
کیه ب و زت
ط

63

پژوهشی علمی 

بررسي مهارت هاي مطالعه ی دانشجویان دندانپزشکي 

مشهد در سال تحصیلي 87-88

نویسندگان:
دکتر آرمیتا روحاني1 )نویسنده ی مسؤول(، دکتر مجید اکبري2،  دکتر طیبه مماوی3

  )Email: rouhania@mums.ac.ir; amrita_rouhani@yahoo.com( .1- گروه اندودنتیکس دانشکده ی دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران
2- گروه ترمیمي و زیبایي دانشکده ی دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ایران.

3- دندانپزشک

     زمینه و هدف: روانشناسان مشاهده کرده اند که حداقل در دوران دانشجویي، آن چه بیش ترین تأثیر را بر 
وضعیت عملکرد تحصیلي دانشجویان دارد، مهارت هاي عمومي مطالعه، یادگیري درسي و یادآوري مطالب آموخته 
شده است و یکي از مهم ترین دالیلي که دانشجویان از تالش خود نتیجه ی مطلوبي نمي گیرند، نداشتن مهارت هاي 

مطالعه است. 
دانشکده ی دندانپزشکي مشهد در سال تحصیلي  دانشجویان  بررسي مهارت هاي مطالعه ی  با هدف  این تحقیق 

88 - 1387 انجام گرفت. 
      روش بررسي: در این مطالعه ی توصیفي – مقطعي، 190 نفر از دانشجویان دانشکده ی دندانپزشکي مشهد در 
سال تحصیلي 1387-88 مورد پژوهش قرار گرفتند، ابزار گردآوري اطالعات، پرسش نامه بود؛ که روایي و پایایي 

آن مورد تأیید قرار گرفت. یافته هاي پژوهشي به صورت توزیع فراواني نسبي توصیف گردید. 
ندارند. بیش ترین  از مهارت هاي مطالعه  آگاهي کافي  دانشجویان  داد که  نشان  یافته هاي تحقیق       یافته ها: 
مشکل دانشجویان در زمینه به خاطر سپاري و یادآوري مطالب، تمرکز حواس و مدیریت زمان مي باشد. همچنین 
دانشجویان بر مرور و دوره ی مطالب خوانده شده اصرار ندارند. 58 % دانشجویان، با روش مطالعه ی فعلي خود، 

بازدهي دارند اما 38 % دانشجویان با روش مطالعه ی فعلي خود احساس  بازدهي کافي  ندارند. 
     نتیجه گیري: با توجه به نتایج فوق، مي توان گفت که شیوه ی مطالعه و منابع مطالعه  ی دانشجویان از کیفیت 
مطلوبي برخوردار نیست که لزوم برنامه ریزي جهت آموزش و راهنمایي دانشجویان را مشخص مي سازد. همچنین 
آموزش مهارت ها و عادات صحیح مطالعه به صورت واحد درسي یا برگزاري کارگاه مي تواند در یادگیري بهتر متون 

درسي دانشجویان کمک نماید. 
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تأثیر  گوناگون  عوامل  از  درسي  یادگیري  کمیت  و  کیفیت 
مي پذیرد. اگر چه عوامل متعددي نظیر سطح عمومي هوش، 
موضوع  به  عالقه مندي  و  انگیزه  رواني،  و  جسمي  سالمت 
آموزشي  امکانات  زندگي،  امکانات محیط  و  آرامش  درسي، 
و کمک آموزشي و قابلیت هاي شناختي بر سطح فراگیري 
اما  درسي و یادآوري محتواي مطالب آموخته شده مؤثرند 
روانشناسان مشاهده کرده اند که حداقل در دوران دانشجویي 
دانشجویان  عملکرد  وضعیت  بر  را  تأثیر  بیش ترین  چه  آن 
دارد مهارت هاي عمومي مطالعه، یادگیري درسي و یادآوري 

مطالب آموخته شده است ]7[. 
مهارت مطالعه روشي براي کدگذاري، ذخیره سازي، نگه داري 
و  مؤثر  منطقي،  به روش  اطالعات  از  استفاده  و  بازگویي  و 
کافي مي باشد. مهارت مطالعه با کاهش خستگي، اضطراب، 
صرفه جویي در وقت و افزایش انگیزه ی دانشجویان، موجب 
با  و  آ ن ها مي شود ]8[  و پیشرفت تحصیلي  بهتر  یادگیري 
به کارگیري و دانستن آن ها مي توان راندمان مطالعه را باال 
برد ]9[. مهارت هاي مطالعه با ایجاد انگیزه در فرد، فعالیت 
خود  تالش  از  که  دانشجویاني  دارد.  دنبال  به  را  او  بیشتر 
نتیجه ي مطلوبي به دست نمي آورند کساني هستند که فکر 
مي کنند مي توانند درس ها را بدون مطالعه ی مؤثر فراگیرند 
هرکار  همانند  بیشتر  بازدهي  با  مؤثر  مطالعه ی  پس   .]9[

دیگري نیاز به مهارت هاي ویژه دارد. 
مطالعات انجام شده در حیطه ي روانشناختي نیز نشان داده 
است که راهبردهاي مطالعه و یادگیري، با تسهیل یادگیري، 
 .]10[ مي بخشد  بهبود  را  دانشجویان  تحصیلي  عملکرد 
شناخت این راهبردهاي مطالعه گامي اساسي براي مداخالت 
آموزشي مناسب مي باشد ]11[ و موفقیت دانشجویان را از 
طریق تعیین نقاط قوت و ضعف مطالعه و تأمین مداخالت 

