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  مقدمه
نشجويي كه در ها دا  از ميليونبسياريهر ساله تعداد 
 ترك ،شوند ها يا مدارس عالي وارد مي جهان به دانشگاه

توانند دوره خود را در موعد مقرر  كنند يا نمي تحصيل مي
                                                                              

 اصالح شده و 14/2/88 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 4/10/87اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است26/2/88در تاريخ 
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 برخي از دانشجويان با ،عالوهه ب. به پايان برسانند
اين افراد دروس خود . ي روبرو هستندئهاي جز شكست

دگيري دروس اما توفيق آنان در يا رسانند،  را به پايان مي
اين در حالي است كه اكثر . كمتر از حد مورد انتظار است

اين دانشجويان استعداد و توانايي الزم براي موفقيت را 
  ).2و1(دارا هستند

تواند به  يكي از داليل افت و شكست تحصيلي، مي
هاي مطالعه و يادگيري دانشجويان مربوط  ضعف مهارت

عات به عنوان يكي  پردازش اطال،در چند سال اخير. باشد
هاي يادگيري مورد توجه زيادي قرار گرفته  از نظريه

بر اساس اين نظريه، راهبردهايي وجود دارد كه با . است
). 3(توان يادگيري را تسهيل نمود گيري از آنها مي بهره

راهبردهاي يادگيري شامل هر تفكر، رفتار، عقايد يا 
انش و احساساتي است كه كسب، درك، انتقال بعدي د

مطالعات انجام ). 4(نمايد هاي جديد را تسهيل مي مهارت
اند كه ارتباط مثبتي بين راهبردهاي  شده نشان داده

يادگيري مورد استفاده دانشجويان و موفقيت تحصيلي 
  ).9تا5(آنان وجود دارد

توجه به راهبردهاي يادگيري و تدريس به عنوان يكي 
آموزش در از راهكارهاي عملي براي بهبود كيفيت 

كيد أالمللي آموزش پزشكي مورد ت سومين كنفرانس بين
شناخت اين راهبردها گامي اساسي ). 10(قرار گرفته است

پرسشنامه ). 11(باشد براي مداخالت آموزشي مناسب مي
راهبردهاي مطالعه و يادگيري كه توسط دكتر وين استين 

 ترين ابزارها  تدوين شده است، يكي از كامل1987در سال 
باشد كه راهبردها را در ده حيطه  در اين زمينه مي

اين پرسشنامه ). 13و12(ست ابندي كرده جداگانه تقسيم
هايي  يك ابزار تشخيصي و تجويزي براي تعيين حيطه

است كه در آن دانشجويان نياز به مداخالت آموزشي به 
منظور تقويت و حل مشكالت يادگيري خود دارند و براي 

انشگاه تگزاس مورد استفاده قرار گرفته اولين بار، در د
در اين دانشگاه ساالنه حدود هزار دانشجو در . است
 ،در حال حاضر). 13(كنند هاي يادگيري شركت مي دوره

هاي متعددي در جهان به  اين پرسشنامه در دانشگاه
منظور شناخت مشكالت تحصيلي و ارائه مشاوره بكار 

  ).4(شود گرفته مي

يك از   دانشجوياني كه در هيچهدادنشان اي  مطالعه
اند، از اضطراب  هاي گذشته شكست تحصيلي نداشته ترم

ها را بهتر درك  ، ايده اصلي درسهكمتري برخوردار بود
 و از هتري پردازش نمود ، اطالعات را به نحو مطلوبهكرد

 راهبردهاي خودآزمايي و آزمون به ميزان بيشتري استفاده
هاي واضحي را بين   تفاوت،نگدر هنگ ك). 14(ندا هكرد

راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجوياني كه از موفقيت 
تحصيلي باالتري برخوردار بودند در مقايسه با ساير 

  نگرش و انگيزش،در اين مطالعه. اند هدانشجويان نشان داد
دو عامل مهمي بود كه دانشجويان موفق را از دانشجويان 

پيشنهاد كرده بودند  ابراين،بن. ساخت ناموفق متمايز مي
توان راهبردهاي مطالعه  با انجام مداخالت آموزشي ميكه 

اي در  در مطالعه). 15(و يادگيري دانشجويان را تغيير داد
، 1998در سال ) San Jose(وزه  ادانشگاه ايالتي سن

