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راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و 
  ارتباط آن با سطح اضطراب امتحان

  
 آيدا زيرك ،الزماني محمد صاحب

  
  

  چكيده
و  ،هاي مطالعه و يادگيري كار بردن راهبرد به. ان استآموز دانشاضطراب امتحان مشكل شايعي در ميان دانشجويان و  :مقدمه

هدف اين پژوهش تعيين وضعيت . تواند باعث پيشرفت و بهبود عملكرد تحصيلي دانشجويان شود مي مقابله با اضطرابراهبردهاي 
 . جويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان استاضطراب امتحان در دانشآن با ارتباط  و استفاده از راهبردهاي مطالعه و يادگيري

 1388ارديبهشت  نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در 200وي ر اين پژوهش به صورت توصيفي مقطعي بر: ها شرو
رساني  اطالعكتابداري و  ،مامايي ،پژوهش در اين مطالعه شامل دانشجويان پرستاري جامعهو  اي سهميهگيري  روش نمونه .انجام شد
استاندارد راهبردهاي مطالعه و  يان دو پرسشنامهدانشجو .در مقطع كارشناسي بود ،مديريت خدمات بهداشتي درمانيو تغذيه  ،پزشكي

جهت تجزيه و  .اين دو بررسي گرديدنمرات حاصل از و اضطراب امتحان ساراسون را تكميل نمودند و ارتباط  ،يادگيري وين اشتاين
 .استفاده شد  SPSSافزار نرم به كمك ليز واريانس يك طرفهمستقل و آنا t ،ي ضريب همبستگي پيرسونها تحليل آماري از آزمون

  .همچنين نمرات به دست آمده، با مقدار هنجاري نمرات دانشجويان در امريكا مقايسه گرديد
 ،)29(نگرش: به شرح زير بودپرسشنامه راهبردهاي مطالعه و يادگيري حيطه 10 نمرات حاصل شده از نتايج نشان داد كه ميانه :نتايج

، )25(راهنماي مطالعه ،)30(اصلي انتخاب ايده ،)28(پردازش اطالعات ،)27(تمركز ،)15(كنترل اضطراب،)26(كنترل وقت ،)27(انگيزش
متوسط و  درصد 5/38 ،از دانشجويان در سطح خفيف درصد 37 در اضطراب امتحان همچنين ).29(و راهبردهاي آزمون )23(خودآزمايي

ي راهبردهاي مطالعه و يادگيري در ها با تمامي حيطه معكوس معناداري بين اضطراب امتحان رابطه. شديد بود در سطح درصد 5/24
  .وجود داشت p≥05/0سطح 
ي راهبردهاي مطالعه و يادگيري و اضطراب امتحان ارتباط معناداري در ها دهد كه ميان مؤلفه نتايج اين پژوهش نشان مي :گيري نتيجه

ي كاهش اضطراب ها شتواند به عنوان يكي از رو مي راهبردهاي مطالعه و يادگيريجهت معكوس وجود داشته است در واقع استفاده از 
  .امتحان مورد استفاده قرار گيرد

  
  دانشجويان علوم پزشكي ،اضطراب امتحان ،راهبردهاي يادگيري ،راهبردهاي مطالعه ،:ي كليديها واژه

  68تا  58): 1(11؛ 1390 بهار/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
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يادگيري چگونه فكر كردن يا يادگيري چگونه يادگرفتن 

 هاي آموزشي در بايستي به عنوان يك اصل مهم در نظام
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بسياري از دانشجويان زماني كه وارد دانشگاه  ).1(آيد
كه يكي  هاي ضروري در دانشگاه  شوند در مورد مهارت مي
عات ين آنها مهارت مطالعه و يادگيري است اطالتر مهماز 

استفاده از تأثير  دانشجويان بايد قادر باشند. كمي دارند
را در دانشگاه ارزيابي كرده و با توجه به نتايج  ها مهارت

راهبردهاي مطالعه و  ).2(حاصل، آنها را به كار ببرند
  يادگيري يك فرايند سيستميك بوده كه به وسيله

عميق  گيرد و باعث درك يادگيرندگان مورد استفاده قرار مي
 بكارگيريشود و شامل  و وسيع از مطالب خوانده شده مي

عملكردها در طول يادگيري با  بعضي از رفتارها و افكار و
ي جديد ها شسازي دان هدف كسب اطالعات بيشتر و ذخيره

راهبردهاي مطالعه ). 3(باشد ها مي مهارت يدر حافظه و ارتقا
ضطراب، و يادگيري شامل نگرش، انگيزش، كنترل زمان، ا

خودآزمايي و  ،تمركز، راهنماي مطالعه، راهبردهاي آزمون
  ).4(اصلي است  انتخاب ايده

دهد دانشجوياني كه در  بسياري از مطالعات نشان مي
هاي  يافته ،رابطه با راهبردهاي مطالعه و يادگيري

تري قرار  شان نسبت به سايرين در سطح پايين دانشگاهي
دوران دبيرستان آشنايي  دارد و دانشجوياني كه در طول

با راهبردهاي مطالعه و يادگيري نداشته باشند، مشكالت 
بيشتري را در طول تحصيل خود در دانشگاه در رابطه با 