مناسب ارتقا مي بخشد ]12[.
مشکالت  که  داد  نشان  خود  مطالعه  ی  در   ]13[ شمس 
و  مؤثر  روش هاي  با  آشنایي  عدم  و  یادگیري  مهارت هاي 
کارآمد مطالعه در شکست تحصیلي دانشجویان مؤثر است. 
در مطالعه اي هم که توسط امینیان ]14[ در دانشگاه علوم 
پزشکي یزد انجام شد نشان داده شد که دانشجویان موفق از 

شیوه هاي مؤثرتري براي مطالعه استفاده کردند. 
در  نارسایي  که  داده اند  نشان  دیگر  متعدد  مطالعات 

     مقدمه
هر  پایان  و  در طول  دانشجویان  ما،  آموزشي  نظام  در      
توصیه اي  اما هیچ  ارزشیابي مي شوند  آزمون ها  انواع  با  ترم 
درباره ی نحوه ی مطالعه و امتحان دادن، به آن ها نمي شود. 
ولي  مي کنند  خود  مطالعه ی  صرف  را  زیادي  زمان  آن ها 
فکر  خود  مطالعه ی  مهارت هاي  بهبود  مورد  در  کم  خیلي 
مي کنند و با همان شیوه ي مطالعه در  دبیرستان به مطالعه 
ادامه مي دهند. پس از ورود به دانشگاه، ماه ها طول مي کشد 
و دانشگاه  بین مدرسه  تفاوت  هاي  با  را  تا دانشجویان خود 
تطبیق دهند و معموالً در پایان دوره ی تحصیلي دانشگاهي 
شیوه هاي  آن ها  از  تعدادي  بسیار،  تجارب  کسب  از  پس 
مطلوب مطالعه را مي آموزند؛ ولي اکثر دانشجویان حتي در 
انتهاي دوره، روش هاي مطالعه را به درستي نیاموخته اند. یاد 
گرفتن کتب درسي و اطالعات علمي تنها به معناي خواندن 
این مطالب نیست، بلکه به معناي هضم مطالب خوانده شده 
است. به عبارتي محتواي کتب درسي، نیاز به خواندن فعال 

جهت آماده کردن این مواد براي هضم مغزي دارند ]1[. 
خواندن، یک فعالیت پیچیده و یک قسمت اساسي و ضروري 
در سیستم هاي مطالعاتي دانشجویي مي باشد و هیچ روشي 
به تنهایي نمي تواند پاسخگوي همه ي موقعیت ها باشد ]2[. 
با اصول و شرایط خاص خود است.  مطالعه، فرآیند ذهني 
منظور از شرایط مطالعه، مواردي هستند که با دانستن، به 
کارگیري و یا فراهم نمودن آن ها مي توان مطالعه اي مفیدتر 
دو  به  بخش  ثمر  مطالعه ی   .]3[ داشت  باالتر  بازدهي  با  و 
فنون  ماهرانه ي  کاربرد  و  خواندني  مطلب  به  عالقه  عامل 

مطالعه بستگي دارد. 
شخص  تا  مي شود  سبب  خواندني  مطلب  به  نسبت  عالقه 
به  منجر  بیش تر  مطالعه ی  و  بپردازد  بیش تر  مطالعه ی  به 
بهتر شدن کاربرد فنون مطالعه مي گردد ]4[. کاربرد فنون 
را آسان تر، سریع تر و لذت بخش تر مي سازد.  بهتر، مطالعه 
در نتیجه خواننده نسبت به مطالب عالقه ی بیش تري پیدا 
مي کند و سبب مي  شود تا او به مطالعه ی بیش تر بپردازد و از 
خواندن مطالبي که باید بخواند دوري نکند ]2[. افراد روش 
شرایط،  حسب  بر  و  ندارند  یکساني  یادگیري  و  مطالعاتي 
استفاده  مختلفي  شیوه هاي  از  موجود،  عادات  و  عالیق 
منحصر  تقریباً  هرکس  مطالعه ي  روش  پس   .]5[ مي کنند 

به فرد است ]6[. 
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مهارت هاي یادگیري و مطالعه مي تواند تمامي مزایاي یک 
محیط آموزشي مطلوب و حتي قابلیت هاي هوشي، شخصي 
و سالمت جسمي – رواني مساعد خود را تحت الشعاع قرار 
از  بسیاري  مي تواند  کارآمدي،  صورت  در  طرفي  از  و  دهد 
نارسایي هاي احتمالي موجود در محیط آموزشي و یا حتي 
رواني را  کاستي در انگیزش تحصیلي و سالمت جسمي – 
باشد،  داشته  فرد  عملکرد  بر  نامطلوبي  تأثیر  مي تواند  که 
بر  مطالعه اي  در  مثال  عنوان  به  نماید.  جبران  یا  تعدیل 
مشخص  کشور  پزشکي  علوم  دانشگاه   21 دانشجویان  روي 
شدید  فقر  از  دانشجویان  این   %  32 از  بیش  که  است  شده 
نیز  آن ها  درسي  معدل  و  مي برند  رنج  مطالعه  مهارت هاي 
»ج« و پایین تر است ]7[. فالک در مطالعه اش نشان داد که 
ناکافي بودن مهارت هاي مطالعه در افت تحصیلي دانشجویان 
مؤثر است. افت تحصیلي دانشجو یکي از مشکالت عمده ی 
مراکز آموزش عالي کشور است که نه تنها باعث اتالف وقت و 
هزینه هاي جاري این مراکز مي شود، بلکه باعث ایجاد مسائل 
و مشکالت روحي و اجتماعي براي دانشجویان نیز مي شود. 
با  دندانپزشکي،  دانشجویان  وظایف  مهم ترین  از  یکي  پس 
حجم  با  خود  تحصیلي  طوالني  مدت  در  که  آن  به  توجه 
هستند،  رو  روبه  درسي  کتب  و  مطالب  از  متنوع  بسیار 
با  تحقیق  این  لذا  است.  مطالعه  روش هاي صحیح  دانستن 
دانشکده ی  دانشجویان  مطالعه ی  مهارت هاي  بررسي  هدف 
انجام   1387-  88 تحصیلي  سال  در  مشهد  دندانپزشکي 

