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چکیده
زمينه و هدف :روانشناسان مشاهده كردهاند كه حداقل در دوران دانشجويي ،آنچه بيشترين تأثير را بر
وضعيت عملكرد تحصيلي دانشجويان دارد ،مهارتهاي عمومي مطالعه ،يادگيري درسي و يادآوري مطالب آموخته
شده است و يكي از مهمترين داليلي كه دانشجويان از تالش خود نتيجهی مطلوبي نميگيرند ،نداشتن مهارتهاي
مطالعه است.
اين تحقيق با هدف بررسي مهارتهاي مطالعهی دانشجويان دانشكدهی دندانپزشكي مشهد در سال تحصيلي
 1387 - 88انجام گرفت.
روش بررسي :در اين مطالعهی توصيفي – مقطعي 190 ،نفر از دانشجويان دانشكدهی دندانپزشكي مشهد در
سال تحصيلي  88-1387مورد پژوهش قرار گرفتند ،ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه بود؛ كه روايي و پايايي
آن مورد تأييد قرار گرفت .يافتههاي پژوهشي به صورت توزيع فراواني نسبي توصيف گرديد.
يافتهها :يافتههاي تحقيق نشان داد كه دانشجويان آگاهي كافي از مهارتهاي مطالعه ندارند .بيشترين
مشكل دانشجويان در زمينه به خاطر سپاري و يادآوري مطالب ،تمركز حواس و مديريت زمان ميباشد .همچنين
دانشجويان بر مرور و دورهی مطالب خوانده شده اصرار ندارند % 58 .دانشجويان ،با روش مطالعهی فعلي خود،
بازدهي دارند اما  % 38دانشجويان با روش مطالعهی فعلي خود احساس بازدهي كافي ندارند.
نتيجهگيري :با توجه به نتايج فوق ،ميتوان گفت كه شيوهی مطالعه و منابع مطالعهی دانشجويان از كيفيت
مطلوبي برخوردار نيست که لزوم برنامهريزي جهت آموزش و راهنمايي دانشجويان را مشخص ميسازد .همچنين
آموزش مهارتها و عادات صحيح مطالعه به صورت واحد درسي يا برگزاري كارگاه ميتواند در يادگيري بهتر متون
درسي دانشجويان كمك نمايد.

 -1گروه اندودنتيكس دانشكدهی دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران)Email: rouhania@mums.ac.ir; amrita_rouhani@yahoo.com( .
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مقدمه
در نظام آموزشي ما ،دانشجويان در طول و پايان هر
ترم با انواع آزمونها ارزشيابي ميشوند اما هيچ توصيهاي
دربارهی نحوهی مطالعه و امتحان دادن ،به آنها نميشود.
آنها زمان زيادي را صرف مطالعهی خود ميكنند ولي
خيلي كم در مورد بهبود مهارتهاي مطالعهی خود فكر
ميكنند و با همان شيوهي مطالعه در دبيرستان به مطالعه
ادامه ميدهند .پس از ورود به دانشگاه ،ماهها طول ميكشد
تا دانشجويان خود را با تفاوتهاي بين مدرسه و دانشگاه
تطبيق دهند و معموالً در پايان دورهی تحصيلي دانشگاهي
پس از كسب تجارب بسيار ،تعدادي از آنها شيوههاي
مطلوب مطالعه را ميآموزند؛ ولي اكثر دانشجويان حتي در
انتهاي دوره ،روشهاي مطالعه را به درستي نياموختهاند .ياد
گرفتن كتب درسي و اطالعات علمي تنها به معناي خواندن
اين مطالب نيست ،بلكه به معناي هضم مطالب خوانده شده
است .به عبارتي محتواي كتب درسي ،نياز به خواندن فعال
جهت آماده كردن اين مواد براي هضم مغزي دارند [.]1
خواندن ،يك فعاليت پيچيده و يك قسمت اساسي و ضروري
در سيستمهاي مطالعاتي دانشجويي ميباشد و هيچ روشي
به تنهايي نميتواند پاسخگوي همهي موقعيتها باشد [.]2
مطالعه ،فرآيند ذهني با اصول و شرايط خاص خود است.
منظور از شرايط مطالعه ،مواردي هستند كه با دانستن ،به
كارگيري و يا فراهم نمودن آنها ميتوان مطالعهاي مفيدتر
و با بازدهي باالتر داشت [ .]3مطالعهی ثمر بخش به دو
عامل عالقه به مطلب خواندني و كاربرد ماهرانهي فنون
مطالعه بستگي دارد.
عالقه نسبت به مطلب خواندني سبب ميشود تا شخص
به مطالعهی بيشتر بپردازد و مطالعهی بيشتر منجر به
بهتر شدن كاربرد فنون مطالعه ميگردد [ .]4كاربرد فنون
بهتر ،مطالعه را آسانتر ،سريعتر و لذت بخشتر ميسازد.
در نتيجه خواننده نسبت به مطالب عالقهی بيشتري پيدا
ميكند و سبب ميشود تا او به مطالعهی بيشتر بپردازد و از
خواندن مطالبي كه بايد بخواند دوري نكند [ .]2افراد روش
مطالعاتي و يادگيري يكساني ندارند و بر حسب شرايط،
عاليق و عادات موجود ،از شيوههاي مختلفي استفاده
ميكنند [ .]5پس روش مطالعهي هركس تقريباً منحصر
به فرد است [.]6