 ها و اطالعات و نيز گذارندن مقاطع به كار بستن دانسته
تفاوت بين گزارش شده كه  همچنين). 5(پي در پي دارند

ويان با نمرات پايين به دانشجويان با نمرات باال و دانشج
 نهامتفاوت آ  ي مطالعهها دليل رفتارهاي يادگيري و شيوه

باشد و عاملي كه باعث متفاوت شدن افراد  مي از يكديگر
ي خاص مطالعه و يادگيري ها ششود رو با يكديگر مي

كه دانشجويان در  بنابراين به منظور اين. است نهاآ
بايد تركيبي از  عملكرد مناسبي داشته باشند،  دانشگاه

  ).6(راهبردهاي مطالعه و يادگيري را به كار ببندند
هاي اقتصادي، مشكالتي  عالوه بر زيانمؤثر  يادگيري غير

نظير سرخوردگي و كاهش اعتماد به نفس، احساس حقارت، 
افسردگي و در نتيجه عدم شكوفايي كامل استعدادها و 

ي خواهد هاي فرد شكست خورده در تحصيل را در پ توانايي
سفانه در نظام آموزشي، دانشجويان از اين تأم. داشت

راهبردها اطالع كافي ندارند و به همين دليل با تمام وقتي كه 
و مؤثر  كنند يادگيري مي صرف مطالعه و درس خواندن

گيري و ارزيابي  اندازه). 7(پايداري را نخواهند داشت
در كمك  تواند راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان مي

به غربالگري و شناخت دانشجوياني كه در معرض عملكرد 
 پرسشنامه). 8(پايين هستند مورد استفاده قرار گيرد

ترين  يادگيري وين اشتاين يكي از كامل راهبردهاي مطالعه و
دانشگاه و  1300ابزارها در اين زمينه است كه در بيش از 

گري  لو غربا مركز آموزشي در آمريكا به منظور تشخيص
براي ارزيابي قبل و بعد در اي  دانشجويان و به عنوان وسيله

  .)8(گيرد مي ي آموزشي مورد استفاده قرارها طي طرح
 مسألهي نظام آموزشي، ها و نگراني ها يكي از دغدغه

اغلب دانشجويان نمرات  .اضطراب دانشجويان است
خوبي در طول ترم دارند، اما در امتحانات پايان ترم افت 

تواند به علت سطح اضطراب زياد آنها  مي ره دارند كهنم
ميزان كم استرس در طول دوره امتحانات براي . باشد

انجام مطالعه الزم و ضروري است، اما گاهي اضطراب 
 ي آنها را محدودها فعاليتدانشجويان به حدي است كه 

براساس برآورد پژوهشگران، ساالنه حدود  ).9(سازد مي
درصد 15دانشگاهي و  موز در سطح پيشآ ميليون دانش10

هاي آمريكا، اضطراب امتحان را  از دانشجويان دانشگاه
دانشجوياني كه دچار اضطراب امتحان . )10(.كنند تجربه مي

شود كه مواد درسي را  فردي توصيف مي  ههستند به منزل
شود كه معلومات  مي داند ولي شدت اضطراب، مانع از آن مي

در نتيجه انتظار . ظهور برساند  به منصهخود را در امتحان 
ت اضطراب يك رابطه رود بين نمرات امتحان و نمرا مي

دهد كه  مطالعات اخير نشان مي .)11(برقرار باشد معكوس
هاي مطالعه در درمان اضطراب امتحان ضروري  مهارت
دانشجوياني كه اضطراب امتحان در حد بااليي ). 10(است

تر از حد  و يادگيري خود را پاييني مطالعه ها دارند مهارت
دهند چه در زمان  توان و دانش خود مورد استفاده قرار مي
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بنابراين با  ).12(مطالعه و چه در زمان شركت در آزمون
توجه به شيوع باالي اضطراب امتحان در سطح 

و ايجاد اختالل در دستيابي به اهداف آموزش  ها آموزشگاه
شي، صرف وقت و ايجاد مشكالت گوناگون آموز

منفي در عزت نفس، تأثير  دانشجويان و استادان، ايجاد
انگيزه، موفقيت و كارآمدي و عملكرد تحصيلي و با توجه به 
اهميت راهبردهاي مطالعه و يادگيري در پيشرفت تحصيلي 
و اثر اضطراب امتحان بر عملكرد دانشجويان و آشنايي كم 

ي ها شي و پژوهدانشجويان با راهبردهاي مطالعه و يادگير
كمي كه در اين رابطه انجام گرفته است، پژوهشگران در 
صدد برآمدند به بررسي وضعيت راهبردهاي مطالعه و 

اضطراب امتحان در دانشجويان  تعيين فراوانيو  ،يادگيري
بپردازند و ارتباط  1388دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال 

  .نداين دو متغير را از طريق همبستگي مشخص نماي
  

 ها روش
اين پژوهش از نوع توصيفي مقطعي است كه در 

در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  1388ارديبهشت ماه 
مديريت  و ،ي پرستاري و مامايي، بهداشتها در دانشكده

پژوهش را دانشجويان  جامعه .انجام شدرساني  اطالع و
 ،رساني پزشكي كتابداري و اطالع ،مامايي ،پرستاري