گرفت.
     مواد و روش بررسي:

     این پژوهش، مطالعه اي توصیفي مقطعي بوده و جامعه ی 
آماري، دانشجویان سال هاي اول تا ششم در سال تحصیلي 
87-88 در دانشکده ی دندانپزشکي مشهد بود. ابزار گردآوري 
اطالعات، پرسش نامه و شیوه ی گردآوري اطالعات به صورت 
حیطه هاي  پرسش نامه  در  موجود  سؤاالت  بود.  میداني 
که  شامل شدند  را  مطالعه  عادات  و  مهارت ها  از  گوناگوني 
تعداد سه سؤال مربوط به مدیریت زمان )سؤال هاي 1 و 7 و 
10(، دو سؤال مربوط به مهارت خواندن )سؤال هاي 2 و 3(، 
دو سؤال مربوط به خالصه نویسي و یادداشت برداري و طرح 
سؤال )سؤال هاي 4و5(، یک سؤال مربوط به سرعت مطالعه 
و درك مطلب )سؤال 11(، دو سؤال مربوط به منابع مطالعه 

به به خاطر سپاري  )سؤال هاي 9 و 12(، دو سؤال مربوط 
و یادآوري مطلب )سؤال هاي 6 و 8( بود. پاسخ سؤاالت به 

صورت همیشه، گاهي اوقات و هیچ طرح شد. 
منبع طرح پرسش ها، کتاب مهارت هاي مطالعه در دانشگاه، 

کتاب روش هاي یادگیري و مطالعه و مقاالت مشابه بود. 
پرسش نامه ها پس از طراحي، براي بررسي روایي محتوا، در 
نظر  اساتید صاحب  و  آموزشي  مسؤوالن  از  تن  پنج  اختیار 
دانشکده قرار گرفتند و پس از اصالحات الزم، براي بررسي 
افراد  از  محدود  گروه  یک  به  مختلف  زمان  دو  در  پایایي، 
پایایي،50  بررسي  مرحله ی  در  شد.  داده  پاسخ دهي  جهت 
ماه  یک  زماني  فاصله ی  در  مختلف،  مقاطع  از  دانشجو  نفر 
مورد پرسش قرار گرفتند. پس از بررسي پایایي پرسش نامه ها 
توسط کارشناس آمار با انجام آزمون t-student، شش سؤال 
که پایا نبودند، حذف شدند و تعداد سؤاالت پرسش نامه از 18 
سؤال به 12 سؤال کاهش یافت. پس از اصالح، پرسش نامه ها 
مشهد  دندانپزشکي  دانشکده ی  دانشجویان  بین  نام  بدون 
توضیح در  افراد،  به  از دادن پرسش نامه  قبل  توزیع گردید. 
براي  شد.  داده  آن  اهداف  و  پرسش نامه  موضوع  با  رابطه 
سال هاي  دانشجویان  بین  پرسش نامه ها  از  تعدادي  توزیع 
سوم، چهارم و پنجم از نماینده هاي کالس ها استفاده  شد و 
تعدادي از افراد از طریق مصاحبه ی تلفني حاضر به همکاري 
براي پر کردن پرسش نامه ها شدند و تعدادي هم به صورت 
حضوري پرسش نامه ها را پر کردند. توزیع پرسش نامه ها بین 
دانشجویان سال ششم که در حال گذراندن واحد پایان نامه 
بودند، بیش تر حضوري صورت گرفت. گروهي که دسترسي 
به آن ها کمي مشکل تر بود، دانشجویان سال هاي اول و دوم 
بودند  به تحصیل  بودند که در دانشکده ی پزشکي مشغول 
که تعدادي از پرسش نامه ها به صورت حضوري و تعدادي نیز 
تلفني پر شد. از تعداد 250 پرسش نامه ی توزیع شده، حدود 
190 نفر از دانشجویان پرسش نامه ها را تکمیل و عودت دادند. 
 SPSS پس از جمع آوري پرسش نامه ها، اطالعات در برنامه ی
کد گذاري شد و جداول و نمودارهایي براي هر سؤال رسم 
شد. همچنین پس از بررسي نرمال بودن داده ها با استفاده از 
AN -  ززمون کولموگوروف - اسمیرنوف، با کمک آزمون
.)α=0/05( و دانکن بین پاسخ هاي مختلف بررسي شد VA
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      یافته ها: 
     پس از بررسی پرسش نامه ها اطالعات زیر بدست آمد:

درس  برای  دانشجویان  برنامه ریزي  میزان  با  رابطه  در 
برای  همیشه  که  کردند  عنوان  دانشجویان   % 18 خواندن، 
مطالعه ی خود  برنامه ریزی دارند، 44 % دانشجویان گاهی 
اوقات برنامه ریزی دارند و 37 % افراد هیچ وقت برای درس 

خواندن برنامه ریزی ندارند.
در رابطه با پیش خوانی کردن مطالب قبل از خواندن مطلبی، 
13 % کل دانشجویان همیشه و 42 % دانشجویان گاهی اوقات 
این کار را انجام می دهند و 46 % دانشجویان هیچ وقت قبل 

از خواندن پیش خوانی نمی کنند.
در رابطه با تشخیص قسمت های مهم یک فصل،  9 % کل 
در  اوقات  گاهی  دانشجویان   %  31 و  همیشه  دانشجویان 
تشخیص قسمت های مهم یک فصل مشکل دارند و 58 % 

دانشجویان هیچ وقت این مشکل را ندارند.