كيفيت و كميت يادگيري درسي از عوامل گوناگون تأثير
ميپذيرد .اگر چه عوامل متعددي نظير سطح عمومي هوش،
سالمت جسمي و رواني ،انگيزه و عالقهمندي به موضوع
درسي ،آرامش و امكانات محيط زندگي ،امكانات آموزشي
و كمك آموزشي و قابليتهاي شناختي بر سطح فراگيري
درسي و يادآوري محتواي مطالب آموخته شده مؤثرند اما
روانشناسان مشاهده كردهاند كه حداقل در دوران دانشجويي
آن چه بيشترين تأثير را بر وضعيت عملكرد دانشجويان
دارد مهارتهاي عمومي مطالعه ،يادگيري درسي و يادآوري
مطالب آموخته شده است [.]7
مهارت مطالعه روشي براي كدگذاري ،ذخيرهسازي ،نگهداري
و بازگويي و استفاده از اطالعات به روش منطقي ،مؤثر و
كافي ميباشد .مهارت مطالعه با كاهش خستگي ،اضطراب،
صرفهجويي در وقت و افزايش انگيزهی دانشجويان ،موجب
يادگيري بهتر و پيشرفت تحصيلي آنها ميشود [ ]8و با
به كارگيري و دانستن آنها ميتوان راندمان مطالعه را باال
برد [ .]9مهارتهاي مطالعه با ايجاد انگيزه در فرد ،فعاليت
بيشتر او را به دنبال دارد .دانشجوياني كه از تالش خود
نتيجهي مطلوبي به دست نميآورند كساني هستند كه فكر
ميكنند ميتوانند درسها را بدون مطالعهی مؤثر فراگيرند
[ .]9پس مطالعهی مؤثر با بازدهي بيشتر همانند هركار
ديگري نياز به مهارتهاي ويژه دارد.
مطالعات انجام شده در حيطهي روانشناختي نيز نشان داده
است كه راهبردهاي مطالعه و يادگيري ،با تسهيل يادگيري،
عملكرد تحصيلي دانشجويان را بهبود ميبخشد [.]10
شناخت اين راهبردهاي مطالعه گامي اساسي براي مداخالت
آموزشي مناسب ميباشد [ ]11و موفقيت دانشجويان را از
طريق تعيين نقاط قوت و ضعف مطالعه و تأمين مداخالت
مناسب ارتقا ميبخشد [.]12
شمس [ ]13در مطالعهی خود نشان داد كه مشكالت
مهارتهاي يادگيري و عدم آشنايي با روشهاي مؤثر و
كارآمد مطالعه در شكست تحصيلي دانشجويان مؤثر است.
در مطالعهاي هم كه توسط امينيان [ ]14در دانشگاه علوم
پزشكي يزد انجام شد نشان داده شد كه دانشجويان موفق از
شيوههاي مؤثرتري براي مطالعه استفاده كردند.
مطالعات متعدد ديگر نشان دادهاند كه نارسايي در
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مهارتهاي يادگيري و مطالعه ميتواند تمامي مزاياي يك
محيط آموزشي مطلوب و حتي قابليتهاي هوشي ،شخصي
و سالمت جسمي – رواني مساعد خود را تحتالشعاع قرار
دهد و از طرفي در صورت كارآمدي ،ميتواند بسياري از
نارساييهاي احتمالي موجود در محيط آموزشي و يا حتي
كاستي در انگيزش تحصيلي و سالمت جسمي – رواني را
كه ميتواند تأثير نامطلوبي بر عملكرد فرد داشته باشد،
تعديل يا جبران نمايد .به عنوان مثال در مطالعهاي بر
روي دانشجويان  21دانشگاه علوم پزشكي كشور مشخص
شده است كه بيش از  % 32اين دانشجويان از فقر شديد
مهارتهاي مطالعه رنج ميبرند و معدل درسي آنها نيز
«ج» و پایينتر است [ .]7فالک در مطالعهاش نشان داد كه
ناكافي بودن مهارتهايمطالعه در افت تحصيلي دانشجويان
مؤثر است .افت تحصيلي دانشجو يكي از مشكالت عمدهی
مراكز آموزش عالي كشور است كه نه تنها باعث اتالف وقت و
هزينههاي جاري اين مراكز ميشود ،بلكه باعث ايجاد مسائل
و مشكالت روحي و اجتماعي براي دانشجويان نيز ميشود.
پس يكي از مهمترين وظايف دانشجويان دندانپزشكي ،با
توجه به آن كه در مدت طوالني تحصيلي خود با حجم
بسيار متنوع از مطالب و كتب درسي روبه رو هستند،
دانستن روشهاي صحيح مطالعه است .لذا اين تحقيق با
هدف بررسي مهارتهاي مطالعهی دانشجويان دانشكدهی
دندانپزشكي مشهد در سال تحصيلي  1387- 88انجام
گرفت.
مواد و روش بررسي:
اين پژوهش ،مطالعهاي توصيفي مقطعي بوده و جامعهی
آماري ،دانشجويان سالهاي اول تا ششم در سال تحصيلي
 88-87در دانشكدهی دندانپزشكي مشهد بود .ابزار گردآوري
اطالعات ،پرسشنامه و شيوهی گردآوري اطالعات به صورت
ميداني بود .سؤاالت موجود در پرسشنامه حيطههاي
گوناگوني از مهارتها و عادات مطالعه را شامل شدند كه
تعداد سه سؤال مربوط به مديريت زمان (سؤالهاي  1و  7و
 ،)10دو سؤال مربوط به مهارت خواندن (سؤالهاي  2و ،)3
دو سؤال مربوط به خالصهنويسي و يادداشتبرداري و طرح
سؤال (سؤالهاي 4و ،)5يك سؤال مربوط به سرعت مطالعه
و درك مطلب (سؤال  ،)11دو سؤال مربوط به منابع مطالعه