يريت خدمات بهداشتي و درماني در مقطع مدتغذيه، و 
در اين پژوهش نمونه مورد . دادند مي كارشناسي تشكيل

اي  سهميه به روش با برآورد حجم نمونه )نفر 200(نظر 
 ،)نفر121( مامايي از ميان دانشجويان پرستاري و

مديريت خدمات  پزشكي ورساني  اطالعكتابداري و 
مشغول به ) نفر 35(و تغذيه ) نفر 44( بهداشتي درماني

ي پرستاري و ها از دانشكده تحصيل سال اول و آخر
بهداشت كه  و دانشكدهرساني  اطالعمامايي و مديريت و 

 .حائز معيارهاي ورود به مطالعه بودند انتخاب شدند
 جزو :معيارهاي ورود به مطالعه شامل اين موارد بود

 دانشجويان در حال تحصيل مقطع كارشناسي پيوسته در
تمايل به شركت در پژوهش  بوده و آخر ياسال اول 

دچار اختالالت معيارهاي خروج از مطالعه . باشندداشته 
اضطراب و تحت درمان با دارو بودن و دانشجوي 
 مشروط يا شبانه يا كارشناسي ناپيوسته بودن را شامل

در اين پژوهش دانشجويان سال اول و سال آخر .شد مي
راهبردهاي مطالعه و يادگيري و  به منظور مقايسه از نظر

در پژوهش حاضر . ميزان اضطراب امتحان انتخاب شدند
 ،دموگرافيك از پرسشنامه ها به منظور گردآوري داده

 راهبردهاي مطالعه و يادگيري وين اشتاين پرسشنامه
)LASSI ((Learning And Study Strategies) )4.( 

 TAQ)( (Test اضطراب امتحان ساراسون پرسشنامه

Anxiety Questionnaire) پرسشنامه .)19(استفاده شد 
توسط دكتر  1987راهبردهاي مطالعه و يادگيري در سال 

مورد  2002وين اشتاين تدوين شده است و در سال 
اين پرسشنامه يك . تجديد نظر قرار گرفته است

است كه به عنوان ماده  78زارشي با پرسشنامه خود گ
و حتي به منظور ارزيابي ي ا ابزار تشخيصي، مشاوره

 LASSIپرسشنامه  ).13(گيرد مي مورد استفاده قرار
مقياس بوده و ميزان هوشياري و توانايي  10شامل 

دانشجويان در استفاده از راهبردهاي مطالعه و يادگيري 
در ارتباط با سه مولفه اراده و مهارت و خود تنظيمي 

تلف ي مخها قسمت.. )14(دهد مي مورد بررسي قرار
 عالقه ( نگرش: پرسشنامه شامل موارد زير است

سطح (انگيزش  ،)دانشجويان نسبت به دانشكده و تحصيل
كوشي در انجام  خودتنظيمي و تمايل به سخت پشتكار،

ي مناسب براي ريز برنامه( كنترل وقت ،)وظايف تحصيلي
 اضطراب ،)استفاده از وقت براي تمام وظايف تحصيلي

ر مورد دانشگاه و عملكرد آنان در نگراني دانشجويان د(
توانايي دانشجو براي توجه به وظايف ( تمركز ،)دانشگاه

 ،استفاده از بسط( پردازش اطالعات ،)تحصيلي و دروس
استفاده ( راهنماي مطالعه، )پايش ميزان درك و استدالل

يا موادي كه به يادگيري و نيز كننده  ي حمايتها از تكنيك
 خودآزمايي ،)كند مي ت كمكآوردن اطالعابه خاطر 

 ،)تالش براي مرور و آماده شدن براي كالس و امتحان(
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سازي براي آزمون  راهبردهاي آماده( راهبردهاي آزمون
از در اين پژوهش هر كدام  .)دهي در آزمون پاسخ و نحوه

آزمون و قسمت  توسط هشت مادهحيطه هاي فوق 
 .شود مي ماده آزمون سنجيده 6اضطراب توسط 

با  ،حدهاي پژوهش پس از مطالعه هر يك از عباراتوا
اصال (اي  بندي پنج درجه گذاري روي مقياس رتبه عالمت

 در مورد من صدق معموالً ،كند نمي در مورد من صدق
در  معموالً ،كند نمي تا حدي در مورد من صدق ،كند نمي

) كند مي كامال در مورد من صدق ،كند مورد من صدق مي
كنند كه مورد بيان شده تا چه حد  مي مقابل آن مشخص

ي ها نمرات تمام حيطه دامنه .كند مي در مورد آنان صدق
كنترل  و تنها در مورد حيطه 8-40بين  پرسشنامه

از آنجا كه  .باشد مي 6-30نمرات بين  اضطراب دامنه
پرسشنامه يك ابزار تشخيصي براي تعيين مشكالت 

مره كل آن ن ،باشد مي متمايز حيطه 10يادگيري در 
نمرات دانشجويان در ده  ميانه ).15(شود نمي محاسبه
در مقايسه با جدول نمرات هنجاري  ،مختلف حيطه

نمرات دانشجوياني  .دانشجويان آمريكا نيز رسم گرديد
هنجاري  نمونه صدك پنجاهم تا هفتاد و پنجم كه بين
نمرات  مهارت خوب و دهنده نشان ،گيرد مي قرار آمريكا