در رابطه با خالصه نویسی و یادداشت برداری موقع خواندن، 
15 % کل دانشجویان همیشه و 46 % دانشجویان گاهی اوقات 
این کار را انجام می دهند و 38 % دانشجویان هیچ وقت موقع 

خواندن از کتاب درسی خالصه ای تهیه نمی کنند.
در رابطه با طرح سؤال موقع خواندن برای فهم بهتر، 6 % کل 
دانشجویان همیشه و 28 % دانشجویان گاهی اوقات این کار 
را انجام می دهند و 64 % دانشجویان هیچ وقت موقع خواندن 

برای خود سؤالی طرح نمی کنند. 
در رابطه با مرور کردن مطالب خوانده شده، آخر شب  قبل 
انجام  را  کار  این  اوقات  گاهی  دانشجویان   %  18 خواب،  از 
می دهند و 77 % دانشجویان هیچ وقت مطالب خوانده شده 

را مرور نمی کنند )شکل 1(.
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 شکل 1 - پاسخ دانشجویان به سؤاالت1 تا 6:
1: برنامه ریزي براي درس خواندن

2: پیش خواني مطالب
3: عدم توانایي در تشخیص قسمت هاي مهم مطلب

4: خالصه نویسي و یادداشت برداري
5: طرح سؤال در زمان مطالعه
6: مرور مطالب قبل از خواب
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در رابطه با شروع مطالعه با موضوعات مشکل و خسته کننده 
و ادامه ی خواندن با موضوعات آسان و مورد عالقه، 13 % کل 
دانشجویان همیشه و 35 % دانشجویان گاهی اوقات این کار 
را انجام می دهند و 51 % دانشجویان هیچ وقت این کار را 

نمی کنند. 
در رابطه ی دوره کردن مطالب خوانده شده در پایان هفته، 4 % 
کل دانشجویان همیشه و 17 % دانشجویان گاهی اوقات این 
کار را انجام می دهند و 76 % دانشجویان هیچ وقت مطالب 

خوانده شده را در پایان هفته دوره نمی کنند.
در  شده  تدریس  مطالب  مجدد  مطالعه ی  با  رابطه  در 
همیشه  دانشجویان  کل   % 13 درسی،  کتب  روی  از  کالس 
و 38 % دانشجویان گاهی اوقات این کار را انجام می دهند و

 47 % دانشجویان هیچ وقت مطالب تدریس شده در کالس 
را مجدداً از کتاب درسی مطالعه نمی کنند.

کتاب  نمودارهای  و  شکل ها  به  توجه  با  رابطه  در 
دیگر  مقاالت  و  کتب  از  استفاده  یا  و  مطالعه  حین 
و همیشه  دانشجویان  کل   %  12 بهتر،  یادگیری  برای 
 39 % دانشجویان گاهی اوقات این کار را انجام می دهند و

نمی کنند.  را  کار  این  وقت  هیچ  دانشجویان   %  48  
کل   % 17 جمله،  خوانی  دوباره  و  خوانی  کند  با  رابطه  در 
دانشجویان همیشه و 37 % دانشجویان گاهی اوقات این کار 
را انجام می دهند و 45 % دانشجویان هیچ وقت این کار را 

نمی کنند. 
در رابطه با منبع مطالعه برای امتحان، 14 % کل دانشجویان 
درسی  جزوه  از  اوقات  گاهی  دانشجویان   % 41 و  همیشه 
دانشجویان   % 44 و  نمی خوانند  کتاب  و  می کنند  استفاده 

هیچ وقت این کار را نمی کنند )شکل 2(.
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شکل 2 - پاسخ دانشجویان به سؤاالت7 تا 12:
7: شروع مطالعه با موضوعات دشوار
8:دوره کردن مطالب در آخر هفته

9: مطالعه ی مجدد مطالب کالس از کتاب
10: توجه به شکل ها و نمودارها

11: دوباره خواندن مطالب در زمان مطالعه
12: استفاده منحصر از جزوه ی درسي
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بررسي مهارت هاي مطالعه ی دانشجویان دندانپزشکي مشهد در سال تحصیلي 88-87

     بحث و نتیجه گیري:
     با توجه به این که روش مطالعه ی دانشجویان در یادگیري 
در  حاصل  فرآیند  و  است  مؤثر  آن ها  تحصیلي  پیشرفت  و 
نهایت سرنوشت شغلي  در  و  و عملي  مهارت هاي شناختي 
آن ها نقش دارد؛ الزم است به آن توجه و در جهت بهبود 
برنامه ریزان آموزشي توجه ویژه اي به  برنامه ریزي شود.  آن 
و  مهارت ها  از  است  الزم  و  دارند  یادگیري  بر  مؤثر  عوامل 
الگوي مطالعاتي و منابع مورد استفاده ی دانشجویان مطلع 
باشند تا با شناخت نقاط قوت و ضعف مهارت ها، امکان تغییر 
برنامه در جهت پیشرفت تحصیلي و دستیابي به هدف هاي 

آموزشي را فراهم نمایند. 
با هدف تعیین و بررسي مهارت هاي مطالعه ی  این مطالعه 
دانشجویان دانشکده ی دندانپزشکي مشهد در سال تحصیلي 
1388-1387 طراحي شد. در این مطالعه، شیوه ی مطالعه ی 
دانشجویان توسط پرسش نامه  مورد بررسي قرار گرفت. در 
مختلف  حیطه هاي  در  سؤاالتي  بحث،  مورد  پرسش نامه ی 
مي توان  آن ها   از  که  شد  طرح  خواندن  و  مطالعه  مهارت 
به خواندن، مدیریت زمان و بهره وري از آن، تمرکز حواس، 
خالصه نویسي و یادداشت برداري، منابع مطالعه، به خاطر 