(سؤالهاي  9و  ،)12دو سؤال مربوط به به خاطر سپاري
و يادآوري مطلب (سؤالهاي  6و  )8بود .پاسخ سؤاالت به
صورت هميشه ،گاهي اوقات و هيچ طرح شد.
منبع طرح پرسشها ،كتاب مهارتهاي مطالعه در دانشگاه،
كتاب روشهاي يادگيري و مطالعه و مقاالت مشابه بود.
پرسشنامهها پس از طراحي ،براي بررسي روايي محتوا ،در
اختيار پنج تن از مسؤوالن آموزشي و اساتيد صاحب نظر
دانشكده قرار گرفتند و پس از اصالحات الزم ،براي بررسي
پايايي ،در دو زمان مختلف به يك گروه محدود از افراد
جهت پاسخدهي داده شد .در مرحلهی بررسي پايايي50،
نفر دانشجو از مقاطع مختلف ،در فاصلهی زماني يك ماه
مورد پرسش قرار گرفتند .پس از بررسي پايايي پرسشنامهها
توسط كارشناس آمار با انجام آزمون  ،t-studentشش سؤال
كه پايا نبودند ،حذف شدند و تعداد سؤاالت پرسشنامه از 18
سؤال به  12سؤال كاهش يافت .پس از اصالح ،پرسشنامهها
بدون نام بين دانشجويان دانشكدهی دندانپزشكي مشهد
توزيع گرديد .قبل از دادن پرسشنامه به افراد ،توضيح در
رابطه با موضوع پرسشنامه و اهداف آن داده شد .براي
توزيع تعدادي از پرسشنامهها بين دانشجويان سالهاي
سوم ،چهارم و پنجم از نمايندههاي كالسها استفاده شد و
تعدادي از افراد از طريق مصاحبهی تلفني حاضر به همكاري
براي پر كردن پرسشنامهها شدند و تعدادي هم به صورت
حضوري پرسشنامهها را پر كردند .توزيع پرسشنامهها بين
دانشجويان سال ششم كه در حال گذراندن واحد پاياننامه
بودند ،بيشتر حضوري صورت گرفت .گروهي كه دسترسي
به آنها كمي مشكلتر بود ،دانشجويان سالهاي اول و دوم
بودند كه در دانشكدهی پزشكي مشغول به تحصيل بودند
كه تعدادي از پرسشنامهها به صورت حضوري و تعدادي نیز
تلفني پر شد .از تعداد  250پرسشنامهی توزيع شده ،حدود
 190نفر از دانشجويان پرسشنامهها را تكميل و عودت دادند.
پس از جمعآوري پرسشنامهها ،اطالعات در برنامهی SPSS
كدگذاري شد و جداول و نمودارهايي براي هر سؤال رسم
شد .همچنين پس از بررسي نرمال بودن دادهها با استفاده از
آزمون كولموگوروف  -اسميرنوف ،با كمك آزمو ن AN O
 VAو دانكن بين پاسخهاي مختلف بررسي شد (.)α=0/05
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يافتهها:
پس از بررسی پرسشنامهها اطالعات زير بدست آمد:
در رابطه با ميزان برنامهريزي دانشجويان برای درس
خواندن % 18 ،دانشجويان عنوان کردند که هميشه برای
مطالعهی خود برنامهريزی دارند % 44 ،دانشجويان گاهی
اوقات برنامهريزی دارند و  % 37افراد هيچ وقت برای درس
خواندن برنامهريزی ندارند.
در رابطه با پيشخوانی کردن مطالب قبل از خواندن مطلبی،
 % 13کل دانشجويان همیشه و  % 42دانشجويان گاهی اوقات
اين کار را انجام میدهند و  % 46دانشجويان هيچ وقت قبل
از خواندن پيشخوانی نمیکنند.
در رابطه با تشخيص قسمتهای مهم يک فصل % 9 ،کل
دانشجويان هميشه و  % 31دانشجويان گاهی اوقات در
تشخیص قسمتهای مهم يک فصل مشکل دارند و % 58
دانشجويان هيچ وقت اين مشکل را ندارند.