وسيله ه كه بدانشجويان هاي مطالعه و يادگيري  مهارت
 LASSI )Learning and Study Strategiesپرسشنامه 
Inventory ( سنجيده شد، پس از ارائه يك دوره آموزش

گيري  براي موفقيت تحصيلي، نسبت به قبل بهبود چشم
به ) Norfolk(نورفلك در دانشگاه ايالتي ). 16(نشان داد

 مطالعه و يادگيري به  سال پرسشنامه راهبردهايدومدت 
اين .  شدبكار گرفتهمنظور بررسي نيازهاي دانشجويان 

 از بازخورد سريع دهنده رضايت دانشجويان بررسي نشان
  ).17(نتايج پرسشنامه بود

دانشجويان گروه علوم پزشكي در دوران تحصيل 
خود با حجم بااليي از اطالعات سروكار دارند كه براي 

دهي و يادگيري آنها، نياز به استفاده از راهبردهاي  سامان
ه  باد درخشان، بطور خاص،دانشجويان استعد. جديدي دارند
 نياز به راهبردهاي حمايتي دارند تا ،هاي ويژه دليل قابليت
توجه به تعداد  با. هاي خود بهتر استفاده نمايند از توانايي

هاي انجام شده بر روي راهبردهاي مطالعه  اندك پژوهش
و يادگيري دانشجويان، عدم وجود پژوهشي كه به روش 

ي را بر بهبود راهبردهاي تجربي اثر مداخالت آموزش
و با توجه به ) 4(مطالعه و يادگيري دانشجويان نشان دهد

ثير مداخالت آموزشي در جهت حل أاهميت شناخت ت
مشكالت يادگيري دانشجويان، اين مطالعه با هدف تعيين 

هاي مطالعه، بر ميزان  اثر يك دوره آمورش كارگاهي مهارت
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يري در دانشجويان  و يادگاستفاده از راهبردهاي مطالعه
استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام 

  .شد
  

  ها روش
به صورت دو گروهي اين پژوهش از نوع شبه تجربي و 

جامعه . دبو و آزمون قبل و بعد از آموزش) داراي گروه كنترل(
پژوهش را دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه علوم 

 نفر از دانشجويان 40. ندادد پزشكي اصفهان تشكيل مي
 مشغول به تحصيل بودند 1387استعداد درخشان كه در سال 
كننده در  دانشجويان شركت. در اين مطالعه شركت كردند

 و تجربي به عنوان گروه ،هاي مطالعه و يادگيري كارگاه مهارت
هاي همسان از نظر رشته تحصيلي و  دانشجوياني با ويژگي

دانشجويان مهمان . تخاب شدندجنسيت به عنوان گروه كنترل ان
يا انتقالي در دو ترم اخير و دانشجوياني كه در جلسات 
آموزشي بطور كامل شركت نكرده بودند يا پرسشنامه را 

 ،در نهايت.  از مطالعه حذف شدند،بطور كامل تكميل ننمودند
 نفر در گروه 23 نفر در گروه مداخله و 17اطالعات مربوط به 

 برايدر اين پژوهش، .  تحليل قرار گرفتكنترل مورد تجزيه و
ها از پرسشنامه مشخصات فردي و دموگرافيك  گردآوري داده

واحدهاي پژوهش و پرسشنامه راهبردهاي مطالعه و يادگيري 
)LASSI (اين پرسشنامه داراي ده مقياس. استفاده گرديد، 

 نگرش، انگيزش، كنترل وقت، اضطراب، تمركز، پردازش :شامل
نتخاب ايده اصلي، راهنماي مطالعه، خودآزمايي و اطالعات، ا

هر مقياس موارد زير را بررسي . باشد راهبردهاي آزمون مي
  :كند مي

  ؛ عالقه دانشجويان نسبت به دانشكده و تحصيل:نگرش
كوشي   سطح پشتكار، خودتنظيمي و تمايل به سخت:انگيزش

