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هاي مطالعاتي و منابع درسي مطالعاتي مورد استفاده دانشجويان بررسي شيوه
۱۳۸۵دانشگاه علوم پزشكي اروميه در سال 

،٤معصومه خوشکالم،٣ناصر شيخي،٢نيره اشرف رضايي، ١سالم صافيرضا
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چكيده

هاي مناسب در مطالعه ضامن يادگيري دروس دانشـگاهي  داشتن برنامه مطالعاتي، استفاده از منابع معتبر، تالش مستمر و عادات و روش:پيش زمينه و هدف

.باشدميهاي مطالعاتي و منابع درسي مطالعاتي مورد استفاده دانشجويان بررسي شيوهاست و هدف 

.شـد نفر انتخاب٣٢٦اي به تعدادگيري سهميهبه روش نمونههارشتهكل دانشجويان يبه روش توصيفي تحليلي با جامعه آمارحاضر مطالعه:هاروشمواد و

ها از يه و تحليل دادهبراي تجزگرفت ي آمار توصيفي و استنباطي انجام هاها با استفاده از روشنامه و تجزيه و تحليل دادهپرسشاز طريق ها آوري دادهابزار جمع

.شداستفاده spssافزار نرم

جهت مطالعه در يکالسيهازان استفاده از جزوهيان ميدانشجودرصد٨٣وبوده ک بار يزان استفاده از کتابخانه دانشکده در هفته يمها نشان داد يافته: هايافته

خود را بـا روش  ييان آشناياز دانشجودرصد٥٩.اد عنوان نمودنديزيليخراان ترمين پاامتحايبرايزان استفاده جهت آمادگيمدرصد٩١اد و يطول ترم را ز

زان سـاعات مطالعـه و دفعـات مطالعـه در طـول تـرم در هـر روز        ين ميب. اندنمودهذكرکم يبا روش خواندن انتقاديياز آشنادرصد٣/٥٥اد و يزيق خوانيدق

.)R=./27P=0.00n=302(باشديدار ميمعندرصد١سطح که در درصد٢٧ف و مقدار آن يضعيهمبستگ

وهاروشيدرسا گذراندن واحديد راهنما وياز جمله اساتيات علميهياعضاان ويدانشجويبرايريادگيمطالعه و کارگاه روشيبرگزار:تيجه گيرينوبحث

.شودتوصيه میانيتوسط دانشجويريادگيفنون مطالعه و

، كارگاهي مطالعههاروشيادگيري،:هاواژهکليد

٧٦-٨٢، ص۱۳۸۹دوم، تابستان، شماره هشتمفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

٠٤٤١٢٢٢٠٥٣١: تلفن،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،ستاد دانشگاه علوم پزشكي اروميه: مكاتبهدرسآ

Email:r_salemsafy@yahoo.com

)نويسنده مسئول(، دانشگاه علوم پزشکي اروميههيات علميزطراهم۱
، دانشگاه علوم پزشکي اروميهكارشناس۲
، دانشگاه علوم پزشکي اروميهكارشناس مسئول۳
، دانشگاه علوم پزشکي اروميهمربي۴
انشگاه علوم پزشکي اروميهد،تادياراس۵
، دانشگاه علوم پزشکي اروميهياردانش۶
، دانشگاه علوم پزشکي اروميهكارشناس۷

مقدمه

ــ ــگاه   موفقي ــجويان در دانش ــيلي دانش ــرفت تحص ت و پيش

مستلزم داشتن برنامه مطالعاتي، استفاده از منابع معتبر، تـالش  

ي مناسـب در مطالعـه و يـادگيري    هـا مستمر و عـادات و روش 

ي صحيح مطالعـه و آمـادگي   هاروش. باشددروس دانشگاهي مي

دانشجويان مناسب براي يادگيري در كاهش مشكالت تحصيلي

.اضطراب امتحان مؤثر استله يادگيري واز جم
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خواني و انتخاب كتاب مناسب، داشـتن برنامـه   مطالعه و كتاب