مهارت عالي دانشجويان  دهنده نشان 75صدك  باالتر از
دانشجوياني . باشد مي در استفاده از راهبردهاي مذكور

براي بهبود  ،گيرد قرار مي 50كه نمرات آنها زير صدك 
راهبردهاي مطالعه و يادگيري خود نياز به راهنمايي و 

  .كمك دارند
توسط ساراسون ساخته شده  پرسشنامه اضطراب امتحان

اين  .مورد تجديدنظر قرار گرفته است 1980در سال و 
ماده آزمون است كه آزمودني  37پرسشنامه كوتاه حاوي 

پاسخ گويد و  »درست يا غلط«بايد به هر ماده به صورت 
خود «توان بر اساس يك شيوه  مي بدين ترتيب

فرد   ولوژيكبه حاالت رواني و تجربيات فيزي »دهي گزارش
در اين  .)16(از آن دست يافت در جريان امتحان، قبل و بعد

 »درست«يي كه آزمودني به آنها پاسخ ها مقياس تعداد ماده

در . دهد مي اضطراب امتحان وي را تشكيل داده است نمره
 انتخاب گزينه يبه ازا 33 ،29 ،27 ،26 ،15 ،3ي ها ماده

 انتخاب گزينه يي آزمون به ازاها نادرست و در ساير ماده
 12آمده  به دستاگر نمره  .شود يم درست يك نمره داده

باشد، اضطراب امتحان فرد در دامنه پايين  12يا كمتر از 
باشد اضطراب  20تا  12قرار دارد، چنانچه بين ) خفيف(

امتحان از حدي متوسط برخوردار است و چنانچه نمره 
باشد به معناي اضطراب امتحان باال  20فرد باالتر از 

 ،جه به برآورد حجم نمونهبا تو). 17(باشد مي )شديد(
، ها در زمان مناسب يعني قبل و بعد از كالس ها پرسشنامه

ابخانه، آزمايشگاه و پارك حضور در كارآموزي، كت
به داوطلبان واجد معيارهاي ورود به مطالعه ه مطالع
گرديد و پس از توجيه اوليه و پاسخگويي به  مي عرضه
  .اقدام شد هانآآوري  جمع، نسبت به ها ت آزمودنيسؤاال

 10در اختيار  ها پرسشنامهصوري به منظور تعيين روايي 
قرار گرفت و با توجه به نظرات علمي  هيأت تن از اعضاي

به منظور تعيين  .ي نهايي تنظيم گرديدها ايشان پرسشنامه
آلفاي كرونباخ  پايايي دو پرسشنامه از روش محاسبه

 پرسشنامه استفاده شده كه عدد حاصل شده براي
براي پرسشنامه  و 88/0اضطراب امتحان ساراسون 

  .بود 90/0ي مطالعه و يادگيريها راهبرد
ي شده رضايت اوليه براي مراعات اصول اخالقي، سع
شرط اساسي ورود به  ،شركت يا عدم تمايل به مشاركت

در بخش اخذ و تجزيه و تحليل اطالعات . مطالعه قرار گيرد
و  ها ت و سالمت دادهنيز اصل امانتداري و تعهد به صح

خودداري از  .اجتناب از اعمال نظر شخصي لحاظ گرديد
بر تأكيد  اشاعه و پخش اطالعات شخصي يا ذكر نام و

محقق بوده و اين  محرمانه ماندن اطالعات همواره مدنظر
به  و دهندگان منظور گرديد در پيمان اوليه با پاسخ مسأله

در صورت واحدهاي مورد پژوهش توضيح داده شد كه 
اختيار آنها  تمايل و در خواست آنان، نتايج پژوهش در

  .قرار خواهد گرفت
 با اضطراب امتحان  نمره ميانگينتعيين ارتباط به منظور 
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 :انجام شددي معدل به شرح زير بن دستهدانشجويان،  معدل
و  17و دانشجويان با معدل  17دانشجويان با معدل كمتر از 

 افزار كامپيوتري از نرم ها ليل دادهجهت تجزيه و تح. باالتر
SPSS-15  براي توصيف اطالعات از  .گرديداستفاده

 آمارهاي توصيفي و به منظور تحليل آماري و مقايسه
آناليز واريانس يك طرفه و به منظور  ،tازآزمون  ها داده

تعيين همبستگي بين دو متغير مورد مطالعه از ضريب 
  .همبستگي پيرسون استفاده شد

  
  تايجن

كه در اختيار دانشجويان قرار  ها بازگشت پرسشنامه
 ميانگين و انحراف معيار سن .درصد بود100گرفت 

و فراواني نسبي سال  24/20±93/1انشجوياند
و  )نفر 41(درصد  5/20دانشجويان مرد و زن به ترتيب 

نفر  23،نفر دانشجو 200از  .بود )نفر159(درصد  5/79
رساني  اطالع بداري وكتا در رشته )درصد 5/11(

مديريت خدمات  در رشته )درصد 5/12(نفر  25،پزشكي
 در رشته )درصد 5/15(نفر  31 ،بهداشتي و درماني

 33پرستاري و  در رشته )درصد 44(نفر  88مامايي و 
تغذيه مشغول به تحصيل  در رشته )درصد 5/16(نفر 
مقطع تحصيلي تمام دانشجويان كارشناسي . بودند

