مطالعه دانشجويان انجام گيرد هاي الزم جهت بهبود عادت ريزي قرار داشت ليكن الزم است برنامه
  

  ، دانشجويان علوم پزشكي رساني اطالعكتابداري ودانشجويان هاي مطالعه،  عادت: هاي كليدي واژه
  757تا  751 ):9(14؛ 1393آذر / علوم پزشكيمجله ايراني آموزش در 

  
  مقدمه 

بهبود و توسعه عملكرد تحصيلي دانشجويان يكي از 
ها است، كه اساس موفقيت و پيشرفت  اهداف مهم دانشگاه

عملكرد تحصيلي افراد . گردد در هر مقطعي محسوب مي
متأثر از عوامل مختلفي است كه يكي از اين عوامل، 
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  11/8/93: ، تاريخ پذيرش15/7/93: ، تاريخ اصالحيه13/5/93: تاريخ دريافت مقاله

هاي  عادت). 1(هاي مطالعه افراد است ها يا مهارت عادت
شود كه باعث  هايي گفته مي ها و عادت مطالعه به مهارت

شود و  افزايش انگيزه مطالعه و يادگيري در دانشجو مي
كند  مؤثر با بازدهي باال تبديل مياي  مطالعه را به مطالعه

). 2(شود  و در نهايت باعث افزايش يادگيري وي مي
بسياري از دانشجويان استعداد و توانايي الزم براي 

هاي الزم  به دليل نداشتن مهارتموفقيت را دارند، اما 
  ).3(تر از حد انتظار است براي مطالعه، موفقيت آنها كم

توان خواندن هدفمند و همراه با  مطالعه را مي 
ي تعريف كرد، كه اغلب با خواندن، مشاهده بردار يادداشت
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كردن، سؤال كردن، گوش دادن، انديشه و اظهار عقيده 
درك اطالعات همراه است و هدف آن كشف، فهم و 

هاي خاص  مؤثر به مهارتاي  داشتن مطالعه). 4(است
ها مشكالتي براي  نيازمند است كه نداشتن اين مهارت

فردي در مطالعه مؤثر ). 5(آورد دانشجويان به وجود مي
موفق خواهد بود كه هم نسبت به مطالب خواندني 

هاي مطالعه را  مند باشد و هم بتواند فنون و مهارت عالقه
  ).6(اي به كار بنددشكل ماهرانهبه 

هاي مطالعه دانشجويان  مطالعات زيادي در زمينه عادت
روش مطالعه  تأثيرانجام شده است كه نتايج آنها بيانگر 

حسيني و ). 7(دانشجويان در يادگيري درسي است
هاي مطالعه دانشجويان  همكاران در بررسي عادت

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي يزد، بر نقش 
). 2(اند و مديريت زمان تأكيد نموده برداري يادداشت

كه بر روي اي  فريدوني مقدم و چراغيان نيز در مطالعه
ه دانشجويان دانشكده پرستاري آبادان هاي مطالع عادت

هاي مطالعه در عملكرد و  انجام دادند، به اهميت عادت
ريزي در  پيشرفت تحصيلي افراد اشاره كرده و برنامه

هاي مطالعه دانشجويان و  ها و عادت جهت بهبود روش
ترشيزي ). 1(اند مداخالت در اين زمينه را ضروري دانسته

هاي مطالعه دانشجويان  ادتو همكاران نيز در بررسي ع
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، با توجه به اين كه 

هاي مطالعه در حد متوسط ارزيابي شد، به  عادت
ها تأكيد  ريزي در جهت بهبود اين عادت برنامه
  ).8(اند نموده
Jiao هاي مطالعه دانشجويان دانشگاه  در مطالعه عادت

Southeast  آمريكا وIgun هاي مطالعه  تدر مطالعه عاد
هاي  هاي نيجريه نيز بر اهميت عادت دانشجويان دانشگاه

مطالعه در پيشرفت تحصيلي دانشجويان تأكيد 
  ).10و9(اند كرده

از سوي ديگر بر اساس نظرات محققان، استفاده نكردن از 
يك روش مطالعه صحيح موجب از بين رفتن وقت و 

افت و شود و يكي از مهمترين عوامل  انرژي دانشجو مي

عقب ماندگي تحصيلي است كه بسياري از دانشجويان را 
كند و نتايج امتحانات آنها  دچار اضطراب و سردرگمي مي

همچنين روش مطالعه . دهد قرار مي تأثيررا تحت 
گذار است و در  دانشجويان بر كل فرايند تحصيلي آنها اثر