گيري از منابع درسي حـداقل  مطالعه، حضور در كالس درس، بهره

عــواملي چــون منــابع مــورد .اسـتانداردهاي دانشــجو بــودن اســت 

استفاده، عادات مطالعه، انگيزه به يـادگيري، مكـان مطالعـه، زمـان     

ــاهي از روش ــه، آگ ــامطالع ــه ه ــأثير داردي مطالع ــادگيري ت . در ي

هاي صحيح مطالعه موجب كـاهش زمـان مطالعـه و افـزايش     شيوه

مدت زمان بيشتر در حافظـه و  هميزان يادگيري، نگهداري مطالب ب

در دانشگاه . شودتر شدن به خاطر سپاري مطالب در ذهن ميآسان

به علت سنگين بودن مطالب درسي، حدود انتظارات اسـاتيد، نـوع   

ــا مرشــته ــه  ه ــوده و الزم اســت ك ــتاني ب ــاوت از دروس دبيرس تف

بوده مند ي جديد خواندن و فنون مربوط بهرههادانشجويان از روش

جهت مطالعه در ساعات مخصـوص و بـه مقـدار    ييهاريزيو برنامه

دهـد  نتايج تحقيقات در اين خصوص نشان مـي .الزم داشته باشند

باشـند و  العـه مـي  كه دانشجوياني كه فاقد برنامـه مـنظم بـراي مط   

دهنـد جـزء   همچنين زمان كمي به مطالعـه دروس اختصـاص مـي   

باشند كه دچار افـت تحصـيلي و مشـروطي    دانشجويان ناموفق مي

دهـد كـه ضـعف آگـاهي     همچنين تحقيقات نشـان مـي  . باشندمي

ي مطالعه دروس موجب افت تحصيلي هادانشجويان نسبت به روش

ن روش مطالعه دانشجويان خـط  در مطالعه نوريان بيشتري. باشدمي

در مطالعــه بختيــاري .باشــدكشــيدن زيــر نكــات مهــم درس مــي

درصـد ۲۳ساعت روزانه مطالعه داشـته  ۳از دانشجويان درصد۵۸

در .)۱(ساعت مطالعه داشتند ۱۲تا ۸درصد۸/۶ساعت و ۷تا ۴

شناسي علل شكست تحصيلي دانشـجويان عـالو بـر عوامـل     آسيب

ي يادگيري، نداشـتن  هاوجود مشكل در مهارترواني شخصيتي به

ريزي درسي، عدم آشنايي با منـابع درسـي و كمـك درسـي     برنامه

عـوارض ناشـي از   .)۲(گونه دانشـجويان اشـاره گرديـده اسـت     اين

استمرار چنين مشكالتي موجب افت كيفيت تحصيلي شـده عـالوه   

بر وارد كردن صدمات مـادي و عـاطفي بـه دانشـجويان و خـانواده     

موفقيت . كندها مشكالتي نيز براي سيستم آموزشي تحميل ميآن

. باشـد تحصيلي دانشجويان مستلزم مطالعه و يـادگيري دروس مـي  

و هـا مطلوب آن آشنايي دانشجويان با روش) معرفي راه حل(شكل 

هـا و فنـون   ي مطالعـه و يـادگيري و بـه كـارگيري روش    هامهارت

انـد كـه   يج مطالعـات نشـان داده  نتـا .باشـد مطالعه در يادگيري مي

ريزي جهـت مطالعـه و   ن درخصوص برنامهامداخله توسط متخصص

هـاي يـادگيري بـه دانشـجوياني كـه افـت       خواندن و آموزش شيوه

اند، موجب افزايش سطح تحصيلي اين افـراد شـده   تحصيلي داشته

جـزوه و عـدم معرفـي منـابع درسـي مناسـب از       ننبود.)۲(است

در بعضـي از  .باشـد ه دانشـجويان مشـروط مـي   مشكالت مورد اشار

ــههــادانشــگاه ــوماز جمل ــداماتي دانشــگاه عل پزشــكي اصــفهان اق

،ي مطالعـه هـا و مهـارت هـا درخصوص آشنايي دانشجويان با روش

ارائـه  وي مطالعـه هـا ي مهارتهايادگيري از طريق برگزاري كارگاه

رند انجـام  مشاوره به دانشجوياني كه مشكالت مطالعه و يادگيري دا

بكارگيري لذا.)۲(يافته است كه نتايج مثبت به دنبال داشته است 

هاي صحيح مطالعه و منابع مـورد اسـتفاده بـراي مطالعـه در     شيوه

كه تـاكنون  با توجه به اين. باشدموثرتوانديادگيري دانشجويان مي

هاي مطالعه و منـابع درسـي مطالعـاتي    اي درخصوص شيوهمطالعه

ده و يادگيري دانشجويان در دانشگاه انجـام نشـده بـود    مورد استفا

هـاي مطالعـه   اي درخصوص شـيوه گروه تحقيق برآن شدكه مطالعه

دانشجويان، عادات مطالعه دانشجويان شامل فنون، مكـان مطالعـه،   

زمان مطالعه، مدت مطالعه، منابع مورد مطالعه در طـول تـرم و در   

ص انجام تـا براسـاس   طول امتحان و مشكالت مربوط در اين خصو

خصوص ارائه الزم توسط مسئولين دراقدام دست آمده ه اطالعات ب

آگاهي و آموزش به دانشجويان درخصـوص اتخـاذ عـادات مطالعـه     

.مناسب انجام يابد

هاروشمواد و

يتحليلـي بـا جامعـه آمـار    -اين مطالعـه بـه روش توصـيفي   

ت انتخـاب  انجـام گرفـ  دانشگاه علـوم پزشـكي اروميـه    دانشجويان 
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ين سـهميه مناسـب   يـ اي با تعگيري سهميهها به روش نمونهنمونه

