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  چكيده
مطالعه  يقكه از طر يتبه صور شود، يم يجامعه تلق يشرفتتوسعه و پ ينهاز عناصر مهم در زم يكيدر جهان امروز، مطالعه به عنوان  :مقدمه

 يليمطالعه در تمام سطوح تحص هاي يوهالزم است آموزش ش ينبنابرا. شود يم ياندانشجو يژهعموم مردم به و يبنص يقابل توجه يقثمربخش توف
مطالعه  هاي يوهبا ش اصفهان يدانشگاه علوم پزشك ياندانشجو ييآشنا يزانم يينپژوهش، تع ينهدف ا. يرده در سطح دانشگاه مد نظر قرار گيژبه و

  .باشد يم 1389در سال 
پرسشنامه  ييروا. باشد ياطالعات پرسشنامه محقق ساخته م يابزار گردآور. است يو از نوع كاربرد يليتحل يمايشيروش پژوهش، پ :ها روش

به دست ./.813كرونباخ مقدار  يفاده از آلفاابزار با است ياييپا. قرار گرفت ييدمورد تأ يآموزش يريتو مد يرسان و اطالع يتوسط متخصصان كتابدار
. به دست آمد 357كه حجم نمونه  باشد يم 5999اصفهان كه تعداد آنها  يدانشگاه علوم پزشك يانپژوهش شامل همه دانشجو يجامعه آمار. آمد

و ) T-Testيو آمار استنباط) يانگيندرصد و م ي،فراوان( يفياز آمار توص ها يافته يلو تحل يهجهت تجز. باشد يم يا طبقه يتصادف يري،گ روش نمونه
)ANOVA افزار مورد استفاده  نرم. استفاده شدSPSS باشد يم.  

 يانگينبا م يببه ترت يو مطالعه تندخوان ياصفهان با مطالعه اجمال يدانشگاه علوم پزشك ياندانشجو ييآشنا يزاننشان داد كه م ها يافته :نتايج
از حد  رباالت 29/13 يانگينبا م يخوان با مطالعه عبارت ياندانشجو ييآشنا يزانم). 15=يانگينمتوسط م(متوسط است  باالتر از حد 07/15و  78/15

متوسط (باالتر از حد متوسط است  6/29 يانگينبا م خواني يقبا مطالعه دق ياندانشجو ييآشنا يزانم). 12=يانگينمتوسط م( باشد يمتوسط م
 يزانم ينهمچن). 15=يانگينمتوسط م( باشد يباالتر از حد متوسط م 52/15 يانگينبا م يبا مطالعه تجسس ياندانشجو ييآشنا يزانم). 27=يانگينم

باالتر از حد  68/21و  94/20 يانگينبا م يببه ترت يباييدرك ز يو خواندن برا ياصفهان با مطالعه انتقاد يدانشگاه علوم پزشك ياندانشجو ييآشنا
داد  شانمطالعه ن هاي يوهبا ش ييآشنا يزاناصفهان و م يدانشگاه علوم پزشك ياندانشجو يتجنس ينب يسهمقا). 18=نگينيامتوسط م(متوسط است 

مطالعه در  هاي يوهبا ش ياندانشجو ييآشنا يزانم ينهمچن. وجود ندارد دار دختر و پسر تفاوت معنا يانمطالعه دانشجو هاي يوهنمره ش يانگينم ينب
  .متفاوت است مختلف يها دانشكده
 ي،مطالعه تندخوان ي،مطالعه اجمال(مطالعه  هاي يوهاصفهان با ش يدانشگاه علوم پزشك ياندانشجو ييآشنا يزاننشان داد كه م يجنتا :گيري نتيجه

 سطتر از حد متوباال) يهنر يها و جنبه يباييدرك ز يخواندن برا ي،خواندن انتقاد ي،خواندن تجسس خواني، يقمطالعه دق ي،خوان مطالعه عبارت
در . كمتر آشنا هستند خواني يعمطالعه سر يوهآشنا بوده و با ش يگرد هاي يوهاز ش يشترب يباييدرك ز يمطالعه برا يوهبا ش ياندانشجو ينهمچن. است

  .يندنما صآنها توجه خا متفاوت يكاربردها يلمطالعه به دل هاي يوهاندركاران امر آموزش به انواع ش و هم دست يانمجموع الزم است هم دانشجو
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  مقدمه
ها در سراسر زندگي نياز به يادگيري دارند، زيرا  انسان

هستند و وجود نقص الزمه حركت به سوي داراي نقص 
همگان بر نقص آدمي و عملكردهاي ). 1(كمال و تعالي است

هاي علمي و  او اذعان دارند و از آنجا كه منابع و نظام
مطالعاتي موجود نيز زائيده تفكر آدمي است، وجود نقايص 

اما هنر آدمي تنها در انتقاد از . در آن دور از انتظار نيست
ها  باشد، بلكه در كوشش براي رفع كاستي ميكمبودها ن

هاي  مطالعه و گرايش به خواندن از مهمترين شاخص. است
رشد و توسعه و از عوامل مؤثر براي شكوفايي استعدادهاي 

يكي از اين ). 2(بالقوه انساني براي رسيدن به كمال است
هاي كشورمان،  نقايص واضح نظام آموزشي در دانشگاه

هاي مطالعه  ي و جامع جهت آموزش مهارتكمبود منابع علم
در نظام . باشد واردها مي به دانشجويان و به ويژه تازه

ها  آموزشي ما، دانشجويان بعد از هر ترم با انواع آزمون
هاي  اي درباره شيوه شوند، اما كمتر توصيه ارزشيابي مي

آنها زمان زيادي را صرف . شود صحيح مطالعه به آنها مي
هاي  ند، اما خيلي كم در مورد بهبود مهارتكن مطالعه مي

بنابراين با همان شيوه مطالعه در . كنند مطالعه خود فكر مي
به مطالعه ادامه ) كه ممكن است نادرست باشد(دبيرستان 

دهند و به تدريج به دنبال اشتباهاتشان روش مطالعه  مي
بنابراين الزم است براي بهبود . كنند خود را تصحيح مي

ها و نيز جهت افزايش  گيري و مطالعه در يادگيرندهوضع ياد
هاي يادگيري  سرعت خواندن و درك مطالب، فنون و مهارت

و مطالعه به عنوان يكي از دروس آموزشي در تمام سطوح 
. تحصيلي به ويژه در سطح دانشگاه در نظر گرفته شود