سپاري و یادآوري، سرعت مطالعه و نظائر آن  اشاره کرد. 
از  نیمي  به  نزدیک  ما،  مطالعه ی  در  خواندن،  زمینه ي  در 
پیش  را  آن  مطلبي،  خواندن  از  قبل   )%  46( دانشجویان 
که  شد  عنوان  ربیعي  مطالعه ی  در  نمي کنند.  خواني 
خواندن  جامعیت  باعث  که  اطالعاتي  زمینه ی  پیش خواني، 
خواهد شد، ایجاد مي کند. پیش خواني کتاب شامل خواندن 
به  بردن  پي  جهت  کتاب  فهرست  و  کتاب  معرفي  مقدمه، 
سازمان دهي و ساختار کتاب، عنوان ها و رویکردهاي اصلي 
یادگیري  در  کلي  روش هاي  از  استفاده   .]1[ است  کتاب 
زماني   .]16[ فراگیر مي کند  نصیب  بیش تري  بازده  مطالب 
در مطالعه ی خود بیان مي کند که مطالعه و یادگیري کلیات 
موضوع، علیرغم ویژگي سخت و خشن بودن آن، براي حفظ 
خاطرات به صورت آشکارتري نسبت به روش جزء به جزء 
برتري دارد. این روش امکان مي دهد که یادگیري سریع تر 
انجام شود. نکته ی مهم این است که با این روش، نگه داري و 

ضبط خاطره، طوالني تر و ماندگارتر خواهد بود]17[. 
در  که  کردند  عنوان  دانشجویان   %  58 ما،  مطالعه ی  در 
تشخیص قسمت هاي مهم یک فصل مشکل ندارند که این 

نسبت در مطالعه ی حسیني 64/2 % بود ]8[. 
زمان یکي از بهترین سرمایه هایي است که دانشجو در اختیار 
دارد و در عین حال مي تواند بي مصرف ترین آن ها باشد ]1[. 
در مطالعه ی راوري و همکاران ]18[ مشخص شد که یکي از 
استراتژي هایي که براي کاهش استرس در زمان تحصیالت 
مي باشد.  مطالعه  زمان  مدیریت  مي شود  توصیه  دانشگاهي 
در مطالعه ی حسیني و همکاران ]8[ 18/2 % از دانشجویان 
زیادي  زمان  مي خواندند  که  چه  آن  مطالعه ی  براي  اغلب 
را صرف مي کردند، 65/6 % اغلب شب امتحان ساعت ها به 
صورت فشرده مطالعه مي کردند که باعث افزایش اضطراب 
راوري و همکاران  زیادي مي شود. در مطالعه ی  و خستگي 
]18[ همچنین مشخص شد که اغلب دانشجویان در طول 
ترم تحصیلي برنامه ي مدوني  براي مدیریت زمان مطالعه ي 
خود ندارند. با این حال موفق به گذرندان واحدهاي درسي 
با معدل نسبتاً  خوب مي شوند که این موضوع به این دلیل 
دانشجویان،  ارزشیابي  مالك  تنها  حاضر  حال  در  که  است 
نمره ی اخذ شده ی حاصل از امتحان مي باشد و دانشجویان با 
صرف حداقل وقت به نمره ی مد نظر خود مي رسند و طبیعتاً 
دلیلي ندارد که در جهت مدیریت زمان خود تالش و همت 
بیشتري به خرج دهند. در مطالعه ی ما سؤاالتي در حیطه ي 
مدیریت زمان مطرح شد که مواردي مانند برنامه ریزي براي 
درس خواندن، شروع مطالعه با موضوعات مشکل و خسته 
با خواندن موضوعات آسان و  ادامه ی مطالعه  بعد  و  کننده 
مورد عالقه، توجه به شکل ها و نمودارهاي کتاب و استفاده 

از کتب و مقاالت دیگر را در بر مي گرفت. 
براي مطالعه ی  در مطالعه ی حال حاضر 37 % دانشجویان 
همکاران  و  محمدي  پژوهش  در  ندارند.  برنامه ریزي  خود 
]12[ فقط 16 % دانشجویان براي مطالعه، برنامه ریزي منظم 
محمد  سید  مطالعه ی  در  داشتند.  ترم  آخر  در  مشخص  و 
 Reid ]6[ این نسبت 82 % بود. در مطالعه ی ]حسیني ]8
داشتن برنامه ی منظم براي مطالعه و مطالعه ي عمیق همراه 
شده  داده  نشان  مؤثر  دانشجویان  بهتر  درك  در  تمرکز  با 
است. نتایج پژوهش Steinert و همکاران ]19[ نشان داد 
مهارت هاي  زمان،  مدیریت  آموزشي  کارگاه  برگزاري  با  که 
افراد  وظایف  بندي  اولویت  و  اهداف  تعیین  زمان،  مدیریت 

شرکت کننده در کارگاه ارتقا یافت. 