مطالعه در زمان .يافتها انجام دانشجويان دانشكدهنسبت به تعداد

و مكـان مطالعـه   ۸۵هـا در سـال   حضور دانشـجويان در دانشـكده  

معيــار انتخـاب نمونــه اشــتغال  .تعيـين شــد عــه بهــاي تادانشـكده 

حين مطالعه و حجم نمونه با اسـتفاده از  دانشجويان به تحصيل در

. نفرانتخاب گرديد۳۲۶نظر به تعداد فرمول كاكران از جامعه مورد

بـود  طراحی شده توسط محقـق نامه ها پرسشآوري دادهابزار جمع

كه شامل خصوصيات فردي و تعدادي سئوال براساس اهداف طرح 

ب نظران و پايايي با استفاده از نظرات صاحهانامهروايي پرسش.بود

جهــت .درصـد بــا اســتفاده از آلفــاي كرونبـاخ تعيــين شــد  ۷۰آن 

ي هـا پاسخاستخراج نمرات برحسب نوع سوال به هر يك از عبارات 

يي جهت ارائه پاسخ هازينهگمقياس ليكرت اي بر حسب پنج درجه

،برحسب نوع سـوال ۵تا ۱نمراتي از ين وياز طرف دانشجويان تع

تجزيـه و  . رفتگتعلق و كيفي كم تا خيلي زياددفعاتكمي تعداد

اطي بي آمـار توصـيفي و اسـتن   هاها با استفاده از روشتحليل داده

استفاده spssافزار ها از نرمتجزيه و تحليل دادهجهت . انجام گرفت

هـاي  نامهبراي حل مشكل احتمالي كاهش در تعداد پرسش. گرديد

،هـا ت بـه تعـداد نمونـه   نسـب درصد۱۵شتي، محقق به اختيار گبر

ها از طريق مراجعه حضوري بـه  داده. نامه اضافي توزيع كردپرسش

ها دانشجويان در دانشكدهبه نامه هاي تحقيق و توزيع پرسشنمونه

هـا پـس از ورود بـه كـامپيوتر بـا اسـتفاده از       داده.دشـ يآورجمع

هـاي  ي آمـار توصـيفي چـون شـاخص    هـا بـا روش و spssافزار نرم

ها، توزيع فراواني، شمارش فراواني، جداول و درصد بندي دادهطبقه

مـورد تجزيـه و   يضـريب همبسـتگ  و آزمون کروسـکال والـيس و  

.تحليل آماري قرار گرفت

هايافته

عـودت داده  عـدد ۳۱۸يارساليهانامهاز مجموع کل پرسش

درصــد۴/۷۰، يبــومدرصــد۴/۲۷ان يــگواز مجمــوع پاســخ. شــد

۸/۸. ر بدون پاسـخ بـود  ين متغيايدر بررسدرصد۲/۲و يبومريغ

درصـد ۷/۴مجـرد و  درصـد ۵/۸۵ان متأهـل و  يگواز پاسخدرصد

ان خوابگـاه،  يـ گواز پاسخدرصد۸/۶۳محل اقامت .بدون پاسخ بود

ر يسـا درصد۳،اجارهدرصد۳/۱۱،همراه پدر و مادردرصد۸/۱۹

درصد۶/۲۸تيجنس. بدون پاسخ ذکر شده بوددرصد۷/۴موارد و 

ها نامهاز پرسشدرصد۶مؤنث و درصد۴/۶۵،ان مذکريگواز پاسخ

ان يـ گواز پاسـخ درصـد ۶/۲۶. ر مورد نظر بدون پاسخ بـود يدر متغ

، يپزشکدرصد۶/۲۸، ييمامادرصد۳/۱۲، يرشته خود را پرستار

بهداشت عنوان نموده بودند درصد۴/۱۶و يراپزشکيپدرصد۷/۱۵

ان دوره آموزش ياز دانشجودرصد۵/۶۹.سخ بودبدون پادرصد۹و 

ان دوره آمـوزش خـود را   ياز دانشجودرصد۱۱/۲۶خود را روزانه و 

ها بدون پاسـخ  نامهاز پرسشدرصد۱/۴. شبانه عنوان نموده بودند

.بود

ــه و درصــد۵/۶۹ ــوزش خــود را روزان ــجويان دوره آم از دانش

شبانه عنوان نموده از دانشجويان دوره آموزش خود رادرصد ۱۱/۲۶

در بررسـي  .بـدون پاسـخ بـود   هـا نامـه از پرسشدرصد۱/۴.بودند

۱اي ارائـه شـده از طـرف دانشـجويان بـه سـوال شـماره        هـ پاسـخ 

ميـزان اسـتفاده از   درصـد ۴/۴۸:دبـو بـه شـرح ذيـل    نامهپرسش

از پاسـخ گويـان ميـزان    درصـد ۴/۴بـار و  كتابخانه دانشكده را يك

جـدول  (انـد  بار در هفتـه عنـوان نمـوده   ۵ش از استفاده خود را بي

از درصـد ۸/۲پرسشـنامه  ۲در پاسخ به سـوال شـماره   .)۷شماره 

دانشجويان منابع موجود در كتابخانه دانشكده خود را از نظر تامين 

متوسـط و  درصـد ۱/۵۳،منابع مطالعاتي مـورد نيـاز خيلـي زيـاد    

سـخ بـه سـؤال    در پا.انـد در حد خيلي كم عنوان نمودهدرصد۹/۷

ان اسـتفاده ازکتابخانـه   يدانشجودرصد۳/۲۲نامه، پرسش۳شماره 

بار ۵درصد۹/۱،دوباردرصد۵/۷بار، کيخوابگاه جهت مطالعه را 

۴در پاسـخ بـه سـؤال    . اندبار عنوان نموده۵ش از يبدرصد۸/۸و 

ن منابع موجود کتابخانه خوابگاه يزان تأميمدرصد۹/۰نامه، پرسش

از درصـد ۵/۲۵اد و يزيليخيمطالعاتيازهايدرخصوص نخود را

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


آدميبنيعل،لودكتر بهرام نبي،دكتر خديجه مخدومي،معصومه خوشکالم،ناصر شيخي،نيره اشرف رضايي، سالم صافيرضا

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی1389تابستان، دومم، شماره هشتدوره 78