آموزش مطالعه صحيح وظيفه نظام آموزشي و مدرسان 
گونه مطالعه آگاه  امعه آموزشي را از اينآنها بايد ج. است

، زيرا تالش )3(سازند و به حل مشكالت فراگيران كمك كنند
هاي مطالعه از  جهت بهبود وضع مطالعه و افزايش مهارت

                                                                              
، كتابداري و اطالع رساني، دانشگاه پيام نور )مربي(زهرا كاظم پور . اصفهان، ايران

  )zahra_kazempour2004@mng.mui.ac.ir. (شهرضا، اصفهان، ايران
اصالح شده و 7/12/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  18/11/89اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 9/12/89در تاريخ 

  ).4( باشد ها مي اقدامات مهم آموزشي در دانشگاه
هر فعاليتي در حوزه يادگيري مستلزم كسب دانش و 

و مطالعه نيز به دانش و خواندن . مهارتي خاص است
مهارت خاص نيازمند است كه فقدان آن مشكالتي براي 

 .آورد فراگيران و به ويژه دانشجويان به وجود مي
همچنين اين رويه عالوه بر آنكه موجب افت تحصيلي 

شود، موانع متعددي نيز براي نظام  دانشجويان مي
طلب بينانه به اين م چنانچه واقع. آورد آموزشي فراهم مي

نگريسته شود يكي از عوامل عمده دوري از كتاب و 
 ).5(هاي مطالعه است مطالعه، فقدان آگاهي نسبت به شيوه

ها دارند متناسب  دانشجوياني كه آگاهي كامل از اين شيوه
با هدف خود از مطالعه و حتي به تناسب محتوا و 
موضوع و نوع مطلب از روش مناسب مطالعه استفاده 

توان گفت كه آگاهي و  ور خالصه ميبه ط. كنند مي
كند تا  ها به دانشجويان كمك مي استفاده از اين روش

كارآمدي روش مطالعه خود را افزايش داده، فرصت 
كسب موفقيت را به دست آورند و همچنين از مطالعه لذت 

بايد به اين نكته توجه داشت در ضمن،  ).6(بيشتري ببرند
لعه با اين هدف صورت هاي مطا كه ايجاد و پرورش شيوه

گيرد كه خواننده بتواند براي مطالب مختلف  مي
هاي مناسب را به كار برد، و به جاي كاربرد يك  سرعت

روش واحد در مطالعه، انعطاف نشان دهد و متناسب با 
نياز، روش خود را تغيير دهد، از طرف ديگر، هرچه 
خواننده از روش مطالعه اجمالي به سمت مطالعه تجسسي 

تر خواهد بود و لذا مطلب را  اي فعال ركت كند، خوانندهح
هاي  گيري بر روش فهمد، اما اين دليلي براي خرده بهتر مي

ديگر مانند مطالعه اجمالي نيست، زيرا نياز خواننده، نوع 
  . كند روش را مشخص مي

هاي مطالعه و  بررسي شيوه«امينيان پژوهشي تحت عنوان 
علوم پزشكي شهيد صدوقي  يادگيري دانشجويان دانشگاه

ها نشان داد كه دانشجويان موفق در  يافته. انجام داد» يزد
هاي مطالعه  دانشگاه در مقايسه با دانشجويان ناموفق شيوه

همچنين بسياري از آنها در زمينه . شناسند را بهتر مي
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  ).7(اند هاي الزم را نديده هاي مطالعه آموزش شيوه
د ميزان و نحوه مطالعه در بين هاي يك مطالعه در مور يافته

دانشجويان دختر شهركرد نشان داد كه دانشجويان دختر در 
خواني،  خواني، سريع هاي مطالعه اجمالي، عبارت زمينه شيوه

  ).8(خواني، انتقادي و تجسسي ضعيف هستند دقيق
دهد كه دانشجويان از مطالعه به  هاي شعباني نشان مي يافته

ني ندارند و نياز به اطالعات روش انتقادي آگاهي چندا
يكي از عوامل عدم آگاهي از . بيشتري در اين زمينه دارند

آنها تصور . اين روش فقدان درك از تفكر انتقادي است
كنند كه احراز تفكر انتقادي بدين معناست كه آن مطلب را  مي

رد كنند، پس به طور كلي از تفكر بر روي موضوعات و 
آن . پردازند به حفظ كردن مطالب ميكنند و  مطالب پرهيز مي

عده نيز كه با خواندن به روش انتقادي آشنايي دارند، از 
  ).5(تفكر انتقادي درك درست و منطقي ندارند

بررسي ميزان آگاهي «زاده در پژوهشي باعنوان  مكي
بيان كرد كه ميزان » هاي مطالعه دانشجويان يزد از روش

مطالعه يكسان  هاي آگاهي دانشجويان در خصوص شيوه
اي هاي مطالعه به گونه نبوده و نسبت به هريك از شيوه

بيشترين ميزان آگاهي دانشجويان . متفاوت آگاهي دارند
خواني و كمترين ميزان آگاهي  در ارتباط با شيوه دقيق

به هر حال نتيجه كلي . خواني است آنان در شيوه سريع
هاي  اين كه ميزان آگاهي دانشجويان نسبت به شيوه

  ).4(مطالعه ضعيف است
هاي مطالعه دانشجويان  درباره روش) Huling( هالينگ

تازه وارد دانشگاه به اين نتيجه رسيد كه دانشجوياني كه 
هاي يادگيري و مطالعه در زمينه درس خواندن  از روش

براي امتحانات استفاده كرده بودند، نمرات بيشتري نسبت 
مولي مطالعه كرده به ديگر دانشجوياني كه با روش مع

همچنين دانشجويان استفاده كننده . بودند، به دست آوردند
هاي يادگيري و مطالعه، خود را ماهرتر و داناتر از  از روش

دانستند و اين در حالي بود كه  بقيه دانشجويان مي
دانشجوياني كه با روش معمولي مطالعه كرده بودند، 

  ).9(هميدندف تر مي هاي دانشگاه را بسيار مشكل درس

آيا «در پژوهشي با عنوان  )Manworhy( منوري
» شود؟ هاي مطالعه باعث بهبود درك مطلب مي راهنمايي

فشرده، (اثرات سه نوع متفاوت از راهنمايي شامل 
را بر درك مطلب ) بافاصله و برحسب احساس نياز معلم

و خواندن مقايسه كرد و به اين نتيجه رسيد كه راهنمايي 
هر نوعي كمك با ارزشي است و اين راهنمايي با مطالعه از 

شيوه فشرده و با فاصله موجب كسب نمره باال در آزمون 
و راهنمايي با شيوه . شود درك مطلب توسط فراگيران مي