در مطالعه ی محمدي ]12[ 71/3 % دانشجویان از اهمیت 
یادگیري حین مطالعه آگاه بودند و فقط 64/4 % آن ها اقدام 
 ]21[ نوریان  مطالعه ی  در  مي کردند.  برداري  یادداشت  به 
مشخص شد که دانشجویان در زمینه ی درك مطلب، عادات 
با سایر  مطالعه و یادداشت برداري حین مطالعه در مقایسه 
 ]9[ نیکزاد  مطالعه ی  در  دارند.  مناسب تري  وضعیت  موارد 
معلوم شد که بهترین نت برداري هنگامي است که مطالب 
یک بخش یا فصلي از کتاب به انجام رسیده است و نکات 
در  است.  گردیده  گذاري  عالمت  نیز  مطالب  فرعي  و  مهم 
هیچ گونه  خواندن،  موقع  دانشجویان   %  64 ما  مطالعه ي 
سؤالي براي فهم بهتر طرح نمي کنند که آمار باالیي است. 
تمرکز کردن و  به  را مجبور  فرد  در حالي که، طرح سؤال 
خواندن انتخابي لغات و کلید واژه ها و عبارات اصلي مي کند 

.]1[
در مطالعه ی ما مشخص شد که بیش از نیمي از دانشجویان 
براي  درسي  جزوات  از  اوقات  گاهي  یا  همیشه   ،)%  55(
امتحانات استفاده مي کنند و کتاب نمي خوانند و تنها حدود 
47 % از افراد در طول ترم مطالب تدریس شده در کالس 
مطالعه ي  در  مي کنند.  مطالعه  درسي  کتاب  از  مجدداً  را 

مردانیان و همکاران ]5[، منبع مطالعه ی  طول ترم اکثریت 
دانشجویان )45 %(، کارورزان )63 %( و دستیاران )83 %( 
براي  امتحان  حوالي  مطالعه ی  منبع  و  بوده  درسي  کتاب 
جزوات   )%  80( کارورزان  و   )%  89( دانشجویان  اکثریت 
دستیاران اکثریت  براي  منبع  این  که  است  بوده  درسي 

)66 %( کتب درسي بوده است. در مطالعه ی محمدي ]12[ 
منبع مطالعاتي اکثر دانشجویان )60 %( جهت امتحان پایان 
از جزوه  استفاده ی دانشجویان  بود.  ترم، جزوه هاي کالسي 
خالصه اي  ولي  داشته  اشاره  آموزشي  حداقل هاي  به  که 
سازمان یافته و گاه قابل درك تر از کتاب ارائه مي دهد، باعث 
گسترده  متون  مطالعه ی  از  را  او  و  شده  دانشجو  وابستگي 
به علت  که  این  بر  ]5[. جزوات عالوه  باز مي دارد  اصلي  و 
مراحل مختلف تهیه ی آن ها عاري از مطالب اشتباه نیست 
به علت نداشتن الگوي مناسبي که کتاب هاي درسي از آن ها 
و  نمودار  و  شکل  نداشتن  علت  به  نیز  و  مي کنند  پیروي 
براي کتب درسي  نمي توانند جایگزین خوبي  جداول الزم، 
باید  که  شد  پیشنهاد   ]5[ مردانیان  مطالعه ي  در  شوند. 
و  تأکید شود  دانشجو  آموزش  در  اصلي  کارگیري کتب  به 
داشتن تعداد کافي کتب اصلي در کتابخانه، برنامه ی مناسب 
بخش ها و حجم کاري دانشجویان و دستیاران مي تواند در 

بهبود الگوي مطالعاتي دانشجویان مؤثر واقع شود. 
در زمینه ي به خاطر سپاري و یادآوري مطالب در مطالعه ي 
ما 77 % دانشجویان مطالبي را که خوانده اند، آخر شب قبل 
پایان  نیز در  افراد  نمي کنند و حدود 76 %  از خواب مرور 
مطالعه ی  در  نمي کنند.  دوره  را  خوانده شده  مطالب  هفته 
محمدي ]12[، 21/5 % افراد معتقد بودند که تعریف و تکرار 
بهتر از یادگیري شناختي است. مرور و دوره کردن مطالب 
ذهن  در  آن ها  جایگزیني  به  خواب،  از  پیش  شده  خوانده 
کمک مي کند؛ چون قبل از خواب دانشجو احساس آرامش 
که  نکاتي  روي  را  بیشتري  حواس  تمرکز  و  دارد  بهتري 
مي خواند، دارد. این اطالعات هنگامي که فرد مي خوابد، در 
ذهن مي ماند اما یادآوري کلیه ی بحث ها و تصاویر و گفتگوها 
و سایر اتفاقاتي که در طول روز افتاده، به پایین ترین سطح 
ممکن مي رسد ]Pauk ]22[ .]1 در مطالعه ی خود عنوان 
کرد که بهترین زمان براي دوره ی سریع مطالب نیم ساعت 
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در زمینه ی تمرکز حواس در این مطالعه، نزدیک به 60 % 
افراد اغلب یا همیشه حین مطالعه حواسشان پرت مي شود. 
یا گاهي  افراد، اغلب  از  در مطالعه ی حسیني ]8[ 41/6 % 
در کنار رادیو و تلویزیون مطالعه مي کردند که عامل بسیار 
 23/4 و  مي باشـد  حـواس  تمـرکز  زدن  هم  به  در  مهمي 
در  مي شود.  پرت  حواسشان  طوالني  مطالعه ی  در  اغلب   %
مطالعه  هنگام  تمرکز حواس  عدم   ]14[ امینیان  مطالعه ی 
 ]20[ کوشـان  مـطالعـه ی  در  شـد.  عنـــوان   %  25/42
78/5 % دانشجویان همیشه یا گاهي حواس پرتي داشتند. 
در مطالعه ي نوریان ]21[ عنوان شد که شرط اول یادگیري، 
تمرکز حواس است و سکوت، یکي از اصول مهم جهت تمرکز 
میزان   ]8[ مطالعه ی حسیني  در  است.  یادگیري  و  حواس 
تمرکز با پیشرفت تحصیلي، همبستگي مثبت و معناداري را 
نشان داد. در زمینه ی خالصه نویسي و یادداشت برداري از 
کتاب درسي، در مطالعه ی ما 38 % دانشجویان هیچ وقت 
این کار را انجام نمي دهند که در مطالعه ی کوشان ]20[ این 