در رابطه با خالصهنويسی و يادداشت برداری موقع خواندن،
 % 15کل دانشجويان هميشه و  % 46دانشجويان گاهی اوقات
اين کار را انجام میدهند و  % 38دانشجويان هيچ وقت موقع
خواندن از کتاب درسی خالصهای تهيه نمیکنند.
در رابطه با طرح سؤال موقع خواندن برای فهم بهتر % 6 ،کل
دانشجويان همیشه و  % 28دانشجويان گاهی اوقات اين کار
را انجام میدهند و  % 64دانشجويان هيچ وقت موقع خواندن
برای خود سؤالی طرح نمیکنند.
در رابطه با مرور کردن مطالب خوانده شده ،آخر شب قبل
از خواب % 18 ،دانشجويان گاهی اوقات اين کار را انجام
میدهند و  % 77دانشجويان هيچ وقت مطالب خوانده شده
را مرور نمیکنند (شکل .)1
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شکل  - 1پاسخ دانشجويان به سؤاالت 1تا :6
 :1برنامهريزي براي درس خواندن
 :2پيش خواني مطالب
 :3عدم توانايي در تشخيص قسمتهاي مهم مطلب
 :4خالصهنويسي و يادداشت برداري
 :5طرح سؤال در زمان مطالعه
 :6مرور مطالب قبل از خواب
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در رابطه با شروع مطالعه با موضوعات مشکل و خسته کننده
و ادامهی خواندن با موضوعات آسان و مورد عالقه % 13 ،کل
دانشجويان هميشه و  % 35دانشجويان گاهی اوقات اين کار
را انجام میدهند و  % 51دانشجويان هيچ وقت اين کار را
نمیکنند.
در رابطهی دوره کردن مطالب خوانده شده در پايان هفته%4 ،
کل دانشجويان هميشه و  % 17دانشجويان گاهی اوقات اين
کار را انجام میدهند و  % 76دانشجويان هيچ وقت مطالب
خوانده شده را در پايان هفته دوره نمیکنند.
در رابطه با مطالعهی مجدد مطالب تدریس شده در
کالس از روی کتب درسی % 13 ،کل دانشجويان هميشه
و  %38دانشجويان گاهی اوقات اين کار را انجام میدهند و
 %47دانشجويان هیچ وقت مطالب تدريس شده در کالس
را مجددا ً از کتاب درسی مطالعه نمیکنند.