 ).10( بخشد با فاصله كيفيت مطالعه  مباحث را بهبود مي
و همكارانش در پژوهشي با عنوان  )Sporer( اسپورر

ي درك خواندن با مروري بر تأثيرات ها ايجاد مهارت«
بيان نمود كه » شيوه ساختاري و يادگيري دو طرفه

خواندن مطالب به صورت گروهي نسبت به مطالعه سنتي 
و انفرادي تأثير زيادي در افزايش سطح درك مطلب در 

هاي مطالعه  هنگام مطالعه دارد و نيز آشنايي با انواع شيوه
  ).11(دارد تاثير به سزايي در درك مطالب

هاي مذكور استنباط كرد اين است  توان از بحث آنچه مي
اي است كه به عنوان يكي از  كه اهميت مطالعه به گونه

عناصر مهم در زمينه توسعه و پيشرفت يك جامعه تلقي 
هاي در زمينه دتوان زماني ميشود و يك جامعه  مي

كه در  بدفرهنگي به نتايج نويني دست ياـ  مختلف علمي
هاي مختلف آموزشي و از طريق مطالعه ثمربخش رصهع

دانشجويان عموم مردم به ويژه توجهي نصيب  توفيق قابل
از آنجايي كه مطالعه يكي از عوامل . آن جامعه نمايد

موفقيت در آموزش، پژوهش، سرگرمي و نيز تمايل 
هاي  بايد شيوه باشد، بيشتر به كتاب و كتابخواني مي

به دقت هاي صحيح مطالعه  شمطالعه و آگاهي از رو
هايي   ، زيرا همه رفتارها و عادتمورد بررسي قرار گيرد

. توانند بر اثر يادگيري تغيير يابند ايم مي كه آموخته
بنابراين روش صحيح مطالعه را بايد همانند ساير فنون و 

دانشجوياني كه آگاهي كامل از ). 1(ها ياد بگيريم مهارت
انند كارآمدي روش مطالعه خود تو ها دارند مي اين شيوه

را افزايش داده، فرصت كسب موفقيت را به دست آورند 
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در اين پژوهش . و همچنين از مطالعه لذت بيشتري ببرند
سعي بر آن است كه ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه 

 1389هاي مطالعه در سال  علوم پزشكي اصفهان با شيوه
ضعيت موجود را بررسي شده تا از اين رهگذر بتوان و

شناسايي نموده و موانع و مشكالت موجود در مطالعه 
  .صحيح دانشجويان را گوشزد نمود

  
  ها روش

 .استو از نوع كاربردي  پيمايشي تحليليپژوهش حاضر 
جامعه، همه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 2650نفر است از اين تعداد  5999باشد كه تعداد آنها  مي
نفر  528نفر داروسازي،  539نشكده پزشكي، نفر در دا

نفر  319نفر پرستاري و مامايي،  957دندانپزشكي، 
نفر  559رساني،  نفر مديريت و اطالع 447توانبخشي، 

گيري،  روش نمونه. بهداشت به تحصسل اشتغال دارند
در اين روش هر يك از . اي است گيري تصادفي طبقه نمونه

ه در نظر گرفته شد و ها به عنوان يك طبق دانشكده
متناسب با تعداد دانشجويان هر دانشكده نمونه مناسب 

، )نفر 157(سهم دانشكده پزشكي (انتخاب گرديد 
، )نفر 57(، پرستاري و مامايي )نفر 31(دندانپزشكي 

، )نفر 19(رساني  ، مديريت و اطالع)نفر 32(داروسازي
بزار ا). باشد مي) نفر 28(و توانبخشي ) نفر 33(بهداشت 

. باشد محقق ساخته ميپرسشنامه  گردآوري اطالعات
تجربيات و تخصص مبناي نظري اين پرسشنامه، 

هاي تحصيلي و خواندن  پژوهشگران مؤسسه مهارت
هاي آموزشي اين  بالدريچ و همچنين آموزش برنامه

باشد كه  مؤسسه در چهارصد دانشكده و آموزشگاه مي
العه اجمالي، مط(نتيجه آن ارائه هفت روش مطالعه 

خواني، انتقادي و  خواني، دقيق خواني، سريع عبارت
) هاي هنري خواندن براي درك زيبايي و جنبهتجسسي و 

هاي مطرح  پژوهشگران بر اساس ويژگي). 12(باشد مي
هاي معتبر  شده در هر نوع شيوه مطالعه و نيز پژوهش

، )5(داخلي و خارجي ديگر از جمله شعباني و همكار

) 13( ،Hopson)14(Patton، )8(، غالمي)4(زاده مكي
روايي اند كه  اي را تهيه نموده پرسشنامه محقق ساخته

رساني و  پرسشنامه توسط متخصصان كتابداري و اطالع
پايايي ابزار . مديريت آموزشي نيز مورد تأييد قرار گرفت

. به دست آمد./.813با استفاده از آلفاي كرونباخ عدد
هاي  پرسش. باشد ؤال بسته ميس 40پرسشنامه داراي 

به روش  10-6هاي  به روش مطالعه اجمالي، پرسش 1-5
به  23-15خواني،  به روش عبارت 14-11خواني،  دقيق

به  34-29به روش تجسسي،  28-24خواني،  روش دقيق
به خواندن براي درك زيبايي  40-35روش انتقادي و 

، طيف بندي سؤاالت پرسشنامه مقياس تقسيم. تعلق دارند
، زياد 5در طيف ليكرت، بسيار زياد نمره . باشد ليكرت مي

به  1كم نمره  ، و خيلي2، كم نمره 3، متوسط نمره 4نمره 
هاي  سطح مطلوب آشنايي با شيوه. دهد خود اختصاص مي

). بسيار زياد( 5نمره × سؤال 40(باشد  مي 200مطالعه نمره 
حد مورد (ه هاي مطالع در اين پژوهش سطح آشنايي با شيوه

حد ( 3نمره × سؤال 40(باشد  مي 120نمره ) نظر پژوهشگر
 5(15همچنين سطح مطلوب روش مطالعه اجمالي ). متوسط
، )3نمره × سؤال 5( 15، روش تندخواني )3نمره × سؤال

خواني  روش عبارت) 3نمره × سؤال 9( 27خواني  روش دقيق
، )3 نمره× سؤال 5( 15، روش تجسسي )3نمره × سؤال 4(12

خواندن براي ، و روش )3نمره × سؤال 6( 18روش انتقادي 
ها به  پرسشنامه. باشد مي)3نمره × سؤال 6( 18 درك زيبايي