از درصد۹/۵۰تعداد . اندکم عنوان نمودهيليان در حد خيدانشجو

را يزان استفاده از محل کتابخانه مرکـز يان در هر هفته ميدانشجو

بــار عنــوان ۵ش از يبــدرصــد ۹/۰دو بــار و درصــد۶/۶،بــارکيــ

ن منـابع کتابخانـه   يزان تـأم يان ميگواز پاسخدرصد۵/۷.اندنموده

اد يزدرصد۲۸،اديزيليرا خيمطالعاتيازهايدرخصوص نيمرکز

ان در ياز دانشجودرصد۲/۴۱.اندمتوسط عنوان نمودهدرصد۳۶و 

تعـداد دفعـات   يهر روز در طول ترم جهت مطالعـه مطالـب درسـ   

ــکمطالعــه خــود را  ــاري ــار و ياز دانشــجودرصــد۱/۳۱،ب ان دو ب

ان ياز دانشجودرصد۳/۱۷.اندبار عنوان نموده۵ش از يبرصدد۸/۲

ک سـاعت و  يـ درصـد ۶/۱۷ک ساعت، يتر از در هر بار مطالعه کم

. اندساعت عنوان نموده۵ش از يبدرصد۳/۵دو ساعت و درصد۳۹

يهـا زان اسـتفاده از جـزوه  يـ ان مياز دانشـجو درصـد ۸۳مجموعاً 

کـم  درصد۲/۶اد و يرا زجهت مطالعه دروس در طول ترم يکالس

يبـرا يسـ يزان استفاده از کتب انگليمدرصد۷/۲اند، عنوان نموده

يلـ يخدرصـد ۸/۵۲اد و يزيليدر طول ترم خيريادگيمطالعه و 

را يزان اسـتفاده از کتـب فارسـ   يـ مدرصد۷/۴۵اند، کم ذکر کرده

اد و يـ در طـول تـرم را ز  يمطالـب درسـ  يريادگيجهت مطالعه و 

زان استفاده از مجـالت  يمدرصد۸/۳. عنوان نموداندکمدرصد۲۵

درصد۹۱.اندکم اظهار نمودهدرصد۷/۸۸اد و يزيليرا خيتخصص

امتحـان  يبـرا يرا جهت آمادگيکالسيهازان استفاده از جزوهيم

تعـداد  . انـد کـم اظهـار نمـوده   درصـد ۲/۲اد و يـ زيليان ترم خيپا

را يسـ يانگلياز کتب درسزان استفادهيان ميگواز پاسخدرصد۲/۷

کـم اظهـار   درصد۸/۸۴اد و يامتحان را زيبرايدرخصوص آمادگ

زان اسـتفاده از سـؤاالت   يـ ان ميـ گواز پاسخدرصد۸/۲۲. اندنموده

درصـد  ۵/۵۴اد و يان ترم زيامتحان پايبرايرا جهت آمادگيتست

جهت يان زمان آمادگيگواز پاسخدرصد۴/۲۰.هار نموده اندظکم ا

،دو ماه ماندهدرصد۵،ترميان ترم را ابتدايشرکت در امتحانات پا

درصـد ۳/۰،شب امتحاندرصد۲۳،ک هفته ماندهيدرصد۸/۲۰

ک هفتـه مانـده و   يـ درصد۳/۰ک هفته مانده و يک ماه مانده و ي

ان زمـان  ياز دانشـجو درصـد ۴/۱۰.انـد شب امتحان عنوان نمـوده 