در رابطه با توجه به شکلها و نمودارهای کتاب
حين مطالعه و يا استفاده از کتب و مقاالت ديگر
برای يادگيری بهتر % 12 ،کل دانشجويان همیشه و
 % 39دانشجويان گاهی اوقات اين کار را انجام میدهند و
 % 48دانشجويان هيچ وقت اين کار را نمیکنند.
در رابطه با کند خوانی و دوباره خوانی جمله % 17 ،کل
دانشجويان هميشه و  % 37دانشجويان گاهی اوقات اين کار
را انجام میدهند و  % 45دانشجويان هيچ وقت اين کار را
نمیکنند.
در رابطه با منبع مطالعه برای امتحان % 14 ،کل دانشجويان
هميشه و  % 41دانشجويان گاهی اوقات از جزوه درسی
استفاده میکنند و کتاب نمیخوانند و  % 44دانشجويان
هيچ وقت اين کار را نمیکنند (شکل .)2
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شکل  - 2پاسخ دانشجويان به سؤاالت 7تا :12
 :7شروع مطالعه با موضوعات دشوار
:8دوره كردن مطالب در آخر هفته
 :9مطالعهی مجدد مطالب كالس از كتاب
 :10توجه به شكلها و نمودارها
 :11دوباره خواندن مطالب در زمان مطالعه
 :12استفاده منحصر از جزوهی درسي
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بحث و نتيجهگيري:
با توجه به اين كه روش مطالعهی دانشجويان در يادگيري
و پيشرفت تحصيلي آنها مؤثر است و فرآيند حاصل در
مهارتهاي شناختي و عملي و در نهايت سرنوشت شغلي
آنها نقش دارد؛ الزم است به آن توجه و در جهت بهبود
آن برنامهريزي شود .برنامهريزان آموزشي توجه ويژهاي به
عوامل مؤثر بر يادگيري دارند و الزم است از مهارتها و
الگوي مطالعاتي و منابع مورد استفادهی دانشجويان مطلع
باشند تا با شناخت نقاط قوت و ضعف مهارتها ،امكان تغيير
برنامه در جهت پيشرفت تحصيلي و دستيابي به هدفهاي
آموزشي را فراهم نمايند.
اين مطالعه با هدف تعيين و بررسي مهارتهاي مطالعهی
دانشجويان دانشكدهی دندانپزشكي مشهد در سال تحصيلي
 1387-1388طراحي شد .در اين مطالعه ،شيوهی مطالعهی
دانشجويان توسط پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت .در
پرسشنامهی مورد بحث ،سؤاالتي در حيطههاي مختلف
مهارت مطالعه و خواندن طرح شد كه از آنها ميتوان
به خواندن ،مديريت زمان و بهرهوري از آن ،تمركز حواس،
خالصه نويسي و يادداشت برداري ،منابع مطالعه ،به خاطر
سپاري و يادآوري ،سرعت مطالعه و نظائر آن اشاره کرد.
در زمينهي خواندن ،در مطالعهی ما ،نزديك به نيمي از
دانشجويان ( )% 46قبل از خواندن مطلبي ،آن را پيش
خواني نميكنند .در مطالعهی ربيعي عنوان شد كه
پيشخواني ،زمينهی اطالعاتي كه باعث جامعيت خواندن
خواهد شد ،ايجاد ميكند .پيشخواني كتاب شامل خواندن
مقدمه ،معرفي كتاب و فهرست كتاب جهت پي بردن به
سازمان دهي و ساختار كتاب ،عنوانها و رويكردهاي اصلي
كتاب است [ .]1استفاده از روشهاي كلي در يادگيري
مطالب بازده بيشتري نصيب فراگير ميكند [ .]16زماني
در مطالعهی خود بيان ميكند كه مطالعه و يادگيري كليات
موضوع ،عليرغم ويژگي سخت و خشن بودن آن ،براي حفظ
خاطرات به صورت آشكارتري نسبت به روش جزء به جزء
برتري دارد .اين روش امكان ميدهد كه يادگيري سريعتر
انجام شود .نكتهی مهم اين است كه با اين روش ،نگهداري و
ضبط خاطره ،طوالنيتر و ماندگارتر خواهد بود[.]17
در مطالعهی ما % 58 ،دانشجويان عنوان كردند كه در
تشخيص قسمتهاي مهم يك فصل مشكل ندارند كه اين