هاي پزشكي،  صورت حضوري و با مراجعه به دانشكده
دندانپزشكي، پرستاري و مامايي، داروسازي، مديريت و 

ه جهت تجزي .رساني، بهداشت و توانبخشي تكميل گرديد اطالع
) فراواني، درصد و ميانگين(ها از آمار توصيفي  و تحليل يافته

. استفاده شد (T-Test, ANOVA)و آمار استنباطي
  .بود SPSS-11ها  افزار تجزيه و تحليل يافته نرم

  
  نتايج

در اين پژوهش، ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه علوم 
 1389هاي مطالعه در سال  پزشكي اصفهان با شيوه
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ها نشان داد كه حدود دوسوم  يافته. شده استبررسي 
دانشجويان زن هستند و بيشترين درصد دانشجويان در 
دانشكده علوم پزشكي و كمترين درصد در دانشكده 

  .توانبخشي بوده است
ها در رابطه با ميزان آشنايي دانشجويان با مطالعه  يافته

سط باالتر از حد متو) 78/15(اجمالي نشان داد كه ميانگين 
ها نشان داد كه  همچنين يافته). 15=متوسط ميانگين(است 

در زمينه ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 
هاي پروراندن طرح ذهني  اصفهان با مطالعه اجمالي، گزينه

، جستجوي نكات كليدي با ميانگين 36/3±01/1با ميانگين 
، تعيين هدف پيش از مطالعه با 14/1±35/3

، طرح سؤاالت متعدد با ميانگين 33/3±03/1ميانگين
هاي خاص اثر با ميانگين  و توجه به بخش 99/0±99/2
  .باشند به ترتيب داراي بيشترين ميانگين مي 16/1±75/2

ها در رابطه با ميزان آشنايي دانشجويان با مطالعه  يافته
در حد متوسط ) 07/15(تندخواني نشان داد، ميانگين 

ها نشان داد كه  همچنين يافته). 15=متوسط ميانگين(است 
در زمينه ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه علوم 

هاي نظم  پزشكي اصفهان با مطالعه تندخواني، گزينه
، روش 49/3±01/1حركت چشم هنگام مطالعه با ميانگين 

مطالعه مناسب در هنگام كمبود وقت با ميانگين 
، تعيين سرعت حركت چشم با 05/1±17/3

، شيوه مناسب هنگام نياز  به درك 04/3±00/1نميانگي
و استفاده از انگشتان جهت  86/2±08/1كمتر با ميانگين 

به ترتيب داراي  51/2±31/1دنبال كردن مطلب با ميانگين 
  .باشند بيشترين ميانگين مي

ها در رابطه با ميزان آشنايي دانشجويان با مطالعه  يافته
باالتر از حد ) 29/13(خواني نشان داد، ميانگين  عبارت

ها همچنين يافته). 12=متوسط ميانگين(متوسط است 
نشان داد كه در زمينه ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه 

هاي  خواني، گزينه علوم پزشكي اصفهان با مطالعه عبارت
، مرور مطالب 50/3±96/0مطالعه گروه كلمات با ميانگين 

كز فكر در هنگام ، تمر49/3±05/1خوانده شده با ميانگين 

و محدوديت ديد نسبت به  33/3±97/0مطالعه با ميانگين 
به ترتيب داراي   97/2±89/0كلمات بيشتر با ميانگين 

  . باشند بيشترين ميانگين مي
خواني  ها در رابطه با ميزان آشنايي با مطالعه دقيق يافته

باالتر از حد متوسط است ) 6/29(نشان داد كه ميانگين 
ها نشان داد كه در  همچنين يافته). 27=انگينمتوسط مي(

زمينه ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 
هاي عالمتگذاري  خواني، گزينه اصفهان با مطالعه دقيق

، درك منظور اصلي 12/4±12/1مطالب مهم با ميانگين 
، تجزيه و تحليل مطالب 82/3±87/0نويسنده با ميانگين 
، بيان مطالب با زبان 81/3±92/0ين خوانده شده با ميانگ

، استفاده از سؤاالت عيني و 48/3±08/1ساده با ميانگين 
، نوشتن خالصه در حاشيه 30/3±91/1ساده با ميانگين

، كاربرد فنون خاص جهت 10/3±32/1كتاب با ميانگين 
، عدم 84/2±20/1پاسخ به سؤاالت تشريحي با ميانگين 

و توجه  66/2±99/0گين توجه به پاراگراف اصلي با ميان
به   47/2±05/1به جزئيات و رابطه مطالب با ميانگين 

  .باشند ترتيب داراي بيشترين ميانگين مي
ها در رابطه با ميزان آشنايي دانشجويان با مطالعه  يافته

باالتر از حد ) 52/15(تجسسي نشان داد كه ميانگين 
ها  همچنين يافته). 15=متوسط ميانگين(متوسط است 

شان داد كه در زمينه ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه ن
هاي  علوم پزشكي اصفهان با مطالعه تجسسي، گزينه

، 24/3±00/1توجه به كيفيت و جهت سؤاالت با ميانگين
ديد انتقادي نسبت به مطالب خوانده شده با 

، استفاده از سؤاالت انتزاعي و پيچيده 15/3±97/0ميانگين
نظر  و نظرخواهي ار افراد صاحب 07/3±97/0با ميانگين 

و توجه به صحت و اعتبار منابع  با ميانگين  06/1±07/3
  .باشند به ترتيب داراي بيشترين ميانگين مي 05/1±99/2

ها در رابطه با ميزان آشنايي دانشجويان با مطالعه  يافته
باالتر از حد ) 94/20(انتقادي نشان داد كه ميانگين 

ها همچنين يافته). 18=نگينمتوسط ميا(متوسط است 
نشان داد كه در زمينه ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه 
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هاي  توجه  علوم پزشكي اصفهان با مطالعه انتقادي، گزينه
، يافتن 86/3±90/0گيري با ميانگين به منطقي بودن نتيجه

، توجه به 81/3±95/0منظور اصلي نويسنده با ميانگين 
، توجه به 73/3±95/0يانگين اعتبار و ثبات مطالب با م
، ارزشيابي مطالب 63/3±95/0مفهوم كلمات با ميانگين 

 26/3±94/2خوانده شده براساس استانداردها با ميانگين 
و عدم توجه به رابطه منطقي فصول با ميانگين 

  .باشند به ترتيب داراي بيشترين ميانگين مي 06/1±65/2
خواندن شجويان با ها در رابطه با ميزان آشنايي دان يافته