با توجه به اينكه فقط دانشجويان سال اول و  .پيوسته بود
از آنان  )درصد 60(نفر  120 ،سال آخر مدنظر بودند

 )درصد 40(نفر  80مشغول به تحصيل در سال اول و 
درصد  5/87. مشغول به تحصيل در سال آخر بودند

از ) نفر 25(درصد  5/12از دانشجويان مجرد و ) نفر175(
  .بودند آنان متأهل

تحصيلي  دانشجويان به رشته ميزان عالقهبررسي  در
 از آنان به رشته )نفر 162(درصد  81، خود در دانشگاه

از آنان ) نفر 38(درصد  19تحصيلي خود عالقمند بوده و 
با بررسي تعداد  .تحصيلي خود عالقه اي نداشتند به رشته

درصد  5/47ساعات مطالعه در روز، نتايج نشان داد كه 
 )نفر 60(درصد  30ساعت  1–2وزانه ازآنان ر )نفر 95(

 5از آنان ) نفر 18(درصد  9ساعت و 3 – 4از آنان 
پردازند و  مي ساعت و بيشتر در طول روز به مطالعه

پاسخي  سؤالاز دانشجويان به اين  )نفر 27(درصد  5/13
ميانگين و انحراف معيار نمرات كسب شده از . ندادند

نشان  1جدول  درمقياس راهبردهاي مطالعه و يادگيري 
  .داده شده است

  
ي راهبردهاي مطالعه ها ميانگين و انحراف معيارمولفه :1 جدول

و يادگيري در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در 
  1387- 1388سال تحصيلي 

و انحراف  ميانگين  مطالعه و يادگيري ي راهبردهايها مولفه
 معيار

  63/15±99/4 اضطرابكنترل 
  71/28±33/4 نگرش
  67/26±33/4  تمركز

  96/27±82/5  اطالعات پردازش
  15/27±79/4  انگيزه

  82/23±15/6  خودآزمايي
  56/29±79/5  ي اصلي انتخاب ايده

  92/24±77/4  راهنماي مطالعه
  73/25±53/4  مديريت زمان

  51/28±74/4  راهبردهاي آزمون
  

 74(درصد  37همچنين نتايج نشان داد اضطراب امتحان 
  ) نفر 77(درصد  5/38از دانشجويان در سطح خفيف،  )نفر

ي ها مولفهضريب همبستگي اضطراب امتحان با  :2جدول
راهبردهاي مطالعه و يادگيري در دانشجويان دانشگاه علوم 

 1387-1388پزشكي اصفهان در سال تحصيلي 
  r p n  ي اضطراب امتحانها مولفه

  200  001/0  -548/0  كنترل اضطراب
  200  014/0  -174/0  نگرش
  200 001/0 -398/0  تمركز

  200 001/0 -277/0  پردازش اطالعات
  200 001/0 -295/0  انگيزه
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 200 013/0 -176/0  خودآزمايي
  200 001/0 -544/0  انتخاب ايده اصلي
 200 001/0 -244/0  راهنماي مطالعه
  200 001/0 -242/0  مديريت زمان

 200 001/0 -536/0  راهبردهاي آزمون
  

از آنان ) نفر 49(درصد  5/24از آنان در سطح متوسط و 
نتايج آزمون همبستگي ميان مؤلفه راهبردهاي .شديد بود 

) 2جدول(مطالعه و يادگيري و اضطراب امتحان نشان داد 
راهبردهاي  يها كه بين اضطراب امتحان با تمامي مؤلفه

ارتباط معناداري در  p≥05/0مطالعه و يادگيري در سطح 
ميانگين نمرات همچنين . دارد عكوس وجودجهت م

راهبردهاي مطالعه و يادگيري و اضطراب امتحان 
  .ل و سال آخر تفاوت معناداري نداشتدانشجويان سال او

ي راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان ها از ميان مؤلفه
و  p=004/0( نگرش دانشجويان حيطه فقط ميانگين نمره

56/2f= (به كه  رسد مي يلي متفاوت به نظرتحص در پنج رشته

كه اين تفاوت ميان نگرش  مقايسه گرديد HSDآزمون  وسيله
نگرش مديريت با ميانگين و انحراف ( دانشجويان مديريت

نگرش پرستاري با ميانگين ( با پرستاري )64/26±24/5معيار 
ميانگين و انحراف معيار داده  40/29±03/4و انحراف معيار 

نگرش مامايي با ميانگين و انحراف معيار ( و مامايي )شود
اضطراب امتحان  ميانگين نمره مقايسه. بود )93/3±45/29

در سطح  ي مختلف تحصيليها دانشجويان در ميان رشته
05/0≤p ختالف آماري معناداري نشان ندادا.  