نسبت در مطالعهی حسيني  % 64/2بود [.]8
زمان يكي از بهترين سرمايههايي است كه دانشجو در اختيار
دارد و در عين حال ميتواند بي مصرفترين آنها باشد [.]1
در مطالعهی راوري و همكاران [ ]18مشخص شد كه يكي از
استراتژيهايي كه براي كاهش استرس در زمان تحصيالت
دانشگاهي توصيه ميشود مديريت زمان مطالعه ميباشد.
در مطالعهی حسيني و همكاران [ % 18/2 ]8از دانشجويان
اغلب براي مطالعهی آن چه كه ميخواندند زمان زيادي
را صرف ميكردند % 65/6 ،اغلب شب امتحان ساعتها به
صورت فشرده مطالعه ميكردند كه باعث افزايش اضطراب
و خستگي زيادي ميشود .در مطالعهی راوري و همكاران
[ ]18همچنين مشخص شد كه اغلب دانشجويان در طول
ترم تحصيلي برنامهي مدوني براي مديريت زمان مطالعهي
خود ندارند .با اين حال موفق به گذرندان واحدهاي درسي
با معدل نسبتاً خوب ميشوند كه اين موضوع به اين دليل
است كه در حال حاضر تنها مالك ارزشيابي دانشجويان،
نمرهی اخذ شدهی حاصل از امتحان ميباشد و دانشجويان با
صرف حداقل وقت به نمرهی مد نظر خود ميرسند و طبيعتاً
دليلي ندارد كه در جهت مديريت زمان خود تالش و همت
بيشتري به خرج دهند .در مطالعهی ما سؤاالتي در حيطهي
مديريت زمان مطرح شد كه مواردي مانند برنامهريزي براي
درس خواندن ،شروع مطالعه با موضوعات مشكل و خسته
كننده و بعد ادامهی مطالعه با خواندن موضوعات آسان و
مورد عالقه ،توجه به شكلها و نمودارهاي كتاب و استفاده
از كتب و مقاالت ديگر را در بر ميگرفت.
در مطالعهی حال حاضر  % 37دانشجويان براي مطالعهی
خود برنامهريزي ندارند .در پژوهش محمدي و همكاران
[ ]12فقط  % 16دانشجويان براي مطالعه ،برنامهريزي منظم
و مشخص در آخر ترم داشتند .در مطالعهی سيد محمد
حسيني [ ]8اين نسبت  % 82بود .در مطالعهی [Reid [6
داشتن برنامهی منظم براي مطالعه و مطالعهي عميق همراه
با تمركز در درك بهتر دانشجويان مؤثر نشان داده شده
است .نتايج پژوهش  Steinertو همكاران [ ]19نشان داد
كه با برگزاري كارگاه آموزشي مديريت زمان ،مهارتهاي
مديريت زمان ،تعيين اهداف و اولويت بندي وظايف افراد
شركت كننده در كارگاه ارتقا يافت.
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در زمينهی تمركز حواس در اين مطالعه ،نزديك به % 60
افراد اغلب يا هميشه حين مطالعه حواسشان پرت ميشود.
در مطالعهی حسيني [ % 41/6 ]8از افراد ،اغلب يا گاهي
در كنار راديو و تلويزيون مطالعه ميكردند كه عامل بسيار
مهمي در به هم زدن تمـركز حـواس ميباشـد و 23/4
 %اغلب در مطالعهی طوالني حواسشان پرت ميشود .در
مطالعهی امينيان [ ]14عدم تمركز حواس هنگام مطالعه
 % 25/42عنـــوان شـد .در مـطالعـهی كوشـان []20
 % 78/5دانشجويان هميشه يا گاهي حواس پرتي داشتند.
در مطالعهي نوريان [ ]21عنوان شد كه شرط اول يادگيري،
تمركز حواس است و سكوت ،يكي از اصول مهم جهت تمركز
حواس و يادگيري است .در مطالعهی حسيني [ ]8ميزان
تمركز با پيشرفت تحصيلي ،همبستگي مثبت و معناداري را
نشان داد .در زمينهی خالصهنويسي و يادداشت برداري از
كتاب درسي ،در مطالعهی ما  % 38دانشجويان هيچ وقت
اين كار را انجام نميدهند كه در مطالعهی كوشان [ ]20اين
نسبت  % 34/3بود.
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در مطالعهی محمدي [ % 71/3 ]12دانشجويان از اهميت
يادگيري حين مطالعه آگاه بودند و فقط  % 64/4آنها اقدام
به يادداشت برداري ميكردند .در مطالعهی نوريان []21
مشخص شد كه دانشجويان در زمينهی درك مطلب ،عادات
مطالعه و يادداشتبرداري حين مطالعه در مقايسه با ساير
موارد وضعيت مناسبتري دارند .در مطالعهی نيكزاد []9
معلوم شد كه بهترين نتبرداري هنگامي است كه مطالب
يك بخش يا فصلي از كتاب به انجام رسیده است و نكات
مهم و فرعي مطالب نيز عالمت گذاري گرديده است .در
مطالعهي ما  % 64دانشجويان موقع خواندن ،هيچگونه
سؤالي براي فهم بهتر طرح نميكنند كه آمار بااليي است.
در حالي كه ،طرح سؤال فرد را مجبور به تمركز كردن و
خواندن انتخابي لغات و كليد واژهها و عبارات اصلي ميكند
[.]1
در مطالعهی ما مشخص شد كه بيش از نيمي از دانشجويان
( ،)% 55هميشه يا گاهي اوقات از جزوات درسي براي
امتحانات استفاده ميكنند و كتاب نميخوانند و تنها حدود
 % 47از افراد در طول ترم مطالب تدريس شده در كالس
را مجددا ً از كتاب درسي مطالعه ميكنند .در مطالعهي