باالتر از ) 68/21(براي درك زيبايي نشان داد كه ميانگين 
ها  همچنين يافته). 18=متوسط ميانگين(حد متوسط است 

دهد كه در زمينه ميزان آشنايي دانشجويان  نشان مي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با خواندن براي درك 

ذشته با هاي برقراري ارتباط بين مطالب گ زيبايي، گزينه
، پي بردن به عمق مطلب، با 90/3±90/0جديد با ميانگين 

ها و تصوراتي جهت  يافتن انديشه، 90/3±89/0ميانگين 
، توجه به زيبايي 82/3±94/1هاي جديد با ميانگين  آموزه

، خالقيت ذهني مطالب 76/3±96/0و نظم نوشته با ميانگين
وري و كم بودن نوآ 46/3±02/1خوانده شده با ميانگين 

به ترتيب داراي  84/2±01/1و خالقيت ذهني با ميانگين
  .باشند بيشترين ميانگين مي

، در رابطه با مقايسه ميانگين 1هاي جدول  براساس يافته
 tنمره شيوه مطالعه از نظر دانشجويان مرد و زن، 

معنادار نبوده،  بنابراين P ≥/05مشاهده شده در سطح 
عه دانشجويان دختر و هاي مطال بين ميانگين نمره شيوه

هاي  در بين شيوه. پسر تفاوت معنادار وجود ندارد
مختلف مطالعه، ميزان آشنايي دانشجويان مرد با مطالعه 

و ) 62/3±632/0(براي درك زيبايي بيشترين ميانگين 
را به ) 95/2±555/0(خواني كمترين ميانگين  مطالعه سريع

لف هاي مخت در بين شيوه. خود اختصاص داده است
مطالعه، ميزان آشنايي با دانشجويان زن با مطالعه براي 

و مطالعه ) 61/3±623(درك زيبايي بيشترين ميانگين 
را به خود ) 05/3±582/0(خواني كمترين ميانگين  سريع

  ).1جدول (اختصاص داده است 
  

هاي مطالعه از نظر  مقايسه ميانگين نمره شيوه :1جدول 
  علوم پزشكي اصفهاندانشگاه دانشجويان مرد و زن 

هاي  شيوه
 مطالعه

 زن مرد

p T 
و  ميانگين

انحراف 
  معيار

و  ميانگين
انحراف 
 معيار

 /640 /17/3469±/.618 13/1±/.600 مطالعه اجمالي

مطالعه
 خواني سريع

555./±95/2 582./±05/355/1 122/ 

 /856 /33/3182±/.507 32/3±/.565 خوانيعبارت

 /213 31/324/1±/.489 24/3±/.437 خوانيدقيق

 /327 /13/3983±/.614 06/3±/.560 تجسمي

 /204 46/327/1±/.546 54/3±/.552 انتقادي

 /875 /61/3157±/.623 62/3/.632 درك زيبائي

  
ها در رابطه با مقايسه ميانگين نمره شيوه مطالعه  يافته

مشاهده  Fاجمالي از نظر دانشجويان برحسب دانشكده، 
معنادار نبوده، بنابراين بين ميانگين P ≥/05در سطح شده 

نمره شيوه مطالعه اجمالي دانشجويان برحسب نوع 
ميزان آشنايي . دانشكده تفاوت معنادار وجود ندارد

دانشجويان دانشكده داروسازي با شيوه مطالعه اجمالي 
هاي ديگر بوده  بيشتر از دانشكده 26/3±470/0با ميانگين

كمترين  90/2±620/0انشكده بهداشت با ميانگينو د
  .ميانگين را به خود اختصاص داده است

ها در رابطه با مقايسه ميانگين نمره شيوه مطالعه  يافته
  Fخواني از نظر دانشجويان برحسب دانشكده، سريع

معنادار بوده، بنابراين بين  P≥/05مشاهده شده در سطح 
خواني دانشجويان  ميانگين نمره شيوه مطالعه سريع

ميزان . برحسب نوع دانشكده تفاوت معنادار وجود دارد
آشنايي دانشجويان دانشكده توانبخشي با مطالعه 

بيشتر از  26/3±642/0خواني با ميانگين  سريع
هاي ديگر بوده و دانشكده بهداشت با ميانگين  دانشكده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1490-en.html


  هاي مطالعه شيوه  و همكارانحسن اشرفي ريزي 
 

 http://journals.mui.ac.ir                       1051/      )5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

  .هاي ديگر است كمتر از دانشكده 626/0±84/2
بطه با مقايسه نمره شيوه مطالعه ها در را يافته

 Fخواني از نظر دانشجويان برحسب دانشكده،  عبارت
معنادار نبوده، بنابراين  P≥/05مشاهده شده در سطح 

خواني دانشجويان  بين ميانگين نمره شيوه عبارت
  . برحسب نوع دانشكده تفاوت معنادار وجود ندارد

يوه مطالعه ها در رابطه با مقايسه ميانگين نمره ش يافته
 Fخواني از نظر دانشجويان برحسب دانشكده،  دقيق

معنادار نبوده، بنابراين  P≥/05مشاهده شده در سطح 
خواني دانشجويان برحسب  بين ميانگين نمره شيوه دقيق

ميزان آشنايي . نوع دانشكده تفاوت معنادار وجود ندارد
هاي  خواني در دانشكده دانشجويان با مطالعه دقيق

، مامايي و پرستاري 33/3±406/0زي با ميانگين داروسا
، دندانپزشكي با ميانگين 33/3±457/0با ميانگين 

هاي  به طور مشترك بيشتر از دانشكده 339/0±33/3
 18/3±776/0ديگر بوده و دانشكده بهداشت با ميانگين 

  .كمترين را به خود اختصاص داده است
شيوه مطالعه  ها در رابطه با مقايسه ميانگين نمره يافته

مشاهده  F،  تجسسي از نظر دانشجويان برحسب دانشكده
معنادار نبوده، بنابراين بين ميانگين  P≥/05شده در سطح 

نمره شيوه تجسسي دانشجويان برحسب نوع دانشكده 
ميزان آشنايي دانشجويان با . تفاوت معنادار وجود ندارد

ين شيوه مطالعه تجسسي در دانشكده داروسازي با ميانگ
هاي ديگر و در دانشكده  بيشتر از دانشكده 625/0±17/3