گذار خواهد تأثيرنهايت بر سرنوشت شغلي آنها نيز 
  ).1(بود

هاي مطالعه در پيشرفت  حال، با توجه به نقش عادت
تحصيلي، يادگيري بهتر، موفقيت در امتحانات و همچنين 

هاي  با توجه به اين كه تاكنون تحقيق بر روي عادت
رغم اين كه خود اين  مطالعه دانشجويان كتابداري، علي

دانشجويان نقشي در ترويج فرهنگ مطالعه دارند، انجام 
پژوهش با هدف بررسي و مقايسه  نشده است، اين

هاي مطالعه دانشجويان كتابداري دانشگاه اصفهان  عادت
  .و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد

  
  ها روش

اين مطالعه توصيفي مقطعي، بر روي كليه دانشجويان 
كتابداري دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي 

ها  در اين دانشگاه 90 – 91اصفهان كه در سال تحصيلي 
با استفاده از روش . مشغول تحصيل بودند، انجام شد

 100، )سرشماري(نمونه در دسترس در اين مقطع زماني 
نفر دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد كتابداري 

كارشناسي و  دانشجوياناز نفر  80دانشگاه اصفهان و 
صفهان علوم پزشكي ا كتابداري دانشگاه كارشناسي ارشد

  .انتخاب شدند
ها مشتمل بر دو بخش بود بخش اول  ابزار گردآوري داده

اطالعات جمعيت شناختي و بخش دوم، پرسشنامه 
برگرفته از مطالعه كوشان و ) PSSHI(هاي مطالعه  عادت

سؤال در هشت  45اين پرسشنامه شامل ). 7(حيدري بود 
، شرايط فيزيكي )سؤال 5(حوزه شامل مديريت زمان 

، )سؤال 8( ، توانايي خواندن)سؤال 6( مطالعه
، )سؤال 6( ، انگيزش يادگيري)سؤال 3(يبردار يادداشت
و ) سؤال 10( ، برگزاري امتحانات)سؤال 4( حافظه
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 :به صورتپاسخ سؤاالت . است) سؤال 3(سالمتي مطالعه
و »به ندرت«، »بعضي اوقات«، »تر اوقات بيش«، »هميشه«
توجه به دستورالعمل پرسشنامه،  تنظيم شد، كه با» هرگز«

، بعضي اوقات 2تر اوقات نمره  براي پاسخ هميشه يا بيش
البته . شود و به ندرت يا هرگز نمره صفر داده مي 1نمره 

گذاري برعكس  در مورد تعدادي از سؤاالت وزن نمره
 :هاي به ترتيب براي پاسخ 2شود و صفر، يك و  مي

يا  به ندرتات، و تر اوقات، بعضي اوق هميشه يا بيش
 90ها  حداكثر نمره در همه حوزه. شود هرگز داده مي

هاي خوب مطالعه  دهنده عادت است و نمره باالتر نشان
: ها عبارت است از حداكثر نمره در هريك از حوزه. است

، توانايي 12، شرايط فيزيكي مطالعه 10مديريت زمان 
، 12، انگيزش يادگيري 6ي بردار يادداشت، 16خواندن 

  .است 6، و سالمتي 20، امتحانات 8حافظه 
روايي و پايايي اين پرسشنامه در مطالعات قبلي بررسي  

، ثبات 88/0بر اين اساس پايايي باز آزمون . شده بود
و نيز روايي وابسته  65/0دروني به روش دو نيم كردن 

  ).8و1(براي آن گزارش شده است 74/0به معيار 
هاي درس دانشكده روانشناسي و  ها در كالس پرسشنامه

علوم تربيتي دانشگاه اصفهان و دانشكده مديريت و 
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بين  رساني اطالع

الزم به ذكر . دانشجويان توزيع و گردآوري گرديد
باشد رضايت دانشجويان در شركت در پژوهش جلب  مي

تكميل گرديد و توضيحات الزم درباره پرسشنامه و نحوه 
  .آن نيز در محل به آنان ارائه گرديد

شد و  100ها، نمرات دانشجويان تبديل به  در كليه حوزه
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 SPSSافزار آماري  ها براي تجزيه و تحليل وارد نرم داده
هاي مطالعه  شد و به منظور تعيين ارتباط بين نمره عادت

با توجه به (دل آنها دانشجويان با سال تحصيلي و مع
از آزمون همبستگي اسپيرمن ) ها نرمال نبودن داده

هاي  استفاده شد، به منظور تعيين ارتباط بين حوزه
 )ها با توجه به نرمال بودن داده(هاي مطالعه  مختلف عادت

از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد، به منظور 
ان دو هاي مطالعه دانشجوي مقايسه ميانگين نمرات عادت

مطالعه از آزمون  هاي هاي مختلف عادت دانشگاه در حوزه
t مستقل استفاده شد.  
  