  ؛در انجام وظايف تحصيلي
راي استفاده از وقت براي ريزي مناسب ب  برنامه:كنترل وقت

  ؛تمام وظايف تحصيلي
 نگراني دانشجويان در مورد دانشگاه و عملكرد آنان :اضطراب

  ؛در دانشگاه
توانايي دانشجو براي توجه به وظايف تحصيلي و  :تمركز
  ؛دروس

 استفاده از بسط، پايش ميزان درك و :پردازش اطالعات
  ؛استدالل

  ؛ نكات مهم درس در مطالعهتوانايي دريافت: انتخاب ايده اصلي
كننده يا موادي  هاي حمايت  استفاده از تكنيك:راهنماي مطالعه

  ؛كند كه به يادگيري و نيز به خاطر آوردن اطالعات كمك مي
 تالش براي مرور و آماده شدن براي كالس و :خودآزمايي

  ؛امتحان
سازي براي آزمون و   راهبردهاي آماده:راهبردهاي آزمون

  .دهي در آزمون نحوه پاسخ
ها داراي  كليه مقياس.  ماده آزمون دارد77اين پرسشنامه 

 عبارت تشكيل شده پنجيك مقياس از  تنها  عبارت وهشت
واحدهاي پژوهش پس از مطالعه هر يك از عبارات، ). 12(است

اصالً در  (اي  درجهپنجبندي  گذاري روي مقياس رتبه با عالمت
كند، تا  ر مورد من صدق نميكند، معموالً د مورد من صدق نمي

كند، معموالً در مورد من صدق  حدي در مورد من صدق نمي
 مقابل آن مشخص )كند كند، كامالً در مورد من صدق مي مي
كردند كه مورد بيان شده تا چه حد در مورد آنان صدق  مي
 و در حيطه 40 الي 8 حيطه بين 9دامنه نمرات در . كند مي

از آنجا كه .  متفاوت بود25 الي 5انتخاب ايده اصلي بين 
پرسشنامه يك ابزار تشخيصي براي تعيين مشكالت يادگيري 

 ).14(شود باشد، نمره كل آن محاسبه نمي در ده حيطه متمايز مي
 مورد اي روايي ويرايش فارسي اين پرسشنامه در مطالعه

 ).5(ييد قرار گرفته استأبررسي و ت
 العه و يادگيريپس از تكميل پرسشنامه راهبردهاي مط

، دانشجويان گروه مداخله، توسط كليه دانشجويان هر دو گروه
هاي مطالعه و يادگيري   در دوره آموزشي مهارت،طبق برنامه

 ساعت بود كه طي 20مدت زمان كل آموزش . شركت نمودند
 ساعته در محل مركز مطالعات و توسعه چهار جلسه پنج

اي دوره آموزشي محتو. آموزش پزشكي دانشگاه برگزار شد
هاي يادگيري، شناخت،  شامل مروري بر مفاهيم و نظريه

هاي  هاي يادگيري، نظريه خبرپردازي، مهارت فراشناخت، سبك
ريزي براي  هاي برنامه خوب تحصيل كردن در دانشگاه، تكنيك

هاي مطالعه،  هاي آن، انواع روش شيوه مطالعه، تندخواني و
  .حان دادن بودهاي امت دسپاري و تكنيكاالگوي ي

هاي  نحوه ارائه دوره به صورت كارگاهي بود و از روش
هاي كوچك، بحث  تدريس سخنراني كوتاه، كار در گروه

 ارائه مطالب برايگروهي، پرسش و پاسخ، سمينار و بازي 
در هر جلسه . مدرس در كل دوره ثابت بود. استفاده شد

 تدريس راجع به كاربرد مهارتاز دانشجويان  ابتدا ،تدريس
شد و آنان تجربيات خود را در  ال ميؤشده در جلسه قبل س
هاي   كاربرد مهارت، به اين ترتيب.نمودند اين زمينه بيان مي

هاي  سپس كاربرگ. شد تدريس شده در طي دوره پايش مي
شد و افراد از  مربوط به موضوع، بين دانشجويان توزيع مي
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پس . يافتند ت ميهاي گروهي به اهداف دس طريق انجام فعاليت
بندي  ها، مباحث توسط مدرس، جمع از دريافت نظرات گروه

هاي علوم پزشكي  ها از متون درسي رشته كليه مثال. دگردي مي
دسپاري روي يكي از ا آموزش الگوي ي،بطور مثال. انتخاب شد

. مباحث ژنتيك پزشكي و با حضور مدرس اين درس اجرا شد
اين دوره شامل ويدئو وسايل آموزشي مورد استفاده در 