هاي  كمتر از دانشكده 87/2±556/0بهداشت با ميانگين 
  .ديگر بوده است

ها در رابطه با مقايسه ميانگين نمره شيوه مطالعه  يافته
مشاهده  Fانتقادي از نظر دانشجويان برحسب دانشكده، 

اين بين ميانگين معنادار نبوده، بنابر P≥/05شده در سطح 
نمره شيوه انتقادي دانشجويان برحسب نوع دانشكده 

ميزان آشنايي دانشجويان با . تفاوت معنادار وجود ندارد
شيوه مطالعه انتقادي در دانشكده توانبخشي با ميانگين 

هاي ديگر و در  بيشتر از دانشكده 471/0±62/3

 29/3±581/0هاي پرستاري و مامايي با ميانگين  دانشكده
به طور مشترك كمتر  29/3±581/0و بهداشت با ميانگين 

  .هاي ديگر بوده است از دانشكده
ها در رابطه با مقايسه ميانگين نمره شيوه خواندن  يافته

مشاهده  Fبراي درك زيبايي از نظر دانشجويان دانشكده، 
معنادار نبوده، بنابراين بين ميانگين  P≥/05شده در سطح 

دانشجويان برحسب نوع يي نمره شيوه درك زيبا
ميزان آشنايي . دانشكده تفاوت معنادار وجود ندارد

دانشجويان با شيوه خواندن براي درك زيبايي در 
بيشتر از  78/3±611/0دانشكده مديريت با ميانگين 

هاي ديگر و در دانشكده بهداشت با ميانگين  دانشكده
  .ها بوده است كمتر از ديگر دانشكده 691/0±50/3

  
هاي مطالعه دانشجويان با  مقايسه ميانگين شيوه :2ولجد

  3ميانگين فرض 
ميانگين و   هاي مطالعه شيوه

  انحراف معيار
خطاي 
  معيار

T 

  05/4  /034  15/3±/611  مطالعه اجمالي
  /616  /032  02/3±/574  خواني مطالعه سريع

  0/11  /030  33/3±/528  خواني عبارت
  72/10  /026  28/3±/471  خواني دقيق

  26/3  /033  11/3±/595  تجسمي
  92/15  /031  49/3±/548  انتقادي

خواندن براي درك 
  زيبائي

625/±61/3  035/  27/17  

  
هاي مطالعه  ها در رابطه با مقايسه ميانگين شيوه يافته

مشاهده شده t ، نشان داد 3دانشجويان با ميانگين فرض 
خواني از مقدار بحراني جدول  در خصوص مطالعه سريع

تر بوده،  كوچك) 616/0(درصد  5طح خطاي در س
خواني در سطح  بنابراين دانشجويان از مطالعه سريع

مشاهده شده در خصوص  Tاما . كنند متوسط استفاده مي
خواني، تجسمي،  خواني، دقيق مطالعه اجمالي، عبارت

از مقدار بحراني يي انتقادي و خواندن براي درك زيبا
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تر بوده، لذا از درصد بزرگ 5جدول در سطح خطاي 
كنند هاي مذكور بيش از سطح متوسط استفاده مي شيوه

  ).2جدول (
در مجموع ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشكي اصفهان از شيوه مطالعه براي درك زيبايي با 

هاي ديگر بوده و از  بيشتر از شيوه 61/3±625/0ميانگين 
كمتر بوده  02/3±574/0خواني با ميانگين  مطالعه سريع

  .است
  

  بحث
نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان آشنايي دانشجويان  -

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با مطالعه اجمالي باالتر از 
هاي شعباني و  باشد و اين با يافته حد متوسط مي

نيست، اما با همسو ) 8(و غالمي) 4(زاده ، مكي)5(همكار
Patton)13 ( وHopson)14 (هماهنگ است .  

نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان آشنايي دانشجويان با  -
باشد و اين  خواني باالتر از حد متوسط مي مطالعه سريع

و ) 8(، غالمي)4(زاده ، مكي)5(هاي شعباني و همكار با يافته
Hopson)14 ( نيست، اما با همسوPatton)13 ( همسو

  .است
ان با نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان آشنايي دانشجوي -

باشد و اين  خواني باالتر از حد متوسط مي مطالعه عبارت
و ) 8(، غالمي)4(زاده ، مكي)5(هاي شعباني و همكار با يافته

Hopson)14 ( نيست، اما با همسوPatton)13 ( همسو
  .است

نتايج پژوهش بيانگر آن است كه ميزان آشنايي  - 
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با مطالعه 

باشد و اين با خواني، باالتر از حد متوسط مي يقدق
) 8(و غالمي) 4(زاده ، مكي)5(هاي شعباني و همكار يافته

همسو ) 14(Hopsonو ) Patton)13نيست، اما با همسو 
  . است

نتايج حاكي از آن است كه ميزان آشنايي دانشجويان با  -
باشد و اين با خواندن تجسسي باالتر از حد متوسط مي

، )8(، غالمي)4(زاده ، مكي)5(هاي شعباني و همكار هيافت
Patton)13 ( وHopson)14 ( نيستهمسو .  

نتايج پژوهش بيانگر آن است كه ميزان آشنايي  -
-دانشجويان با خواندن انتقادي باالتر از حد متوسط مي

) 4(زاده ، مكي)5(هاي شعباني و همكار باشد و اين با يافته
و ) 13(Pattonما با نيست، اهمسو ) 8(و غالمي
Hopson)14 ( استهمسو.  

هاي مطالعه  هاي جديد در زمينه شيوه شايد انتشار كتاب -
ها دليلي براي  ها در دانشگاه و اخيرا نيز آموزش اين شيوه

هاي  پژوهش(ها  اين عدم همسويي برخي از پژوهش
  .با پژوهش حاضر باشد)  داخلي

ي دانشجويان نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان آشناي -
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با خواندن براي درك 

  . باشدزيبايي باالتر از حد متوسط مي
مقايسه بين جنسيت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  -

هاي مطالعه نشان داد  اصفهان و ميزان آشنايي با شيوه
هاي مطالعه دانشجويان دختر و  بين ميانگين نمره شيوه

هاي  دار وجود ندارد و اين با يافته پسر تفاوت معنا
به عبارت . استهمسو ) 4(زاده و مكي) 5(شعباني و همكار

ديگر، تقريباً آگاهي دانشجويان دخنر و پسر در اين زمينه 
  .نسبت به هم يكسان است

نتايج پژوهش در رابطه با مقايسه ميانگين نمره شيوه  -
نشان  مطالعه اجمالي از نظر دانشجويان برحسب دانشكده