دانشجويان از راهبردهاي مطالعه و  ميانگين نمرات كسب شده
محل  ،شغل ،تأهل ،جنس ،يادگيري بر حسب فاكتورهاي سن

ي مطالعه و ها ششركت در كالس رو ،محل سكونت ،تولد
از ميان . معناداري نشان نداد يادگيري اختالف آماري

ي راهبردهاي مطالعه و يادگيري ميانگين نمرات ها مؤلفه
 ، انگيزش)=02/0p(كز تمر ،)=008/٠p(نگرش  يها حيطه

)012/0p=( 05/0 اختالف آماري معناداري در سطح≤p  در
 .ارتباط با معدل دانشجويان نشان دادند

 
راهبردهاي 
 آزمون

 خودآزمايي
راهنمايي 
 مطالعه

 انتخاب ايده
 لياص

پردازش 
 اطالعات

 تمركز
كنترل 
 اضطراب

مديريت 
 زمان

 نگرش انگيزش

99 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
95 38 36 35 38 38 37 37 37 39 39 
90 36 33 33 37 35 35 35 35 38  - 
85 35 31 32 35 34 34 33 33 37 38 
80 34 30 30 34 33 33 32 32 36 37 
75 33 29 29 33 31 32 31 31  -  - 

70 32 28  - 32 30 31 30 30 35 36 
65  - 27 28 31  - 30 29 26 34  - 
60 31 26 27 30 29 29 28 28 33 35 
55 30  - 26 29 28  - 27 27  -  - 
50 30 25  -  - 27 28 26  - 32 34 
45 29 24 25 28  - 27 25 26 31  - 
40 28 23 24 27 26 26 24 25  - 33 
35  - 22  - 26 25 25 23 24 30  - 
30 27  - 23 25 24 24 22 23 29 32 
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25 26 21 22 24  - 23 21 22 28  - 
20 25 20 21 23 23 22 20 21 27 31 
15 24 19 20 22 22 21 18 20 26 30 
10 23 17 19 21 21 19 17 18 24 28 
5 21 15 17 18 19 17 14 16 22 26 
1 18 12 13 13 15 13 10 12 18 21 

           
و مقايسه آن با نمرات نمونه ن دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهاميانه نمرات راهبردهاي مطالعه و يادگيري  :1 نمودار

صدك نمرات دانشجويان نمونة هنجاري آمريكا در  ،اعداد مشخص شده در جدول. 2002در سال  هنجاري از دانشجويان امريكا
 همشخص شده است و در مقايسه با آن نقاط مشخص كنند 50مؤلفه است و ميانة نمرات آنها در رديف مقابل عدد  10ارتباط با 
 .باشد مي قابل رؤيت. كه به يكديگر متصل شده است ت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با خطوطيميانة نمرا

 .نشانگر مهارت عالي است 75مهارت خوب مطالعه و يادگيري و نمرات باالتر از  دهنده ن نشا 75تا  50ي ها نمرات بين صدك: تذكر
  .تحصيلي دارند  باشد، نياز به مشاوره مي 50نمره صدك  دانشجوياني كه نمرات آنها كمتر از

  
  
  
  

ميانگين نمره اضطراب امتحان بين دو گروه دانشجو كه 
و باالتر داشتند، اختالف  17و معدل  17معدل كمتر از 

) =09/2tو  =012/0p(آماري معناداري نشان داد 
همچنين نتايج نشان داد كه راهبردهاي مطالعه و يادگيري 

ان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مورد استفاده دانشجوي
با نيمرخ راهبردهاي مطالعه و يادگيري نمونه هنجاري 

كه مؤيد آن ) 1نمودار (دانشجويان آمريكا تفاوت دارد 
است كه ميانه نمرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 

 5اصفهان در حيطه كنترل اضطراب در مقابل صدك 
مقابل صدك  در نگرش نمونه هنجاري آمريكا، در مقياس

تمركز و  يها نمونه هنجاري آمريكا، در مقياس 15
راهنماي مطالعه و راهبردهاي آزمون و مديريت زمان در 

نمونه هنجاري آمريكا، در ارتباط با  45مقابل صدك 
ودر مقياس  55مؤلفه پردازش اطالعات در مقابل صدك 

در مقياس انتخاب ايده  و 40خودآزمايي در مقابل صدك 
نمونه هنجاري آمريكا قرار  60مقابل صدك  اصلي در

  .دارد

  
  بحث

راهبردهاي مطالعه و اين مطالعه به منظور بررسي 
از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اي  يادگيري نمونه

در اصفهان و ارتباط آن با سطح اضطراب امتحان آنها 
حاضر راهبردهاي  در مطالعه .انجام شد 1388سال 

هنجاري  شجويان با نمرات نمونهمطالعه و يادگيري دان
 نمره نيز مقايسه شد كه ميانه دانشجويان آمريكا

دانشجويان پژوهش حاضر در ارتباط با چندين مؤلفه از 
 50تري نسبت به صدك  جمله انگيزش، در سطح پايين

ي پژوهش ها هنجاري آمريكا قرار داشت كه يافته نمونه
همكاران بر  خديوزاده و مطالعه يها حاضر، مشابه يافته

 روي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد
نمرات حاصل شده از اين مقياس  .)18(باشد مي

دهي و تمايل دانشجويان در  ميزان خودنظم دهنده نشان
جهت تالش براي انجام تكاليف درسي و رسيدن به اهداف 

 به هر حال بدون داشتن اطالعاتي درباره .باشد خود مي
تفسير اختالف مشاهده شده  ،جويانعقايد اسنادي دانش