، Power pointافزار  پروژكتور، اساليدهاي تهيه شده با نرم
 گروه .ها بود هاي پايش كاربرد مهارت ها و پرسشنامه كاربرگ

كنترل دوره آموزشي خاصي دريافت ننموده و برنامه عادي 
  .آموزش خود را انجام دادند

پس از برگزاري دوره آموزشي، پرسشنامه راهبردهاي 
. العه و يادگيري مجدداً توسط كليه دانشجويان تكميل گرديدمط

يك ماه پس از برگزاري دوره و گذراندن امتحانات پايان ترم، 
كننده در كارگاه مصاحبه شد و تجربه  با دانشجويان شركت

ده در كارگاه در گرديآنها در مورد بكارگيري موارد تدريس 
ها،  پردازش دادهدر . آوري شد طي امتحانات پايان ترم، جمع

هاي كمي از   تعيين ميانه، ميانگين و انحراف معيار دادهبراي
با توجه به استفاده از پرسشنامه . آمار توصيفي استفاده شد

LASSI در اين مطالعه، ميانه نمرات دانشجويان در ده حيطه 
مختلف، در مقايسه با جدول نمرات هنجاري دانشجويان 

رات صدك پنجاهم و هفتادوپنجم نم. آمريكايي نيز رسم گرديد
نمرات دانشجوياني كه بين . داخل خطوط بسته قرار دارد

دهنده مهارت  گيرد، نشان صدك پنجاهم تا هفتادوپنجم قرار مي
 بيانگر مهارت عالي دانشجويان در 75خوب و نمرات باالتر از 

دانشجوياني كه نمرات . باشد استفاده از راهبردهاي مذكور مي
 بهبود راهبردهاي برايگيرد،   قرار مي50دك آنان زير ص

  . نياز به راهنمايي و كمك دارند،مطالعه و يادگيري خود
ي در دو گروه از نظر نمرات هاي كم  مقايسه دادهبراي

كسب شده از پرسشنامه راهبردهاي مطالعه و يادگيري از 
براي مقايسه نمرات قبل و بعد از كارگاه دانشجويي  tآزمون 

هاي كيفي  و براي مقايسه داده زوج tبي از آزمون گروه تجر
 استفاده SPSS-15افزار  كاي در نرممجذور بين آنها از آزمون 

  .دار در نظر گرفته شد  معني>05/0p. گرديد
  

  نتايج
 و 73/20±1ميانگين سن دانشجويان در گروه مداخله 

دانشجويان دو گروه از .  بود65/21±1در گروه كنترل 
. داري نداشتند اختالف آماري معني) p=113/0(نظر سن 

فراواني نسبي دانشجويان مرد و زن به ترتيب در گروه 
 كنترل و در گروه  درصد3/73 و  درصد7/26 تجربي

 6/78رشته تحصيلي .  بود درصد6/69 و  درصد4/30
 در  درصد7/85 و تجربي دانشجويان در گروه درصد
ه از نظر دانشجويان دو گرو.  پزشكي بودكنترلگروه 

داري  جنسيت و رشته تحصيلي اختالف آماري معني
ميانگين نمرات كسب شده از ده حيطه پرسشنامه . نداشتند

راهبردهاي مطالعه و يادگيري در آزمون اوليه در دو 
  .داري نداشت گروه اختالف معني

 به مقايسه نمرات دانشجويان پس از شركت يكجدول 
ردهاي مطالعه و در دوره آموزشي، در ده حيطه راهب

نمرات . پردازد يادگيري در مقايسه با گروه كنترل مي
، )p=019/0( حيطه انتخاب ايده اصلي 5دانشجويان در 
 ،)p=021/0(، پردازش اطالعات )p=000/0(راهنماي مطالعه 

و استفاده از راهبردهاي آزمون ) p=006/0(خودآزمايي 
)042/0=p (گروهپس از شركت در دوره آموزشي نسبت به  

 به مقايسه نمرات دانشجويان دوجدول  .بيشتر بودكنترل 
گروه مداخله قبل و بعد از شركت در دوره آموزشي 

 حيطه انتخاب ايده پنجنمرات دانشجويان در . پردازد مي
، پردازش )p=000/0(راهنماي مطالعه ، )p=003/0(اصلي 