،عصـر درصـد ۱/۲۰از ظهـر،  ش يپـ خود را يمطالعه مطالب درس

ش از يپـ درصـد ۹/۱ظهر و شـب و  درصد۷/۵،شبدرصد۷/۵۵

درصد۳/۰هر چهار مورد و درصد۹/۰.اندظهر و شب عنوان نموده

حيتــرج.انـد ش از ظهـر، ظهـر و شــب را عنـوان نمـوده    يمـوارد پـ  

،ان جهـت مطالعـه سـالن مطالعـه دانشـگاه     ياز دانشـجو درصد۵/۳

ــاهســالن مطالعــهدرصــد۲۲ ــاق شخصــدرصــد۴/۶۰،خوابگ يات

سـالن  درصـد ۶/۰،هر چهار مورددرصد۳/۰،بازيفضادرصد۶/۶

،يخوابگاه و اتاق شخصدرصد۳/۰،يمطالعه دانشگاه و اتاق شخص

سـالن مطالعـه   درصـد ۳/۰بـاز و  يو فضاياتاق شخصدرصد۳/۱

از درصـد ۱/۹.باشـد يباز ميدانشگاه سالن مطالعه خوابگاه و فضا

درصـد ۶/۲۳،ان نحوه مطالعه خود را بعد از اتمام کـالس يدانشجو

بعـد از هـر جلسـه و قبـل از هـر      درصـد ۹/۷،يقبل از جلسه بعد

ان هفتــه و يــپادرصـد ۴/۲۷،در اتمـام مــاه درصــد۵/۱۹،جلسـه 

بدسـت آمـده از   يهـا افتـه ي.اندمورد عنوان نموده۶هر درصد۸/۳

زان اسـتفاده  يم۱۵ؤال شماره مربوط به سيهال دادهيه و تحليتجز

انگر يـ ب:انين خواندن دروس توسط دانشجوياز فنون مطالعه در ح

ان جهت خواندن دروس از يدانشجودرصد۹/۷۸ن نکته است که يا

ر يـ دن زيو خـط کشـ  يگـذار فن خواندن دروس همراه بـا عالمـت  

همـراه بـا   يخواندن مطلـب درسـ  . کنندياستفاده ميمطلب درس

ن فـن  يشتريبدرصد۲/۵۱با يمطالب درسيديلادداشت کلمه کي

.ان ذکر شـده اسـت  يمورد استفاده بعد از مورد اول توسط دانشجو

ادداشـت از  يدر دفتر يسينوهمراه با خالصهيخواندن مطالب درس

ر فنـون مـورد   يتر از ساان کمياست که بنا به نظرات دانشجويفنون

۱۶مربوط به سـؤال  يهاافتهيياستفاده قرار گرفته است در بررس

درصـد ۵۹مجموعاً : مطالعهيهاان با روشيدانشجوييزان آشنايم

اد و يـ زيق خـوان يـ خود را با روش دقييزان آشنايان مياز دانشجو

خود را با روش خوانـدن  ييزان آشنايان مياز دانشجودرصد۳/۵۵

زان سـاعات  يـ ن ميرابطـه بـ  يدر بررس. اندکم اظهار نمودهيانتقاد
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يزان همبسـتگ يو دفعات مطالعه در طول ترم در هر روز ممطالعه