در انگيزش دانشجويان ايراني با دانشجويان آمريكايي 
نمرات دانشجويان دانشگاه علوم  ميانه. غير ممكن است

 ،كنترل اضطراب ،ي نگرشها پزشكي اصفهان در حيطه
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راهبردهاي آزمون و خودآزمايي و تمركز نيز در سطح 
كا قرار داشت كه هنجاري آمري تري نسبت به نمونه پايين

حسيني شهيدي و همكاران كه بر  ي مطالعهها با يافته
 ،روي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد انجام شد

 )7(ي ذكر شده مشابهت داردها در ارتباط با تمامي مؤلفه
ي پژوهش حقاني و خديوزاده كه بر ها ولي با يافته

باشد  دانشجويان استعداد درخشان انجام شد متفاوت مي
 دركننده  كه شايد به اين دليل باشد كه دانشجويان شركت

استعداد درخشان بوده و با  آن پژوهش عضو دفتر
ميانه برتري  .هنجارهاي طبيعي دانشجويان تفاوت دارند
 ميانه ر نمرهنمرات دانشجويان استعداد درخشان ب

 تواند ناشي از توانمندي بالقوه دانشجويان آمريكايي مي
  ).15(آنان باشد

 ،پژوهش حاضرمورد مطالعه در دانشجويان ميانه نمرات 
اصلي و پردازش اطالعات در  ي انتخاب ايدهها در حيطه

 .هنجاري آمريكا قرارداشت سطح باالتري نسبت به نمونه
حسيني شهيدي و همكاران  قابل ذكر است كه در مطالعه

 50اصلي نسبت به صدك انتخاب ايده نمره نيز ميانه
. در سطح باالتر قرار داشت جاري آمريكاهن نمونه

نمرات دانشجويان پژوهش حاضر در  همچنين ميانه
ي راهنماي مطالعه و مديريت زمان ها ارتباط با مؤلفه

 ميانگين نمره. هنجاري آمريكا بود نمونه 45معادل صدك 
اضطراب امتحان حاصل شده در اين پژوهش با نتايج 

اضطراب دانشجويان  معدلي و همكاران كه ميزان مطالعه
پرستاري و مامايي شيراز را مورد سنجش قرار داده 

 در مطالعه ايشان، باشد بدين شرح كه است متفاوت مي
دانشجويان پرستاري و مامايي شيراز  درصد 9/90

اضطراب امتحان  درصد 4/7 ،اضطراب امتحان در حد كم
اضطراب امتحان در حد  درصد 7/1در حد متوسط و تنها 

 اين نتايج،در مقايسه با  ؛ )19(دبودن كردها تجربه شديد ر
اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 

دانشجويان  به عالوه، .اصفهان در سطح بااليي قرار دارد
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كمترين ميانگين را از 

راهبردهاي مطالعه و  كنترل اضطراب پرسشنامه مؤلفه
در اين رابطه ضروري به نظر  .يادگيري كسب نمودند

ت سؤاالچگونگي طراحي  ،رسد كه سختي دروس مي
 نحوه ،تعداد و فواصل امتحانات ،امتحان توسط اساتيد

برخورد اساتيد و وضعيت سيستم آموزشي و مقررات 
تواند به نوعي بر  مرتبط با آن و ساير عواملي كه مي

رد و بگذارد مورد بررسي قرار گيتأثير  اضطراب امتحان
ي بهبوددهنده در اين رابطه به ها كارها و استراتژي راه

  .كار گرفته شود
ي راهبردهاي مطالعه و ها تمامي مؤلفهارتباط آماري 

 و معنادار p≥05/0يادگيري با اضطراب امتحان در سطح 
يعني هرچه مهارت دانشجويان در ارتباط با . بودمعكوس 

شامل نگرش، ي راهبردهاي مطالعه و يادگيري ها مؤلفه
انگيزش، مديريت زمان، كنترل اضطراب، تمركز، پردازش 

اصلي، راهنماي مطالعه و  اطالعات، انتخاب ايده
 ،راهبردهاي آزمون و خودآزمايي بيشتر باشد

دانشجويان ممكن است اضطراب امتحان كمتري را تجربه 
قابل رؤيت   )r(مقدار ضريب همبستگي 2در جدول  .كنند

تا  -174/0از مختلف  براي مولفه هاي مقدار آن كهاست 
در پژوهشي كه توسط شموسي و  .باشد مي -548/0

ي ها استراتژيتأثير  انجام شد 1385همكاران در سال 
يادگيري زبان بر كاهش اضطراب آزمون دانشجويان 
علوم پزشكي سبزوار مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج 

ي ها راتژينشان داد كه در آناليز همبستگي نمرات است
راهبردهاي  يادگيري و اضطراب امتحان با باال رفتن نمره

ميزان اضطراب امتحان كاهش يافته  ،مطالعه و يادگيري
است ولي اين رابطه از حيث آماري معنادار نبوده 

با پژوهش حاضر اين است كه  يافته فوق تفاوت ).20(است
در پژوهش بر دانشجويان علوم پزشكي اصفهان ارتباط 

اداري بين راهبردهاي مطالعه و يادگيري و اضطراب معن
مورد استفاده در دو  امتحان حاصل شد البته پرسشنامه