و استفاده از ) p=006/0( خودآزمايي ،)p=001/0(اطالعات 
پس از شركت در دوره ) p=000/0(هبردهاي آزمون را

  .بودداري يافته  آموزشي نسبت به قبل افزايش معني
 راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان يكنمودار 

را در مرحله قبل و پس از برگزاري دوره آموزشي در 
گروه مداخله در مقايسه با نمرات نمونه هنجاري از 

ارائه شده جدول . دهد دانشجويان آمريكا نشان مي
هاي پرسشنامه  هاي مختلف نمرات هر يك از حيطه صدك

 با در مقايسه .دهد راهبردهاي مطالعه و يادگيري را نشان مي
 جدول نمونه هنجاري از دانشجويان آمريكا، ميانه نمرات
انگيزش دانشجويان ما، قبل از شركت در دوره اموزشي، 

 نمرات 25 كمترين ميزان را داشت كه معادل صدك
دانشجويان آمريكايي بود و پس از شركت در دوره به 

ميانه نمرات دانشجويان ما، در .  رسيد45صدك 
هاي كنترل اضطراب و تمركز قبل از شركت در  مقياس

دوره آموزشي بيشترين ميزان را داشت و معادل صدك 
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 نمرات دانشجويان آمريكايي بود كه پس از شركت در 80
 اضطراب افزايش مختصر داشت و دوره آموزشي نمره

  .نمره تمركز تغييري نشان نداد
 در اين مطالعه، يك ماه پس از خاتمه آموزش و
گذراندن امتحانات پايان ترم، تجربه دانشجويان درباره 
بكارگيري راهبردها در ايام امتحانات از طريق مصاحبه 

بدين نحو كه دانشجويان در مورد . آوري گرديد جمع
اهبردهاي مطالعه و يادگيري آموخته شده در بكارگيري ر

ال قرار ؤكارگاه، در طي دوره امتحانات خود مورد س
راهبردهايي كه بيش از همه توسط دانشجويان . گرفتند

ريزي و مديريت  شامل برنامه بكار گرفته شده بودند
زمان، ياديارها، استفاده از الگوي يادسپاري و انواع 

جويان اظهار داشتند كه دانش. هاي مطالعه بود روش
سرعت و ميزان يادگيري آنان، پس از شركت در كارگاه 

 .آموزشي بطور محسوسي بهبود يافته است
  

  
 هاي مداخله و كنترل پس از اجراي كارگاه آموزشي در ده حيطه  ميانگين راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان گروه:1جدول 

 t p  گروه كنترل  گروه مداخله  مقياس
  074/1  82/0  39/30±55/5  29/33±69/4  اضطراب

  *019/0  46/2  74/18±41/3  29/21±02/3  انتخاب ايده اصلي
  *050/0  07/2  48/23±31/5  88/26±19/5  كنترل وقت

  *000/0  54/5  47/23±55/4  82/29±05/4  راهنماي مطالعه
  148/0  47/1  83/30±43/3  88/32±37/5  نگرش
  414/0  83/0  65/29±32/5  06/31±31/5  تمركز

  332/0  982/0  61/26±29/4  12/28±43/5  انگيزش
  *021/0  41/2  78/28±87/5  35/33±99/5  پردازش اطالعات

  *006/0  93/2  48/22±53/5  94/27±23/6  خودآزمايي
  *042/0  103/2  30/30±84/6  29/34±38/4  راهبردهاي آزمون

   تفاوت معنادار است*
  

  العه و يادگيري گروه مداخله قبل و بعد از شركت در دوره آموزشي در ده حيطه ميانگين نمرات راهبردهاي مط:2جدول 
 t p  بعد از مداخله  قبل از مداخله  مقياس

  681/0  416/0  29/33±69/4  94/32±44/3  اضطراب
  *003/0  53/3  29/21±02/3  47/18±82/4  انتخاب ايده اصلي

  062/0  00/2  88/26±19/5  29/24±89/5  كنترل وقت
  *000/0  914/5  82/29±05/4  13/22±55/4  مطالعهراهنماي 
  106/0  72/1  88/32±37/5  88/30±79/4  نگرش
  136/0  57/1  06/31±31/5  53/29±71/4  تمركز