  نتايج
پرسشنامه به  50پرسشنامه توزيع شده،  180از مجموع 

پرسشنامه  130دليل تكميل ناقص از مطالعه خارج شد و 
از اين تعداد، ). دهي پاسخ درصد 2/72(تجزيه و تحليل شد 

انشجويان دانشگاه اصفهان و پرسشنامه مربوط به د 68
پرسشنامه مربوط به دانشجويان دانشگاه علوم  62

  .پزشكي اصفهان بود
نفر  15زن و ) درصد 5/88(نفر  115نتايج نشان داد، 

در گروه ) درصد 8/90(نفر  118. مرد بودند) درصد 5/11(
-30در گروه سني ) درصد 5/8(نفر  11سال،  18- 22سني 

 سال 31- 40در گروه سني ) درصد 8/0(نفر  1سال،  23
نفر  31در سال اول، ) درصد 6/24(نفر  32. قرار داشتند

در سال ) درصد 6/24(نفر  32در سال دوم، ) درصد 8/23(
در سال چهارم تحصيلي ) درصد 9/26(نفر  35سوم، و 

نفر  52، 17-20معدل ) درصد 7/57(نفر  75. بودند
- 15معدل ) درصد 3/2(نفر  3، و 14-16معدل ) درصد 40(

  .داشتند 13
هاي مطالعه دانشجويان  ميانگين نمره كل عادت

هاي مطالعه در  بود، ميانگين نمره كل عادت 5/10±5/60
و در دانشجويان  8/59±10دانشجويان دانشگاه اصفهان 

آزمون . بود 3/61±2/11دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
ي ها آماري تي نشان داد كه ميانگين كل نمره عادت

مطالعه دانشجويان دو دانشگاه با هم تفاوت معنادار 
تنها در حوزه انگيزش يادگيري ميانگين ). p=4/0(نداشت 

، p=021/0(نمره دو دانشگاه با هم تفاوت معنادار داشت 
73/2t= (باالترين ميانگين در دانشجويان دانشگاه . است

و در دانشجويان دانشگاه علوم ) 70±7/13(اصفهان 
مربوط به حوزه انگيزش ) 8/75±7/14(فهان پزشكي اص
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ترين ميانگين در دانشجويان دانشگاه اصفهان  پايين. بود
است و در  4/52±4/20مربوط به حوزه حافظه با ميانگين

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مربوط به 
در كل . بود 6/51±1/22حوزه سالمتي مطالعه با ميانگين 

ن ميانگين مربوطه به حوزه دانشجويان نيز باالتري
ترين ميانگين  و پايين 7/72±4/14انگيزش با ميانگين 

 4/52±9/21مربوط به حوزه سالمتي مطالعه با ميانگين 
  ). 1جدول . (بود

  
  

هاي مطالعه دانشجويان كتابداري در دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم  عادت) 100از (ميانگين و انحراف معيار نمره  :1جدول 
  ها پزشكي اصفهان به تفكيك حيطه

 P-value كل دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشگاه اصفهان هاحوزه
 097/0 4/64±22 7/67±3/20 3/61±2/23 مديريت زمان 

 921/0 2/57±3/16 4/57±2/17 1/57±6/15 فيزيكي مطالعهشرايط

 344/0 56±6/14 7/54±4/14 2/57±7/14 توانايي خواندن 

 097/0 6/64±8/28 2/60±8/29 6/68±5/27 بردارييادداشت

 021/0 7/72±4/14 8/75±7/14 70±7/13 انگيزش

 147/0 9/54±7/20 7/57±8/20 4/52±4/20 حافظه

 160/0 2/60±9/11 8/61±5/11 8/58±2/12 امتحاناتبرگزاري

 684/0 4/52±9/21 6/51±1/22 2/53±8/21 سالمتي مطالعه

 404/0 5/60±5/10 3/61±2/11 8/59±10 كل

  
هاي مطالعه در دانشجويان دختر  ميانگين نمره كل عادت

بود،  8/59±2/13و در دانشجويان پسر  1/2±6/60
آزمون آماري تي اختالف معناداري بين ميانگين نمرات 

همچنين ). p=77/0(دانشجويان دختر و پسر نشان نداد 
آزمون همبستگي اسپيرمن نشان داد كه بين نمره 