دار يمعنـ درصـد ۱کـه در سـطح   درصـد ۲۷ف و مقـدار آن  يضع

.)R= 27 / 0 وp=۰۰/۰(باشديم

ان دانشگاه فاقد ياط الزم به نظر دانشجويبا در نظر گرفتن احت

باشند و مطالعه مطالب يدر طول ترم ميک برنامه منظم مطالعاتي

ان يکـه دانشـجو  يکنند در صورتيرا به اواخر ترم موکول ميرسد

از اول تـرم در دسـتور کـار خـود داشـتند      يبرنامه منظم مطالعـات 

ن در يهمچن.داديمعکوس را نشان ميان مقدار رابطهيست ايبايم

هـا  ان دانشکدهين دانشجويتفاوت استفاده از فنون مطالعه بيبررس

ها در سطح ان دانشکدهيوت بين دانشجون تفايد که ايمالحظه گرد

).<0.05p=0.1(باشديدار نميمعندرصد۵/۰

ميانگين استفاده از فنون مطالعه به تفكيك دانشكده:)۱(جدول شماره 

انحراف استانداردتعدادميانگيننام دانشكده

۳/۱۷۷۸۴۸/۴پرستاري

۹۱/۱۴۳۳۵۹/۳مامايي

۲۸/۱۶۸۷۸۳/۳پزشكي

۷۸/۱۶۴۱۳۳/۳پيراپزشكي

۱۸/۱۷۴۹۳۶/۴بهداشت 

ان در خصوص استفاده از منابع جهت مطالعه در طول ترمينظرات دانشجوينسبيو فراوانيع فراوانيتوز:)۲(شماره جدول

متغيرها

فراواني

امتيازات

مجالت تخصصي کتب فارسيکتب انگليسيجزوه کالسي 

درصديفراواندرصديفراواندرصديوانفرادرصديفراوان

۱۸۶۵/۵۸۸۷/۲۵۸۷/۱۸۵۱۷/۱خيلي زياد

۸۲۸/۲۵۱۸۶۸۲۵/۲۶۶۲۱/۲اديز

۳۰۴/۹۴۴۶/۱۴۸۸۴/۲۸۲۲۵/۷متوسط

۱۰۱/۳۷۲۹/۲۳۴۲۵/۱۳۴۶۱۵.۸کم

۱۰۳.۱۱۵۹۸/۵۲۴۰۹/۱۲۲۱۳۹/۷۲کميليخ

۳۱۸۱۰۰۳۰۱۱۰۰۳۱۰۱۰۰۲۹۲۱۰۰مجموع

هت آمادگي براي امتحان پايان ترمزان استفاده از منابع جيان در خصوص مينظرات دانشجوينسبيو فراوانيع فراوانيتوز: ۳جدول

متغيرها

فراواني

امتيازات

سوال تستي  کتب فارسيکتب انگليسيجزوه کالسي 

درصديفراواندرصديفراواندرصديفراواندرصديفراوان

۲۴۲۶/۷۶۹۱/۳۵۶۱۸.۴۲۸۴/۹خيلي زياد

۴۹۵/۱۵۱۲۱/۴۶۸۳/۲۲۴۰۷/۱۳اديز

۱۸۷/۵۲۴۱/۸۸۸۹/۲۸۶۷۴/۲۲متوسط

۴۳/۱۵۶۱۹۴۱۴/۱۳۵۵۴/۱۸کم

۳۹/۰۱۹۴۸/۶۵۵۲۱۷۱۰۸۱/۳۶کميليخ

۳۱۶۱۰۰۲۹۵۱۰۰۳۰۵۱۰۰۲۹۹۱۰۰مجموع
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و فراواني نسبي نظرات دانشجويان در خصوص ميزان استفاده از فنون مطالعاتي جهت خواندن دروستوزيع فراواني : )۴(شماره جدول

متغيرها

فراواني

امتيازات

ادداشت يبدون 

يبردار

يعالمتگذار

ر آنيدن خط زيوکش

طرح (يسيه نويحاش

)سوال

در يسيخالصه نو

ادداشتيدفتر 

ه يادداشت کلي

يديکل

ادداشت مطالب به ي

زبان خودم

درصديفراواندرصديفراواندرصديفراواندرصديفراواندرصديفراواندرصديفراوان

خيلي 

زياد
۵۷۹/۱۸۱۶۲۸/۵۲۵۲۱/۱۷۶۱۲/۲۰۷۶۸/۲۴۶۰۵/۱۹

۶۳۹/۲۰۸۰۱/۲۶۵۷۸/۱۸۴۸۹/۱۵۸۱۴/۲۶۵۴۶/۱۷اديز

۷۱۵/۲۳۴۰۱۳۷۰۲۳۶۵۵/۲۱۶۲۲/۲۰۶۸۱/۲۲متوسط

۵۹۵/۱۹۱۵۹/۴۶۱۱/۲۰۸۷۸/۲۸۵۴۶/۱۷۶۴۸/۲۰کم

يليخ

کم
۵۲۲/۱۷۱۰۳/۳۶۴۱/۲۱۴۱۶/۱۳۳۴۱/۱۱۶۱۹/۱۹

۳۰۲۱۰۰۳۰۷۱۰۰۳۰۴۱۰۰۳۰۲۱۰۰۳۰۷۱۰۰۳۰۷۱۰۰مجموع

هاي مطالعهتوزيع فراواني و فراواني نسبي نظرات دانشجويان در خصوص ميزان آشنايي با روش): ۵(جدول شماره