  107/0  71/1  12/28±43/5  00/26±46/4  انگيزش
  *001/0  166/4  35/33±99/5  12/29±58/5  پردازش اطالعات

  *006/0  14/3  94/27±23/6  35/23±41/5  خودآزمايي
  *000/0  61/4  29/34±38/4  53/30±34/5  راهبردهاي آزمون

   تفاوت معنادار است*
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راهبردهاي   
راهنماي   خودآزمايي  آزمون

  مطالعه
انتخاب ايده 

  اصلي
پردازش 
كنترل   تمركز  اطالعات

  اضطراب
كنترل 
  نگرش  انگيزش  وقت

99  39  3  38  25  39  38  39  39  39  39  
95  37  33  33  23  36 34  36  33  38  38  
90  35  32  31  22  34 32  34  32  37  37  
85  34  30  30  21  32  31  33  30  36  36  
80  33  29  29  --  31  30 32  29  35  35  
75  --  --  28  20  30  29  31  28  --  --  
70  32  28  27  --  29  --  30  27  34  34  
65  --  27  26  19  --  28  29  26  33  --  
60  31 --  --  --  28  27  28  25  32  33  
55  --  26  25  --  27  26  27  24  --  --  
50  30  25  --  18  --  25  26  23  31  32  
45  29  --  24  --  26  24  25  22  30  --  
40  --  24  23  17  25  23  24  21  --  31  
35  28  23  --  --  24  22  23  20  29  30  
  29  28  19  22  21  23  16 22  س  27  30
25  26  21  21  --  22  20  21  18  27  --  
20  25  20  20  15  21  19  20  17  26  28  
15  24  19  19  14  20  18  19  15  25  27  
10  22  18  18  13  19  16  17  14  23  25  
05  19  16  16  11  17  13  15  12  20  23  
01  14  12  13  8  14  10  12  9  17  19  

اري دوره  ميانه نمرات راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان استعداد درخشان در گروه مداخله قبل و پس از برگز:1نمودار 
  آمورشي و مقايسه آن با نمرات نمونه هنجاري از دانشجويان آمريكا

  گروه مطالعه بعد از شركت در دوره
  گروه مطالعه قبل از شركت در دوره

. تهاي عالي اس  نشانگر مهارت75هاي خوب مطالعه و يادگيري و نمرات باالتر از  دهنده مهارت  نشان75 تا 50هاي  نمرات بين صدك: تذكر
  .باشد، نياز به مشاوره تحصيلي دارند  مي50دانشجوياني كه نمرات آنها كمتر از 

 
  بحث

اين مطالعه به منظور بررسي اثر يك دوره آموزش 
 هاي مطالعه بر ميزان استفاده از راهبردهاي كارگاهي مهارت

مطالعه و يادگيري دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه 
ن با آ و مقايسه 1387 علوم پزشكي اصفهان در سال

دو گروه مورد مطالعه از نظر سن، . گروه كنترل انجام شد
جنسيت، رشته تحصيلي و ميانگين نمرات كسب شده از 
ده حيطه پرسشنامه راهبردهاي مطالعه و يادگيري در 

  .داري نداشتند آزمون اوليه اختالف معني
نمرات دانشجويان پس از شركت در دوره آموزشي 

 حيطه انتخاب ايده اصلي، 5با گروه كنترل در در مقايسه 
راهنماي مطالعه، پردازش اطالعات، خودآزمايي و استفاده 
از راهبردهاي آزمون نسبت به گروه كنترل افزايش 

 p≥05/0الزم به ذكر است اگر . داري را نشان داد معني
 شد، حيطه كنترل وقت نيز معنادار معنادار در نظر گرفته مي

بعد از شركت  ايسه نمرات دانشجويان قبل ومق. گرديد مي
 حيطه پنجدر دوره آموزشي نشان داد كه نمرات در همان 

پس از شركت در دوره آموزشي نسبت به قبل افزايش 
ثير آموزش ارائه شده أداري يافته است كه بيانگر ت معني

 .باشد هاي مطالعه و يادگيري دانشجويان مي بر بهبود مهارت
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ثير آموزش أدهنده ت ده نيز نشانمطالعات انجام ش
استفاده از اين  راهبردهاي مطالعه و يادگيري بر ميزان