هاي مطالعه دانشجويان با معدل رابطه معنادار  عادت
  ).=p ،02/0r=11/0(وجود نداشت 

  
  بحث

مرات دانشجويان ميانگين ن يافته هاي پژوهش نشان داد
تر از دانشجويان دانشگاه  دانشگاه اصفهان كمي پايين

هاي  علوم پزشكي اصفهان بود، ولي براساس آزمون
آماري، تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات دو دانشگاه 

در حالي كه نتايج به دست آمده در ساير . مشاهده نشد
ها و بر روي ساير دانشجويان نشان داده كه  دانشگاه

ميانگين نمرات اكثر دانشجويان در حد متوسط بوده است 

با ). 8و1(و با وضعيت عالي فاصله زيادي داشته است
توجه به اين كه ساير مطالعات بر روي دانشجويان 
پزشكي و پيراپزشكي انجام شده است، شايد بتوان دليل 
اين تفاوت را به ماهيت رشته كتابداري و نقشي كه 

خواني  شته در ترويج فرهنگ كتابگان اين رآموخت دانش
  .دارند، نسبت داد
ها نشان داد كه بين جنسيت و نمره  همچنين يافته

اين . هاي مطالعه آنها رابطه معناداري وجود ندارد عادت
ها با نتايج پژوهش كوشان و حيدري و پژوهش  يافته

در مطالعه ). 7و2(خواني دارد حسيني و همكاران هم
تفاوت معناداري بين نمرات  ترشيزي و همكاران نيز

هاي مطالعه دو جنس مشاهده نشد، هرچند در  عادت
هاي مطالعه نمرات دانشجويان  هاي عادت برخي از حيطه

  ).8(دختر بهتر از پسر بود
ترين نمرات  نتايج اين پژوهش نشان داد كه بيش

بود كه اين امر هم در كل » انگيزش«دانشجويان در حوزه 
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ها  دانشجويان هر يك از دانشگاهدانشجويان و هم در 
ترين نمرات دانشجويان در حوزه  كم. صادق است

بود كه اين امر درباره دانشجويان » سالمتي مطالعه«
اما با . كرد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نيز صدق مي

اندكي تفاوت دانشجويان دانشگاه اصفهان در حوزه 
ي كه در حال. تري به دست آوردند نمرات كم» حافظه«

پژوهش ترشيزي و همكاران و پژوهش فريدوني مقدم و 
چراغيان نشان داد كه عمده مشكالت دانشجويان در 

در حالي كه در ). 8و1(است» برداري يادداشت« حيطه 
» برداري يادداشت«پژوهش حاضر، دانشجويان در حوزه 

» انگيزش«نمرات بهتري به دست آورند و پس از حوزه 
با توجه . بود برداري يادداشتط به ترين نمرات مربو بيش

به اين كه در تمامي اين مطالعات از ابزار يكساني استفاده 
شده است، شايد دليل اين عدم همخواني، مربوط به 
ماهيت رشته دانشجويان مورد مطالعه باشد، چون مطالعه 
ترشيزي و همكاران بر روي دانشجويان علوم پزشكي و 

يان بر روي دانشجويان مطالعه فريدوني مقدم و چراغ
  . پرستاري انجام شده است

هاي  نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين نمره عادت
مطالعه دانشجويان با سال تحصيلي و معدل آنها رابطه 

حسيني و همكاران نيز در مطالعه . معناداري وجود ندارد
خود به همين نتيجه دست يافتند، در پژوهش آنها نيز بين 

با ترم تحصيل، روزانه يا شبانه بودن و عادات مطالعه 
، در حالي كه در )2(معدل رابطه معناداري ديده نشد

هاي مطالعه  مطالعه ترشيزي و همكاران بين نمره عادت
دانشجويان و عملكرد تحصيلي آنها رابطه معناداري 

و در مطالعه فريدوني مقدم و چراغيان ) 8(وجود داشت
ا توجه به تفاوت مطالعه ب). 1(نيز اين رابطه وجود داشت

حاضر با مطالعه حسيني و همكاران از نظر ابزار 
توان دليل  نمي گردآوري اطالعات و جامعه پژوهش،

روشني براي شباهت بين نتايج ارائه داد، ليكن با توجه به 
شباهت مطالعه حاضر با مطالعه ترشيزي و همكاران و 
ار همچنين مطالعه فريدوني مقدم و چراغيان در ابز

گردآوري اطالعات شايد بتوان دليل اختالف را در جامعه 
  .پژوهش دانست

در مقايسه با مطالعات مشابه، اين پژوهش به بررسي 
هاي مطالعه دانشجويان كتابداري پرداخته است، در  عادت