مردانيان و همكاران [ ،]5منبع مطالعهی طول ترم اكثريت
دانشجويان ( ،)% 45كارورزان ( )% 63و دستياران ()% 83
كتاب درسي بوده و منبع مطالعهی حوالي امتحان براي
اكثريت دانشجويان ( )% 89و كارورزان ( )% 80جزوات
درسي بوده است كه اين منبع براي اكثريت دستياران
( )% 66كتب درسي بوده است .در مطالعهی محمدي []12
منبع مطالعاتي اكثر دانشجويان ( )% 60جهت امتحان پايان
ترم ،جزوههاي كالسي بود .استفادهی دانشجويان از جزوه
كه به حداقلهاي آموزشي اشاره داشته ولي خالصهاي
سازمان يافته و گاه قابل دركتر از كتاب ارائه ميدهد ،باعث
وابستگي دانشجو شده و او را از مطالعهی متون گسترده
و اصلي باز ميدارد [ .]5جزوات عالوه بر اين كه به علت
مراحل مختلف تهيهی آنها عاري از مطالب اشتباه نيست
به علت نداشتن الگوي مناسبي كه كتابهاي درسي از آنها
پيروي ميكنند و نيز به علت نداشتن شكل و نمودار و
جداول الزم ،نميتوانند جايگزين خوبي براي كتب درسي
شوند .در مطالعهي مردانيان [ ]5پيشنهاد شد كه بايد
به كارگيري كتب اصلي در آموزش دانشجو تأكيد شود و
داشتن تعداد كافي كتب اصلي در كتابخانه ،برنامهی مناسب
بخشها و حجم كاري دانشجويان و دستياران ميتواند در
بهبود الگوي مطالعاتي دانشجويان مؤثر واقع شود.
در زمينهي به خاطر سپاري و يادآوري مطالب در مطالعهي
ما  % 77دانشجويان مطالبي را كه خواندهاند ،آخر شب قبل
از خواب مرور نميكنند و حدود  % 76افراد نيز در پايان
هفته مطالب خوانده شده را دوره نميكنند .در مطالعهی
محمدي [ % 21/5 ،]12افراد معتقد بودند كه تعريف و تكرار
بهتر از يادگيري شناختي است .مرور و دوره كردن مطالب
خوانده شده پيش از خواب ،به جايگزيني آنها در ذهن
كمك ميكند؛ چون قبل از خواب دانشجو احساس آرامش
بهتري دارد و تمركز حواس بيشتري را روي نكاتي كه
ميخواند ،دارد .اين اطالعات هنگامي كه فرد ميخوابد ،در
ذهن ميماند اما يادآوري كليهی بحثها و تصاوير و گفتگوها
و ساير اتفاقاتي كه در طول روز افتاده ،به پایينترين سطح
ممكن ميرسد [ Pauk [22[ .]1در مطالعهی خود عنوان
كرد كه بهترين زمان براي دورهی سريع مطالب نيم ساعت
پيش از خواب است.
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در زمينهی سرعت و درك مطالعه در مطالعهی ما %55 ،افراد
هنگام مطالعه بسيار به عقب بر ميگردند و جمله را دوباره
ميخوانند و در كل افراد كند خواني هستند .گفته شده
است كه اين طرز خواندن و برگشت به عقب ،زمان زيادي را
تلف ميكند [ .]23راهكارهايي براي افزايش سرعت مطالعه
پيشنهاد شده است:
 – 1داشتن زمينهی ذهني قبل از شروع به خواندن يك
كتاب [ .]1بنا به نظر[ Pauk [22اين كار باعث ميشود كه
طبقهبندي مناسبي در ذهن فرد ايجاد شود كه زاييدهی دو
نيروي قوي يعني پيشبيني و تمركز است.
 – 2استفاده از يك راهنما هنگام مطالعه مثل مداد كه
باعث جلوگيري از برگشت چشم و هم چنين افزايش تمركز
ميشود.
 – 3خودداري از بلند خواني و لب خواني
 – 4تغيير سرعت خواندن بسته به نوع متني كه خوانده
ميشود .قسمتهاي مختلف يك كتاب درسي بايد با
سرعتهاي متفاوتي خوانده شود .مث ً
ال خواندن مقدمهی
كتاب بايد سريع باشد ولي چيزهايي هست كه نبايد سريع
از روي آنها گذشت مثل اسامي ،مكانها ،موضوعات اصلي
و نظائر آنها [.]1
 – 5از وراي كلمات به دنبال مفاهيم و اصول بودن .يعني
نبايد سعي شود كه «كلمات» به خاطر سپرده شوند ،بلكه
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بايد از كلمات در جهت رسيدن به مفاهيم و واقعياتي كه
نويسنده در نظر دارد ،استفاده كرد [.]22
 – 6خواندن مطالب فقط يكبار سريع و با تمركز [.]1
با توجه به نتايج فوق ،نتيجهگيري ميشود كه در بيشتر
حيطهها ،مهارتهاي مطالعه مناسب و كافي نبود .شيوهی
مطالعه و منابع مطالعهی دانشجويان از كيفيت مطلوبي
برخوردار نبود .اغلب دانشجويان در طول ترم تحصيلي
برنامهی مدوني براي مديريت زمان مطالعهی خود ندارند
و همچنين براي درس خواندن برنامهريزي خاصي ندارند.
بيشترين مشكل دانشجويان در زمينهی به خاطر سپاري
و يادآوري مطالب ،تمركز حواس و مديريت زمان ميباشد.
نتيجه گيري
با توجه به مطالعه و نتايج ،نياز به افزايش توانمندي
دانشجويان در زمينهی مهارتهاي مطالعه احساس ميگردد
كه ميتواند از طرق زير انجام گردد:
 -1برگزاري كارگاههاي چند ساعته براي افزايش مهارتها
در ترم اول.
 -2قرار دادن واحدي اختياري كه در ترم اول هر سال
تحصيلي براي كليهی دانشجويان قابل انتخاب باشد.
 -3فرآهم كردن زمينههاي مطالعاتي در اين حيطه و تشويق
دانشجويان به نگرش علمي به شيوههاي مطالعه.