صبحي قراملكي نيز در . پژوهش متفاوت بوده است
پژوهش خود بروي دانشجويان دانشگاه تهران به اين 
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تواند ميزان  هاي مطالعه مي نتيجه رسيد كه آموزش مهارت
  ).10(يان را كاهش دهداضطراب امتحان دانشجو

نشاط دانشجويي  از آنجا كه پرسش شوندگان جمعيت پر
دو متغير مورد بررسي اضطراب امتحان و  وبودند 

راهبردهاي مطالعه و يادگيري به حاالت روحي رواني فرد 
بنابراين صرف  گويي بستگي داشت، در موقع پاسخ

حوصله و صداقت در پاسخگويي و درك و شناخت 
ود، دو شرط اساسي صحت و سالمت تحقيق مناسب از خ

پاسخگويي به   همحقق با گفتگو و بيان اهميت نحو. بود
، سعي خود را در تقويت اين دو جنبه نمود ها پرسشنامه

را  مسألهالوصف ممكن است بعضي عوامل اين  مع
 ي ديگر مطالعهها از محدوديت. مخدوش نموده باشد

لمي به خصوص در توان به كمبود منابع و تحقيقات ع مي
  .داخل كشور در مورد موضوع تحقيق اشاره كرد
ي مورد ها با توجه به نتايج مطالعه و نقش پرسشنامه

پرسشنامه راهبردهاي مطالعه و (استفاده در مطالعه 
 )و پرسشنامه اضطراب امتحان يادگيري وين اشتاين

ي ها در مشاوره ها گردد اين پرسشنامه مي پيشنهاد
وسط خود دانشجويان مورد استفاده تحصيلي و حتي ت

مشاوران  ،قرار گرفته و اقدامات الزم توسط اساتيد
لين مربوطه و به طور كلي سيستم مسؤوتحصيلي و 

آموزشي در جهت اصالح نقاط ضعف و ارتقاء سطح 
آموزش راهبردهاي مطالعه و  ،يادگيري در فراگيران

عمل يادگيري و راهبردهاي مقابله با اضطراب امتحان به 

ي ها همچنين مطالعاتي مشابه بر دانشجويان رشته. آيد
  .مختلف نيز انجام شود

  
 گيري نتيجه

ارتباط معناداري در جهت معكوس بين اين پژوهش  در
دست  بهراهبردهاي مطالعه و يادگيري با اضطراب امتحان 

 چند عاملياي  پديدهكه اضطراب امتحان  ، از آنجاييآمد
)multifactorial( عوامل مختلفي بر ايجاد و تداوم  است و

همچنين ميزان اضطراب امتحان  ،گذارند مي تأثير آن
به دانشجويان مقدار قابل توجهي بوده در نتيجه شايد بتوان 

آموزش راهبردهاي مطالعه و يادگيري تا حدودي  وسيله
ي ها پرسشنامه .ميزان اضطراب امتحان را كاهش داد

 ن اشتاين و پرسشنامهراهبردهاي مطالعه و يادگيري وي
توانند به عنوان ابزارهاي  مي اضطراب امتحان ساراسون

تشخيصي شناسايي نقاط ضعف و قوت مطالعه و ميزان 
  .اضطراب امتحان مورد استفاده قرار گيرند

  قدرداني
معاونت پژوهشي و واحد آموزش  از همكاري صميمانه

 پرستاري و مامايي و مديريت و ،ي بهداشتها دانشكده
و اساتيد محترم دانشگاه علوم پزشكي رساني  طالعا

دانشجويان عزيزي كه در اين پژوهش  اصفهان و كليه
 .گردد مي شركت كردند قدرداني
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Students‘ Learning and Study Strategies  in Isfahan University of 
Medical Sciences and their relationship  with  Test Anxiety 

 
Mohammad Saheb Alzamani1, Aida Zirak 2 

 
Abstract 
 
Introduction: Test anxiety is a common problem among school and university students.  Learning and study 
strategies as well as stress management strategies can be effective on students’ success and academic 
achievement .In this study, learning and study strategies, and their relationship with test anxiety has been 
investigated among students of Isfahan University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive cross sectional  study was conducted on 200 students in Isfahan University of 
Medical Sciences in May, 2009. Sampling method was Quota and the population studied included BS 
students of nursing and midwifery, medical library and information science, nutrition and health service 
management. All students completed Veinstein learning and study strategies questionnaire and Sarason test 
anxiety inventory. Then, the relationship between the scores was investigated. Data were analyzed by 
statistical tests of Students-T, ANOVA and Pearson correlation through SPSS version 15.  
Results: The results showed that the mean scores of 10 domains were as  attitude 29, motivation 27, time 
management 26, anxiety management15, concentration 27, information processing 28, selecting main idea 
30, study aids 25, self testing 23, test strategies for learning and studying strategies questionnaire 29. Also, 
the level of test anxiety was light in 37% of students, moderate in 38.5% and severe in 24.5%. There was a 
reverse and significant association between all above domains of learning and study strategies and test 
anxiety (p ≤ 0/05).  
Conclusion: According to the reverse and significant association between using learning and study strategies 
and test anxiety, these strategies can be taught as a way to decrease test anxiety. 
 
Key words: Study strategies, learning strategies, test anxiety, medical sciences students. 
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