نسبت 34/3 % بود.
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در زمینه ی سرعت و درك مطالعه در مطالعه ی ما، 55 % افراد 
هنگام مطالعه بسیار به عقب بر مي گردند و جمله را دوباره 
شده  گفته  هستند.  خواني  کند  افراد  کل  در  و  مي خوانند 
است که این طرز خواندن و برگشت به عقب، زمان زیادي را 
تلف مي کند ]23[. راهکارهایي براي افزایش سرعت مطالعه 

پیشنهاد شده است: 
به خواندن یک  از شروع  قبل  زمینه ی ذهني  داشتن   –  1
کتاب ]1[. بنا به نظر]Pauk ]22 این کار باعث مي شود که 
طبقه بندي مناسبي در ذهن فرد ایجاد شود که زاییده ی دو 

نیروي قوي یعني پیش بیني و تمرکز است.
که  مداد  مثل  مطالعه  هنگام  راهنما  یک  از  استفاده   –  2
باعث جلوگیري از برگشت چشم و هم چنین افزایش تمرکز 

مي شود. 
3 – خودداري از بلند خواني و لب خواني 

خوانده  که  متني  نوع  به  بسته  تغییر سرعت خواندن   –  4
با  باید  درسي  کتاب  یک  مختلف  قسمت هاي  مي شود. 
مقدمه ی  خواندن  مثاًل  شود.  خوانده  متفاوتي  سرعت هاي 
کتاب باید سریع باشد ولي چیزهایي هست که نباید سریع 
از روي آن ها گذشت مثل اسامي، مکان ها، موضوعات اصلي 

و نظائر آن ها ]1[. 
5 – از وراي کلمات به دنبال مفاهیم و اصول بودن. یعني 
نباید سعي شود که »کلمات« به خاطر سپرده شوند، بلکه 

واقعیاتي که  به مفاهیم و  از کلمات در جهت رسیدن  باید 
نویسنده در نظر دارد، استفاده کرد ]22[. 

6 – خواندن مطالب فقط یکبار سریع و با تمرکز ]1[. 
بیش تر  نتیجه گیري مي شود که در  فوق،  نتایج  به  توجه  با 
حیطه ها، مهارت هاي مطالعه مناسب و کافي نبود. شیوه ی 
مطلوبي  کیفیت  از  دانشجویان  مطالعه ی  منابع  و  مطالعه  
تحصیلي  ترم  طول  در  دانشجویان  اغلب  نبود.  برخوردار 
ندارند  خود  مطالعه ی  زمان  مدیریت  براي  مدوني  برنامه ی 
ندارند.  برنامه ریزي خاصي  براي درس خواندن  و همچنین 
به خاطر سپاري  زمینه ی  دانشجویان در  بیش ترین مشکل 

و یادآوري مطالب، تمرکز حواس و مدیریت زمان مي باشد.
     نتیجه  گیري

توانمندي  افزایش  به  نیاز  نتایج،  و  مطالعه  به  توجه  با     
دانشجویان در زمینه ی مهارت هاي مطالعه احساس مي گردد 

که مي تواند از طرق زیر انجام گردد:
1- برگزاري کارگاه هاي چند ساعته براي افزایش مهارت ها 

در ترم اول.
سال  هر  اول  ترم  در  که  اختیاري  واحدي  دادن  قرار   -2

تحصیلي براي کلیه ی دانشجویان قابل انتخاب باشد.
3- فرآهم کردن زمینه هاي مطالعاتي در این حیطه و تشویق 

دانشجویان به نگرش علمي به شیوه هاي مطالعه.  

بررسي مهارت هاي مطالعه ی دانشجویان دندانپزشکي مشهد در سال تحصیلي 88-87

تشکر و قدردانی
دانشگاه  و  دندانپزشکي  دانشکده ی  پژوهشی  معاونت  همکاری  از 
پژوهش  این  انجام  برای  را  مالی  حمایت  که  مشهد  پزشکی  علوم 

فرآهم کردند، تقدیر و تشکر می گردد.



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.

Key words: Medical, Student, Academic Performance, Study Skills

1- Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
)* Corres pondence: rouhania@mums.ac.ir; amrita_rouhani@yahoo.com(
2- Associated Professor, Department of Restorative Dentistry , School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 
Iran
3- Dentist