 ،در ميشيگان). 17و16(راهبردها و رضايت دانشجويان بود
 دانشجويان پژوهشي را به منظور كاهش مشكالت يادگيري

به . شناسي اجرا نمودند بر روي دانشجويان كالس روان
شناسي،  الوه بر درس روانيك گروه از اين دانشجويان ع

 تا آن را ههاي مطالعه و يادگيري آموزش داده شد مهارت 
ميزان . در خواندن، مطالعه و امتحان درس بكار گيرند

انگيزش تحصيلي و بكارگيري راهبردهاي مطالعه و 
هاي مطالعه را آموخته  يادگيري در گروهي كه مهارت

  ).18( بيشتر بود،بودند
بردهاي مطالعه و يادگيري در مطالعه حاضر راه

دانشجويان گروه مداخله قبل و پس از شركت در دوره 
آموزشي با نمرات نمونه هنجاري از دانشجويان آمريكا 

ميانه نمره انگيزش دانشجويان در بررسي . مقايسه شد
 25حاضر قبل از شركت در دوره آموزشي معادل صدك 

س از نمرات نمونه هنجاري دانشجويان آمريكا بود و پ
.  آنان شد45شركت در دوره، تقريباً معادل با صدك 

هاي پزشكي،  بر روي دانشجويان رشتهاي  نتايج مطالعه
، پزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد دندان

دهنده ميزان پايين نمرات دانشجويان در   نروژ نشانو
نمرات حاصل از اين ). 19و14(ندمقياس انگيزش بود

 دهي و تمايل دانشجويان نده ميزان خودنظمده مقياس نشان
 انجام تكاليف درسي و رسيدن به اهداف برايبراي تالش 

 هاي اين يافته بيانگر ميزان پايين فعاليت). 12(باشد خود مي
رسد با  به نظر مي. استانگيزشي در بين دانشجويان 

هاي  توجه به شيوه پذيرش دانشجو در كشور ما، فعاليت
يان قبل از ورود به دانشگاه بسيار انگيزشي دانشجو

دليل احساس دانشجويان مبني ه  ب،باالست ولي پس از قبولي
 هاي اي از اهداف خود، فعاليت بر دستيابي به بخش عمده
  .يابد انگيزشي آنان كاهش مي

هاي نگرش،  ميانه نمرات دانشجويان ما در مقياس
ت كنترل وقت، راهنماي مطالعه و خودآزمايي قبل از شرك

پس از شركت در و  50در دوره آموزشي زير صدك 
  . باالتر رفت50دوره آموزشي از صدك 

هاي انتخاب ايده  ميانه نمرات دانشجويان در مقياس

اصلي، پردازش اطالعات، كنترل اضطراب و تمركز قبل از 
 50صدك يا بيشتر از شركت در دوره آموزشي معادل 

ر دوره دانشجويان آمريكا بود كه پس از شركت د
 نمرات 90آموزشي، نمرات سه مقياس اول به صدك 

دانشجويان آمريكا رسيد و نمرات راهبرد تمركز تغييري 
به هر حال، دانشجويان مورد مطالعه داراي . نشان نداد

استعدادهاي درخشان و احتماالً با نرم طبيعي دانشجويان 
 اندانشگاه تفاوت دارند و برتري آنان بر نمره ميانه دانشجوي

با . تواند ناشي از توانمندي بالقوه آنان باشد امريكايي مي
مطالعه خديوزاده در دانشگاه علوم پزشكي اين حال، 

 مشهد نيز بيانگر تمركز خوب و اضطراب كمتر دانشجويان
 پزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي پزشكي، دندان

 .)14(مشهد در مقايسه با نمرات دانشجويان آمريكايي بود
كننده در دوره آموزشي،  تجربيات دانشجويان شركت

 مطالب آموزش داده شده و بيانگر رضايت آنان از
شايد باال . بكارگيري راهبردها در امتحانات پايان ترم بود

بودن سطح تمركز و كنترل بهتر اضطراب قبل از شركت 
در كارگاه باعث شده است كه اثر مداخله آموزشي در اين 

  .توجه نباشدمطالعات قابل 
توان به انجام مطالعه  هاي اين پژوهش مي از محدوديت

بر روي دانشجويان استعداد درخشان و عدم تخصيص 
  .تصادفي نمونه اشاره كرد

  
  گيري نتيجه

 نتايج اين مطالعه بيانگر تأثير مثبت شركت در يك دوره
و  هاي مطالعه بر راهبردهاي مطالعه آموزش كارگاهي مهارت