داد كه بين ميانگين نمره شيوه مطالعه اجمالي دانشجويان 
ميزان . برحسب نوع دانشكده تفاوت معنادار وجود ندارد

آشنايي دانشجويان دانشكده داروسازي با شيوه مطالعه 
هاي ديگر بوده و دانشكده  اجمالي بيشتر از دانشكده

  . بهداشت كمترين ميانگين را به خود اختصاص داده است
نتايج در رابطه با مقايسه ميانگين نمره شيوه مطالعه  -

خواني از نظر دانشجويان برحسب دانشكده نشان  سريع
خواني  داد كه بين ميانگين نمره شيوه مطالعه سريع

دانشجويان برحسب نوع دانشكده تفاوت معنادار وجود 
ميزان آشنايي دانشجويان دانشكده توانبخشي با . دارد
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هاي ديگر بوده و  اني بيشتر از دانشكدهخو مطالعه سريع
  .باشد هاي ديگر مي تر از دانشكدهدانشكده بهداشت كم

نتايج در رابطه با مقايسه نمره شيوه مطالعه  -
خواني از نظر دانشجويان برحسب دانشكده نشان  عبارت

خواني دانشجويان  داد كه بين ميانگين نمره شيوه عبارت
ميزان . ادار وجود نداردبرحسب نوع دانشكده تفاوت معن

خواني در دانشكده  آشنايي دانشجويان با مطالعه عبارت
هاي ديگر بوده و دانشكده  مديريت بيشتر از دانشكده

  .توانبخشي كمترين را به خود اختصاص داده است
نتايج در رابطه با مقايسه ميانگين نمره شيوه مطالعه  -

ه نشان خواني از نظر دانشجويان برحسب دانشكد دقيق
خواني  دانشجويان  داد كه بين ميانگين نمره شيوه دقيق

ميزان . برحسب نوع دانشكده تفاوت معنادار وجود ندارد
هاي  خواني در دانشكده آشنايي دانشجويان با مطالعه دقيق

داروسازي، مامايي و پرستاري و دندانپزشكي به طور 
هاي ديگر بوده و دانشكده  مشترك بيشتر از دانشكده

  . هداشت كمترين را به خود اختصاص داده استب
نتايج در رابطه با مقايسه ميانگين نمره شيوه مطالعه  -

تجسسي از نظر دانشجويان برحسب دانشكده نشان داد 
كه بين ميانگين نمره شيوه تجسسي دانشجويان برحسب 

ميزان آشنايي . نوع دانشكده تفاوت معنادار وجود ندارد
طالعه تجسسي در دانشكده دانشجويان با شيوه م

هاي ديگر و در دانشكده  داروسازي بيشتر از دانشكده
  .هاي ديگر بوده است بهداشت كمتر از دانشكده

نتايج در رابطه با مقايسه ميانگين نمره شيوه مطالعه  -
انتقادي از نظر دانشجويان برحسب دانشكده نشان داد كه 

برحسب نوع بين ميانگين نمره شيوه انتقادي دانشجويان 
ميزان آشنايي . دانشكده تفاوت معنادار وجود ندارد

دانشكده دانشجويان با شيوه مطالعه انتقادي در 
هاي  هاي ديگر و در دانشكده توانبخشي بيشتر از دانشكده

پرستاري و مامايي و بهداشت به طور مشترك كمتر از 
  .هاي ديگر بوده است دانشكده

انگين نمره شيوه خواندن نتايج در رابطه با مقايسه مي -

براي درك زيبايي از نظر دانشجويان دانشكده نشان داد 
دانشجويان يي كه بين ميانگين نمره شيوه درك زيبا

ميزان . برحسب نوع دانشكده تفاوت معنادار وجود ندارد
آشنايي دانشجويان با شيوه خواندن براي درك زيبايي 

ديگر و در هاي  در دانشكده مديريت بيشتر از دانشكده
  .ها بوده است تر از ديگر دانشكدهدانشكده بهداشت كم

نتايج در رابطه با مقايسه ميانگين ميزان آشنايي با  -
هاي مطالعه نشان داد كه ميزان آشنايي با مطالعه  شيوه
خواني در سطح متوسط و از مطالعه اجمالي،  سريع
خواني، تجسمي، انتقادي و خواندن  خواني، دقيق عبارت

  .بيش از سطح متوسط استيي اي درك زيبابر
در مجموع ميزان آشنايي دانشجويان از شيوه مطالعه براي 

هاي ديگر بوده و از مطالعه  درك زيبايي بيشتر از شيوه
) 5(هاي شعباني و همكار يافته. خواني كمتر بوده است سريع

نشان داد كه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
ها  خواني بيش از ساير روش العه دقيقمحالت با شيوه مط

. ها آشنايي دارند خواني كمتر از ساير روش و از عبارت
نيز نشان داد دانشجويان دانشگاه ) 4(زاده هاي مكي يافته

ها و با  خواني بيش از ساير روش يزد با شيوه مطالعه دقيق
  .ها آشنايي دارند خواني كمتر از ساير روش سريع

ي آيد با وجود آنكه در دانشكده حال اين سؤال پيش م
هاي مطالعه و  شيوه«بهداشت درسي تحت عنوان 

شود وضعيت در اين دانشكده  آموزش داده مي» يادگيري
هاي مطالعه پايين  از نظر آشنايي با تقريبا همه انواع شيوه

ها است؟ اين سؤالي است كه نياز به  تر از ساير دانشكده
  .پژوهش مستقل ديگري دارد

  
  گيري هنتيج

ه ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه علوم نتايج نشان داد ك
مطالعه اجمالي، (هاي مطالعه  پزشكي اصفهان با شيوه

خواني،  خواني، مطالعه دقيق مطالعه تندخواني، مطالعه عبارت
خواندن تجسسي، خواندن انتقادي، خواندن براي درك 

وضعيت باالتر از حد متوسط و  )هاي هنري زيبايي و جنبه
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مطالعه نسبتا خوبي قرار گرفته و دانشجويان با شيوه 
هاي ديگر آشنا بوده و با  براي درك زيبايي بيشتر از شيوه

شايد بتوان . خواني كمتر آشنا هستند شيوه مطالعه سريع
اين وضعيت نسبتا مطلوب را اين گونه تبيين كرد كه 

 هاي مطالعه را به امروزه دانشجويان، بسياري از شيوه
هاي  شكل مستقل و يا به شكل رسمي از طريق كارگاه

اما در مجموع . گيرند آموزشي و واحدهاي درسي ياد مي
اندركاران امر  الزم است هم دانشجويان و هم دست