تغيرهام

فراواني

امتيازات

خواندن انتقادي خواندن تجسسي دقيق خوانيعبارت خواني تند خوانيخواندن اجمالي 

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

۸۸۲۹۵۴۹/۱۷۱۶۴/۵درصد۶۰۸/۱۹۳۹۹/۱۲۴۲خيلي زياد

۶۹۸/۲۲۵۰۶/۱۶۶۶۲/۱۴۹۱۳۰۷۲۸/۲۳۳۵۹/۱۱اديز

۱۰۳۳۴۷۵۸/۲۴۹۶۳/۲۲۷۹۱/۲۶۷۰۲/۲۳۶۹۴/۲۳متوسط

۳۵۶/۱۱۷۹۲/۲۶۶۳۴/۳۲۳۲۶/۱۰۵۵۲/۱۸۱۰۲۶/۳۴کم

۳۶۹/۱۱۵۹۵/۱۹۲۹۳/۲۱۱۳۳/۴۵۱۹/۱۶۷۳۷/۲۴کميليخ

۳۰۳۱۰۰۳۰۲۱۰۰۲۹۶۸/۹۳۰۳۱۰۰۳۰۲۱۰۰۲۹۵۱۰۰مجموع

گيريو نتيجهبحث

ه دهـد کـ  ينشـان مـ  ۶تا ۱ها مربوط به سؤاالت افتهييبررس

تعداد دفعات اسـتفاده از کتابخانـه دانشـکده، خوابگـاه و کتابخانـه      

. دباشـ مـي بـار  دوتـر از  دانشکده در هر هفته در حـد کـم  يمرکز

در خصوص منـابع  ۶و ۲،۴مربوط به سؤاالت يهاافتهين يهمچن

انگر آن اسـت کـه   يـ دانشـکده و خوابگـاه ب  يهاخانهموجود در کتاب

ان را يدانشجويمطالعاتيازهايدانشگاه نيهامنابع موجود کتابخانه

ن منابع مـور  يست نسبت به تأميبايکنند و مين ميدر حد کم تأم

صـورت  يها از طرف دانشگاه اقدام مقتضکتابخانهيسازياز و غنين

هـا  ورد اسـتفاده از کتابخانـه  در خصوص تعداد کم دفعات م. رديپذ

ان بـه  يدانشـجو ييعـدم آشـنا  اول:توان به دو مورد اشاره کرديم

کمبود منابع با توجه به اظهار نظر منحوه جستجو در کتابخانه و دو

. ها در کتابخانهآن

در انياکثـر دانشـجو  زان مطالعـه  يـ ز ميـ نيدر مطالعه محمد

۱تـر از  کـم (ه اسـت  ساعت در هفته ذکر شـد ۵کتابخانه دانشکده 

انگر آن اسـت  يج مطالعه مورد اشاره بين نتايهمچن.)ساعت در روز

ان يدانشـجو يمطالعاتيازهايشتر نيکه منابع موجود در کتابخانه ب

مربوط به يهاافتهييبررسمطالعهاين در).۴(است ن کرده يرا تأم

انگريـ افته بيزان ساعات اختصاص يدفعات مطالعه در طول ترم و م

تر از زان و دفعات مطالعه در طول ترم در هر روز کميآن است که م
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۷۵ساعت بنـا بـه اظهـار    ۲تا ۱زان ساعات صرف شده يدو بار و م