 هاي مهارت. شجويان استعدادهاي درخشان بوديادگيري دان
فكري و راهبردهاي ذهني كه دانشجويان در مطالعه و 

كنند قابل آموزش و يادگيري  يادگيري از آنان استفاده مي
توان راهبردهاي يادگيري دانشجويان را از  هستند و مي

برنامه آموزشي تهيه شده در . طريق آموزش اصالح نمود
 بهبود راهبردهاي مطالعه و برايتوان  اين مطالعه را مي

هاي انتخاب ايده اصلي،  يادگيري دانشجويان در حيطه
 راهنماي مطالعه، پردازش اطالعات، خودآزمايي و راهبردهاي

 ي ارتقابراياز نتايج اين مطالعه . آزمون بكار گرفت
 يادگيري هاي مطالعه و كمك به هاي آموزش مهارت برنامه
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ده است بطوري كه براي اولين بار، دانشجويان استفاده ش
هاي  مهارت«يك درس دو واحدي اختياري با عنوان 

 طراحي و جزو واحدهاي اختياري »مطالعه و يادگيري
  .دانشجويان پزشكي قرار گرفت

هاي مطالعه و يادگيري  گردد مهارت پيشنهاد ميبنابراين، 
 دانشجويان مورد بررسي قرار گرفته و در جهت اصالح نقاط

 اتيمطالعهمچنين . ه شوددانشجويان گام برداشتف ضع
هاي مختلف براي مداخالت   رشته دانشجويانرويمشابه 

  .شود آموزشي در جهت اصالح اين راهبردها پيشنهاد مي

  قدرداني
از همكاري دفتر استعداد درخشان مديريت مطالعات و 
 توسعه آموزش پزشكي، آقاي دكتر حدادگر، خانم پورميري،

رزاده، استاد بزرگوار درس ژنتيك آقاي دكتر خانم اكب
منصور صالحي و كليه دانشجويان عزيزي كه در اين 

  .گردد مطالعه شركت نمودند، قدرداني مي
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The Effect of a Learning and Study Skills Workshop on Talented 
Students’ Learning and Study Strategies in Isfahan University of 

Medical Sciences 
 

Haghani F, Khadivzadeh T. 
 
Abstract 
 
Introduction: The significance of learning strategies used by students in their academic achievement has 
been argued. In this study, the effect of a study skills educational workshop on employing learning and study 
strategies by talented students of Isfahan University of Medical Sciences has been investigated. 
Methods: This quasi-experimental study was performed on 40 talented students of Isfahan University of 
Medical Sciences in 2008. All students completed a learning and study strategies questionnaire and then, the 
students of intervention group participated in a 20 hours educational workshop on learning and study 
strategies. The questionnaire for learning and study strategies was again completed by all students. 
Information about students’ experiences in applying the learned strategies during the educational workshop 
was gathered through interview, a month after that. Data was analyzed by SPSS software using student t-
test, paired t-test, and Chi². The results were also compared with the norm scores of United States' students. 
Results: Students’ scores in 5 domains of selecting the main idea (p=0.019), study guide (p=0.000), 
information processing (p=0.021), self-evaluation (p=0.006), and use of test strategies enhanced after 
participating in the workshop, compared to the control group. Moreover, the scores of the experiment group 
in these 5 domains showed a significant increase compared to their pre-test scores. In comparing with the 
norm scores of United States' students, our students’ scores were low in motivation scale which was equal to 
25th percentile and increased to 45th percentile after participation in the workshop. Investigating students’ 
experiences demonstrated that their skills in study, time management, employing memorizing techniques, 
speed and amount of learning, improved significantly after participation in the workshop. 
Conclusion: This study showed that reflective skills and intellectual strategies can be taught and learned. 
This prepared educational program might be used for promoting students’ learning and study strategies in 5 
domains of choosing the main idea, study guide, information processing, self-evaluation, and test strategies. 
Using the results of this study, an optional course for study skills which can promote students’ learning has 
been designed in Isfahan University of Medical Sciences.  
 
Keywords: Study skills, Learning and study strategies, Student, Talented student, Educational workshop. 
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