هاي مطالعه به دليل كاربردهاي  آموزش به انواع شيوه
 . متفاوت آنها توجه خاص نمايند

  
  پيشنهادها

، پيشنهادهاي ذيل ارائه در جهت نيل به اهداف پژوهش
  :شود مي
مركز آموزش توسعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي . 1

اصفهان، با برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي 
دانشجويان به ويژه دانشجويان ورودي جديد آنها را با 

  .هاي مطالعه و نيز مطالعه ثمربخش آشنا كنند انواع شيوه
كي اصفهان اين علمي دانشگاه علوم پزش اعضاي هيأت. 2

فرصت را براي دانشجويان فراهم كنند كه هنگام مطالعه 
  .وار مطالب پرهيز كنند به تفكر بپردازند و از حفظ طوطي

علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در  اعضاي هيأت. 3
يادگيري از دانشجويان بخواهند كه -طي فرآيند ياددهي

توضيح و  هاي مختلف  مطالعه را داليل استفاده از شيوه
  .تشريح كنند

مركز آموزش توسعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي . 4
اصفهان و نيز مسؤولين دانشكده بهداشت در زمينه 

هاي مطالعه براي دانشجويان اين دانشكده  آموزش شيوه
اين دانشكده نسبت به (تدابير الزم و فوري بينديشند 

  ).ها وضعيت مطلوبي ندارد ساير دانشكده
  

  منابع
1. Deljo Shariat. [Learning and Studying Methods]. Tehran: Shokoh-e Zarrin; 2002.[Persian]. 
2. Aftabi Arani Fatemeh. [Barresi-ye mizan motale-e ghaire darsi-ye danesh amaoozan-e dore motavasete, 

shenasaeei-ye avamel moaser dar shahrestan-e Aran va Bidgol] .Majale Electronik-ye Pajoheshgah-e 
Etelaat va Madarek Elmi-ye Iran (NAMA) 2006;7(3).[Persian]. 

3. Rabiei Azadeh; Yavari Maryam; Yousefian Ehsan. [Study skills in university]. Isfahan: Isfahan 
Uinversity; 2003.[Persian]. 

4. Makki Zadeh Fatemeh. [A survey on reading skills of the Yazd University Students]. Ketabdari 
2005;38:163-185.[Persian]. 

5. Sha’bani Ahmad, Shafi’pour Motlagh, Mohammadreza. [A survey of reading techniques employed by 
Azad Uinversity Students]. Faslname-ye Ketab 2003;14(2):36-44. 

6. Ashrafi Rizi Hasan, Kazempour Zahra. [Students’ familiarity with reading methods: A literature review]. 
Ketab-e Mah-e Kolliyat 2009;12(11):70-73.[Persian]. 

7. Aminian Amir Hossain. [A survey of learning and reading techniques employed by Yazd Uinversity 
Students].Yazd University; 1992.[Persian]. 

8. Gholami ali. [A Survey on girl students’ familiarity rate with study methods in Shaherkord city]. 
Shaherkord: Islamic Azad University, Shaherkord Branch; 2007.[Persian]. 

9. Huling C; Higginson B. 1989. The use of learning and study strategies. [cited 2010 Jan 19]. Available 
from: URL: www.hhpublishing.com/_assessments/LASSI/. 

10. Manworhy Andrea. Do Study Guides Improve Text Comprehesion. Reading Horizone 1993; 34(2):432-441. 
11. Sporer Nadine, Brunstein Joachim C., Kieschke Ulf. Improving Students’ Reading Comprehension Skills: 

Effects Of Strategy Instruction And Reciprocal Teaching. Learning and Instruction  2009;19:272–286. 
12. Baldridge K. P. [Methods of learning and reading]. Tehran: Doran Nashr; 2002.[Persian]. 
13. Patton Duygu. Student learning techniques. Proceedings of Annual Meeting of College Reading 

Association; 1995 Nov 20-22; Allanta, Ga. 
14. Hopson Marget. 2007. Efficiency reading skills and strategies among students. [cited 2010 Jan 19].  

Available from: URL: http://www.termpaperadvisors.com/ wtf06-07 -Wright.pd.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1490-en.html


 

 http://journals.mui.ac.ir                       1055/      )5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

A Survey on Level of Students’ Familiarity with Studying Methods in 
Isfahan University of Medical Sciences (IUMS) in 2010 

 
Hasan Ashrafi Rizi1, Behjat Taheri2, Zahra Khoshkam3, Zahra Kazempour4 

 
Abstract 
Introduction: Nowadays, efficient studying is considered as an important element in social development and 
progress through which the public and epecially university students gain a lot. Therefore, studying methods 
and skills should be considered in all educational levels ,especially higher education.The purpose of this 
research is to determine the level of students’ familiarity  with studying methods in Isfahan University of 
Medical Sciences (IUMS) in 2010. 
Methods: This is an applied survey research in which the data were collected by a researcher made 
questionnaire. Its validity and reliability were confirmed by library and information sciences specialists and 
cronbach's alpha (r=0.813) respectively. Statistical population consisted of all students in Isfahan University 
of Medical Scinces (5999 cases) and the samples were 357. Sampling method was random stratified 
sampling.Data were analyzed by descriptive (frequency destribution, mean…) and inferential (T-test, ANOVA) 
statistics through SPSS software. 
Results:The findings showed that  the mean level score of students familiarity in Isfahan University of Medical 
Sciences with survey reading and speed reading were  15.78 and 15.7 respectively ( higher than average ,mean 
average = 15). Familiarity level of students with phrase reading with mean 13.29 was higher than average 
(mean average = 12). Familiarity level of students with close reading was 29.6 that was higher than average 
(mean average = 27). Familiarity level  of students with inquiry reading was 15.52 , higher than average 
(mean average = 15). Also, familiarity level of students with critical reading and reading for aesthetic 
appraisal were 20.94 and 21.68 respectivley, higher than average (mean average = 18). Comparison between 
students ‘gender and the rate of familiarity with studying methods showed no significant difference. Also, 
familiarity level of students with studying methods was not the same in different colleges. 
Conclusion: The results showed that students’ familiarity levels with studying methods (survey reading , speed 
reading, phrase reading ,close reading, inquiry reading,critical reading ,reading for aesthetic appraisal) were 
higher than average in Isfahan University of Medical Sciences. Students were also more familiar with method 
of reading for aesthetic appraisal and less with speed reading. Generally, all students and education 
practitioners should pay special attention to various studying methods and their various applications.  
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