حالي كه، در ساير مطالعات جامعه پژوهش دانشجويان 
 از جمله. اند هاي پزشكي و پيراپزشكي بوده رشته

هاي اين پژوهش، تعداد كم دانشجويان  محدوديت
كارشناسي ارشد كتابداري بود كه امكان مقايسه بين 

هاي مطالعه دانشجويان كارشناسي و كارشناسي  عادت
همچنين عدم دسترسي به . ارشد را فراهم نكرد

دانشجويان كارشناسي ارشد مجازي بود كه با وجود 
د و اين گروه از هاي زياد اين امكان فراهم نش پيگيري

  . دانشجويان از مطالعه خارج شدند
رسد كه تفاوت پژوهش حاضر با  در نهايت به نظر مي

هاي مطالعه،  هاي انجام شده در حوزه عادت ساير پژوهش
هاي دانشجويان  مربوط به جامعه پژوهش و ماهيت رشته

تواند بر نتايج مطالعات  مورد مطالعه باشد كه مي
شود كه مطالعات مشابه  ذا پيشنهاد ميل. گذار باشد تأثير

تر و در سطح دانشجويان پزشكي  هاي بيش با حجم نمونه
دهي يكسان انجام  و غير پزشكي و با ابزار مشابه و نمره

  .شده و نتايج مورد مقايسه قرار گيرد
  

  گيري نتيجه
به طور كلي نتايج اين مطالعه نشان داد كه وضعيت 

تابداري دانشگاه اصفهان و هاي مطالعه دانشجويان ك عادت
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان باالتر از حد متوسط قرار 

هاي مطالعه در پيشرفت  لذا با توجه به اهميت عادت. دارد
تحصيلي و در نهايت پيشرفت شغلي افراد و با توجه به اين 
كه اين دانشجويان نقشي مهمي در ترويج فرهنگ 

الزم  هاي ريزي نامهخواني دارند، ضروري است تا بر كتاب
اين  هاي مطالعه ها و عادت جهت توسعه و بهبود روش

ها و  شود برنامه لذا پيشنهاد مي. دانشجويان انجام شود
هاي  ها و عادت هاي آموزشي آشنايي با شيوه دوره
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مطالعه، هم در بدو ورود دانشجويان به دانشگاه و هم در 
  .طول دوران تحصيلي برگزار گردد

  
  قدرداني

 290108ن پژوهش حاصل طرح تحقيقاتي به شماره اي
است كه در مركز تحقيقات فناوري اطالعات در علوم 

سالمت و با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 
پزشكي اصفهان انجام شده است، بدينوسيله از حمايت 

همچنين . شود گزاري مي معاونت پژوهشي دانشگاه سپاس
ري دانشگاه اصفهان و دانشگاه از كليه دانشجويان كتابدا

هاي الزم را ارائه  علوم پزشكي اصفهان كه همكاري
  .گردد نمودند، تشكر و قدرداني مي
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Investigating study Habits of Library and Information Sciences Students 
of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences 

 
Mohammadreza Hashemian1, Alireza Hashemian2 

 
Abstract 
 
Introduction: Time management, physical conditions of studying, reading ability, note taking, learning 
motivation, memory, exam preparation, and health conditions as study habits can improve studying and lead to 
an effective one. The aim of this study was to compare study habits of Library Sciences students of Isfahan 
University and Isfahan University of medical sciences. 
Methods: This descriptive comparative study was performed on all Library Sciences students of Isfahan 
University and Isfahan University of Medical Sciences in 2011-2012 academic years. The participants (n = 180) 
were selected through convenient sampling. The data were collected via Study Habits Inventory questionnaire 
(PSSHI). The collected data were analyzed using descriptive statistics tests (mean and frequency distribution) 
and inferential statistics (Spearman correlation test, Pearson correlation coefficient, independent t-test, and 
Chi-square test). 
Results:The total mean score of the students’ study habits was 60.5±10.5 out of 100. The total mean score of 
Isfahan University students’ study habits was 59.8±10, and the total mean score for the Isfahan University of 
Medical Sciences students was 61.3±11.2. There was no significant difference between the students’ study habits 
mean scores of the two universities (p=0.4). No significant difference was found between the students’ study 
habits mean scores regarding students’ sex (p=0.7). There was no significant correlation between students’ 
study habits scores and their GPA (p = 0.1, r = 0.02). 
Conclusion:The results showed that the students’ study habits were above the average. So, it seems necessary to 
plan in order to improve study habits of students. 
 
Keywords: Study habits, students of Library and Information Sciences, Medical Sciences students 
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