ن يـ ايدر مطالعـه محمـد  . باشديان در هر دفعه ميدانشجودرصد

،انيبه نظر دانشـجو ) ۴(ساعت اشاره شده استيکزان در روز يم

در.باشـند يمطالعه در طول ترم مـ يراييزيدانشگاه فاقد برنامه ر

در طول يان از منابع درسيزان استفاده دانشجويم۱۰سواليبررس

و يکالسـ يهاجزوه،انين منابع مورد استفاده دانشجويشتريب:ترم

استفاده از جـزوه آمـاده   يدر مطالعه سبحان. باشديميمنابع فارس

يت اول و منابع معرفيشده از نوار استاد در کالس در طول ترم اولو

ن در يهمچنــ.)۵(ت دوم قــرار دارديــشــده توســط اســتاد در اولو

۵۰و يان پزشکيدانشجودرصد۴۵ان منبع مطالعه يمطالعه مردان

در ) ۶(ذکر شـده اسـت   يکارورزان در طول ترم کتاب درسدرصد

منابع جهت ان دانشگاه ازيزان استفاده دانشجويم۱۰سوال يبررس

يهـا ان جزوهيدانشجويهاتياولو،ان ترميامتحان پايبرايآمادگ

کـه  يدرحـال . باشديميو سؤاالت تستيفارسي، کتب درسيکالس

يهـا ، دسـت نوشـته  يجزوه براساس نوار کالسيمطالعه سبحاندر

ت يــب اولويــترتشــده توســط اســتاد بــهيو منــابع معرفــيکالســ

در مطالعـه  . ودان ترم بيامتحانات پايبرايان جهت آمادگيدانشجو

يان و کارورزان جزوه و برايدانشجويز منبع مطالعه برايان نيمردان

ينحـوه آمـادگ  ۱۱سواليبررسدر)۶(اران کتب بوده استيدست

دهـد  يافته ها نشان ميان ترم يامتحان پايان دانشگاه برايدانشجو

جهـت شـرکت در امتحانـات    يآمادگيان اواخر ترم را برايدانشجو

ان دانشگاه در يح دانشجويترج۱۲سواليدر بررس. کننديمانتخاب 

ان جهـت مطالعـه   يح غالـب دانشـجو  يتـرج ،خصوص اوقات مطالعه

ان و يــدر مطالعــه مردان. باشــدمــی شــب و عصــر يمطالــب درســ

ده يـ ان شب عنـوان گرد يت دانشجويزاده زمان مطالعه اکثريکازرون

ه ياه با حاشـ همريدر مطالعه حاضر خواندن مطالب درس). ۶(است

ان ين فن مورد استفاده توسط دانشجويشتريطرح سؤال بويسينو

ر نکـات مهـم درس و   يـ دن زيان خط کشـ يدر مطالعه نور. باشديم

ن فـن مـورد   يشـتر يب بيدرس به ترتياز فنون اصليسينوخالصه

در مطالعه حاضـر  . )۱(ده استيان عنوان گردياستفاده نزد دانشجو

ر از يـ مطالعـه بـه غ  يهان دانشگاه با روشايدانشجوييزان آشنايم

کـه  يحـال در. شوديميابيمتوسط به باال ارزيروش خواندن انتقاد

خوانـدن  يهاوهيان از شيدانشجويزان آگاهيميدر مطالعه سبحان

يو انتقـاد يتجسـم يخوانقي، دقيخوان، عبارتي، تندخوانياجمال

بـا توجـه بـه    .)۵(شده اسـت يابيف ارزيق ما ضعيمورد سؤال تحق

ل و توجـه  يدر تحصيزيت برنامه رياهموق حاضريتحقيهاافتهي

د يان مستلزم استفاده مفيدانشجويليت تحصين نکته که موفقيبه ا

مناسـب جهـت   يهـا اتخـاذ روش ويريگبکـار زمان، امکانـات و از

نامناسـب بـودن   وباشـد يحجم دروس مـ مطالعه با توجه به نوع و

ويراحـت خـوان  ويخوانآوردن به کميرو،عهوه مطاليشزان ويم

ان ترم در اواخـر تـرم در   يامتحانات پايمطالعه دروس جهت آمادگ

يهـا وهيگردد که با اتخـاذ شـ  يشنهاد ميان دانشگاه پين دانشجويب

يبرايريادگيمطالعه و يهاکارگاه روشيچون برگزارهممناسب 

ــه اســاتيات علمــيــهياعضــاان ويدانشــجو يد راهنمــاياز جمل

فنـون  وهـا تحت عنـوان روش يدرسا گذراندن واحديويليتحص

يل برگـزار يل تحصـ يـ ان در اوايتوسط دانشـجو يريادگيمطالعه و

ان ترم در دستور کـار دانشـگاه قـرار    يمويامتحانات روزانه، هفتگ

ينظــر بــراچنــدازييهــااســتين سيبــه نظــر اتخــاذ چنــ.رديـ گ

ر نگـرش  ييـ تغ.د خواهد بوديمفيات علميهياعضاان ويدانشجو

سه يمقادريدروس دانشگاهيريادگيان در رابطه با نحوه يدانشجو

س توسـط  يمناسـب تـدر  يهـا اتخـاذ روش ويرسـتان يبا دروس دب

ــاياســات ييان، راهنمــايدانشــجويريادگيــيوهايشــد در رابطــه ب

،يريادگيـ مناسب يهاد جهت اتخاذ روشيان توسط اساتيدانشجو

در يريادگيـ ،کـاهش اضـطراب امتحـان   يليت تحصيموفقش يافزا

در طـول تـرم وکـاهش افـت     يريادگيـ طول تـرم رفـع مشـکالت    

يفيق حاضر از نوع توصيکه تحقنين با توجه به ايهمچنيليتحص

گـردد  يشـنهاد مـ  ين بار در دانشـگاه اجـرا شـده پ   ياوليبوده و برا
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