تشکر و قدردانی
از همکاری معاونت پژوهشی دانشکدهی دندانپزشكي و دانشگاه
علوم پزشکی مشهد که حمايت مالی را برای انجام اين پژوهش
فرآهم کردند ،تقدير و تشکر میگردد.

Abstract

Evaluation of Study Skills among Student of
Mashhad Dental School in Academic Year 2008-2009
Author: Armita Rouhani1*, Majid Akbari2, Tayebe Mamavi3

Abstract
Background and objective:
Psychologists have observed that during the student career what have the most effect on academic performance status
are the general study skills. One important reason that some students do not achieve desired results from their efforts is
lack of study skills. It is useful for education managers to have information about student’s capabilities. The purpose of
this research was to evaluate study skills among students of Mashhad Dental School in the academic year of 2008-2009.
Methods:
One hundred and ninety students from Mashhad Dental School participated in this cross sectional descriptive study. A
questionnaire which proved to be valid and reliable was used for data collection. Data were analyzed with SPSS software
and described with descriptive statistics.
Results:
Our research findings showed that students do not have enough knowledge of study skills. The greatest shortcomings
were in the fields of reminding and remembering the subjects, concentration and time management. Study resources of
most students for final examination were fascicles and during the semester were textbooks. The students also do not insist
on review of learned contents. 58% of students had efficient methods, but 38% did not have a good efficient method.
Conclusion:
The students’ resources and techniques of studying lack the desired quality. This should be considered by education
department officials. It is essential to schedule training programs for students to enhance their study skills. Teaching these
skills and improving study habits by carrying out relevant workshops for first-year students can help to improve their
learning.
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علمی پژوهشی

پرسشنامه

بسمه تعالی
پرسشنامهی حاضر ،جهت بررسی مهارتهای مطالعاتی دانشجویان دانشکدهی دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-
 1387تدوین شده است .لطف ًا با پاسخگویی دقیق به سؤاالت ،ما را در انجام تحقیق یاری به فرمایید.
با تشکر از همکاری شما

سال تحصیلی دانشجو :اول

سوم

دوم

چهارم

)1من برای درس خواندن برنامهریزی میکنم و به آن عمل میکنم.
همیشه

گاهي اوقات

پنجم

ششم

هیچ

)2من قبل از خواندن مطلبی آن را پیش خوانی میکنم (خواندن مقدمه -فهرست -اهداف-خالصهی آخر فصل).
همیشه

گاهي اوقات

هیچ

)3من در تصمیمگیری در مورد این که کدام قسمت یک فصل مهم است مشکل دارم.
همیشه

گاهي اوقات

هیچ

)4موقع خواندن از کتاب درسیام خالصه تهیه میکنم.
همیشه

گاهي اوقات

هیچ

یکنم.
)5موقع خواندن برای فهم بهتر ،برای خودم سؤال طرح م 
همیشه

گاهي اوقات

هیچ

)6من آخرشب ،قبل از خواب ،مطالبی را که خواندهام مرور و دوره میکنم.
همیشه

گاهي اوقات

هیچ

)7من مطالعه را با موضوعات خسته کننده یا مشکل شروع میکنم و بعد موضوعات آسانتر و مورد عالقه را

میخوانم.
همیشه

گاهي اوقات

هیچ

)8من مطلبی را که خواندهام هرهفته دوره میکنم.

همیشه

گاهي اوقات

هیچ

)9مطالب تدریس شده در کالس را در طول ترم ،مجددا ً از کتاب درسی مطالعه میکنم
)10حین مطالعه به شکلها و نمودارها و...کتاب توجه میکنم و سعی میکنم از کتب و مقاالت دیگر هم برای

یادگیری بهتر ،بهره بگیرم.
همیشه

گاهي اوقات

هیچ

)11من حین مطالعه بسیار به عقب بر میگردم و جمله را دوباره میخوانم و در کل فرد کند خوانی هستم.
همیشه

گاهي اوقات

هیچ

همیشه

هیچ
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یخوانم.
)12من براي امتحان ،تنها به خواندن جزوات درسی اکتفا میکنم و کتاب نم 
گاهي اوقات
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همیشه

گاهي اوقات

هیچ
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