Abstract
Te

b 
Va

 T
az

ki
eh

71

Scienific

Vo
lu

m
e 

19
 N

um
be

r3



دوره ی 19 شماره ی 4
ه ب و زتکی ط

72

پژوهشی علمی 

References

     References:
1. Rabee A, Yavari M, Yousefian A. Study skills 
in university. First ed. Isfahan: Kankash; 1382 
2. Seif  A. Methods of learning and study. 3th 
ed. Tehran: Douran; 1380 
3. Alipour B. Study conditions. First ed. Teh-
ran: Deklamegaran; 1376 
4. Seif A. Training psychology. 7th ed. Tehran: 
Agah; 1382 
5. Mardanian F, Kazeroni zade M. Evaluation 
of study patterns in different study steps in gy-
necology students of Shahid Beheshti hospital 
of Esfahan. Iranian Journal of Medical Educa-
tion 1382; 3: 68-70 
6. Reid WA, Duvall E, Evans P. Can we influ-
ence medical students’ approaches to learning? 
Med Teach 2006; 27: 401 –407
7. Gholizade F. Correct methods of study & 
learning. First ed. Tehran: Sherkat Sahami En-
teshar; 1380 
8. Hoseini M, Ahmadiye M, Abbasi M, Eslami 
SH. Evaluation of study skills in licentiates de-
gree students of hygiene faculty of Yazd.  Jour-
nal of  Education Development Center 1385; 5: 
88-93 
9.  Nikzad M. Guide of medical acquisition in 
Iran. 2th ed. Tehran: Agah; 1382. P.69-81 
10.  Olejnik S, Nist Sl. Identifying latent varia-
bles measured by learning and study inventory. 
J Exe Edu 1998; 151-159 
11.  Prus J. Hatcher L. Hope M. The learning 
and study strategies inventory as a predictor 
of first year academic success. Journal of the 
freshman years Experience 1995; 7: 7-26 
12.  Mohammadi M, Dadkhah B, Mozafari N, 
Nemati N. Evaluation of knowledge about ef-
ficient study in students of universities in Arde-
bil. Journal of  Semnan University of Medical 
Sciences 1386; 9: 93-98 
13. Shams B, Farshidfar M, Hasanzade A. Ef-
fect of consulting on improvement of study rev-

enue of subsiding students. Iranian Journal of 
Medical Education 1379; 1: 35-9 
14. Seif A, Aminian A. Evaluation of study 
skills in Shahid Sadooghi University students in 
Yazd. Master degree, 13630, Allametabatabaee 
University of Tehran, 1373-74
15. Falk DR. Aitken LP. Promoting retention 
among American Indian college student. J 
American Indian Educ 1984; 23: 24-31. 
16.  Ahmadvand M. A comparison study about 
learning & study skills between higher and low-
er student in Systan and Balochestan Univer-
sity. Zahedan Journal of Research in Medical 
Sceinces1380; 7-20 
17.   Zamani S. How to have the best memory? 
3th ed. Tehran: Ghoghnoos; 1382. P.72 
18.   Ravari A, Alhani F, Anoushe M, Mirzaee 
T. Study time management in students of Ker-
man University of Medical Sciences. Iranian 
South Medical Journal 1387; 11:76-84 
19. Steinert Y, Nasmith L, Diagle N. Executive 
skills for medical faculty: a work shop descrip-
tion and evaluation. Med Teach 2003; 25: 666-
668 
20. Koshan M, Heidari A. Evaluation of study 
habits in students of Sabzevar School of Medi-
cine. Quarterly Journal of Sabzevar University 
of Medical Sciences 1385; 13: 185-189 
21. Nourian A, Mosavinasab N, Fahri A, Mo-
hammadzade A. Study skills & habits in stu-
dents of medicine in Zanjan. Iranian Journal of 
Medical Education 1385; 6: 101-106 
22. Pauk W. How to study in college. 6th ed. 
Boston: Houghton Mifflin company. 1997: 261 
–285 
23. Mohammadi S. Self-teaching of quick read-
ing and improvement of memory.2th ed. Tabriz: 
Akhtar; 1373. P.168 



بسمه تعالی

پرسش نامه ی حاضر، جهت بررسی مهارت های مطالعاتی دانشجویان دانشکده ی دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی -88
1387 تدوین شده است. لطفًا با پاسخگویی دقیق به سؤاالت، ما را در انجام تحقیق یاری به فرمایید.

                                                                            با تشکر از همکاری شما

سال تحصیلی دانشجو: اول      دوم       سوم        چهارم         پنجم      ششم                         
 1(من برای درس خواندن برنامه ریزی می کنم و به آن عمل می کنم.

   همیشه                گاهي اوقات             هیچ  
2(من قبل از خواندن مطلبی آن را پیش خوانی می کنم )خواندن مقدمه- فهرست- اهداف-خالصه  ی آخر فصل(.

همیشه            گاهي اوقات            هیچ  
3(من در تصمیم گیری در مورد این که کدام قسمت یک فصل مهم است مشکل دارم.

همیشه             گاهي اوقات                هیچ 
4(موقع خواندن از کتاب درسی ام خالصه تهیه می کنم.

همیشه            گاهي اوقات             هیچ  
5(موقع خواندن برای فهم بهتر، برای خودم سؤال طرح می کنم.

همیشه            گاهي اوقات             هیچ  
6(من آخرشب، قبل از خواب، مطالبی را که خوانده ام مرور و دوره می کنم.

همیشه            گاهي اوقات             هیچ  
7(من مطالعه را با موضوعات خسته کننده یا مشکل شروع می کنم و بعد موضوعات آسان تر و مورد عالقه را 

می خوانم.
همیشه            گاهي اوقات             هیچ  

8(من مطلبی را که خوانده ام هرهفته دوره می کنم.
همیشه           گاهي اوقات             هیچ  

9(مطالب تدریس شده در کالس را در طول ترم، مجدداً از کتاب درسی مطالعه می کنم
همیشه            گاهي اوقات             هیچ  

10(حین مطالعه به شکل ها و نمودارها و...کتاب توجه می کنم و سعی می کنم از کتب و مقاالت دیگر هم برای 
یاد گیری  بهتر، بهره بگیرم.

همیشه           گاهي اوقات             هیچ  
11(من حین مطالعه بسیار به عقب بر می گردم و جمله را دوباره می خوانم و در کل فرد کند خوانی هستم.

همیشه            گاهي اوقات            هیچ 
12(من براي امتحان، تنها به خواندن جزوات درسی اکتفا می کنم و کتاب نمی خوانم.

کیههمیشه           گاهي اوقات             هیچ  ب و زت
ط

73

پژوهشی علمی 

ی 4
اره 

شم
 19

ی 
وره 

د
پرسش نامه



 

                         


