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 مقدمه
 و ها کيمطالعه مجموعه تکن يها هارتها و مروش

تر و عيتر، سرسانهستند که کاربرد آنها مطالعه را آ يونفن
خواننده نسبت به  ةجه، عالقيدر نت. سازديتر مبخشلذت

 يشتريتر مطالب بافته و با صرف زمان کوتاهيش يمطالعه افزا
متنوع  يهاها و مهارتروش يريکارگهب. رديگيرا فرا م

ان يبهتر دانشجو يريادگيمطالعه در نقاط مختلف جهان در 
 ).   ١( د استيکأمورد ت

 يشگيان به روال هميدانشجو ها معموالًدانشگاهدر 
کنند و پس يافت ميدر يرا از منابع مختلف آموزش يمطالب

 ياهيچ توصياما ه. شوديانجام م يابياز آن، آزمون و ارزش
شان به آنها يريادگيت بر نظام يريمطالعه و مد ةنحو ةدربار

ن ان ممکن است زماياز مواقع دانشجو ياريدر بس. شودينم
کنند اما  يرا صرف مطالعه و خواندن مواد درس ياديز

 ةعدم توجه به مقو. الزم را نداشته باشد ييخواندن آنها کارآ
در نظام  ياديز ةنيتواند موجب اتالف هزيم يريادگي

افت  يدانشجو و حت ةزيشده و باعث کاهش انگ يآموزش
ل يمسا عموماً يليعلل افت تحص يدر بررس.  گردد يليتحص
ل افت و ياز دال يکي. رديگيقرار م يمورد بررس یاگونگون

مطالعه و  يهاتواند به ضعف مهارتي، ميليشکست تحص
  ). ۳ ،۲( ان مربوط باشديدانشحو يريادگي

اند ن موضوع پرداختهيبه ا يقات آموزشياز تحق ياريبس 
ه کنند تا يرا ارا يد مطالب درسيچگونه با داناتکه اس

 يهاهيکه طبق نظريرسد، در حالبه حداکثر ب يريادگي
و مهم کسب  يرنده است که عامل اصليادگين ي، ايشناخت

ان با درک بهتر ياغلب دانشجو. گرددياطالعات محسوب م
خود را بهبود  يليتوانند عملکرد تحصيم يريادگيند يفرا

ت ياز عوامل مهم موفق يکيتوان گفت ين ميبخشند، بنابرا
 يريادگيمطالعه و  يهابا مهارت ييان آشنايدانشجو يليتحص
ند يل فرايبا تسه يريادگيمطالعه و  يهاياستراتژ). ۴( است

      آنان را بهبود  يليان عملکرد تحصيدانشجو يريادگي
 يابزار ةبه مثاب يريادگيمطالعه و  يهاياستراتژ. بخشديم

-يمورد استفاده قرار م يلياست که در حل مشکالت تحص
را که در  ييهاکند تا مهارتيان کمک ميورد و به دانشجيگ

. رشد و توسعه دهند ،از دارنديل به آن نيطول دوران تحص
کند تا با يها به فرد کمک مين استراتژيت ايو تقو ييشناسا

الت يت کامل تحصيخود با موفق يهاييه بر توانايتک
  ).۵(را پشت سر بگذارد  يدانشگاه
شوند يرد دانشگاه مکه وا يان زمانياز دانشجو ياريبس

-از مهم يکيدر دانشگاه که  يضرور يهادر مورد مهارت

 ياطالعات کم ،است يريادگين آنها مهارت مطالعه و يتر
تأثیر استفاده از  تا د قادر باشنديان بايدانشجو. دارند

ج يکرده و با توجه به نتا يابيها را در دانشگاه ارزمهارت
 يريادگيمطالعه و  يکردهايرو. رنديکار گهآنها را ب ،حاصل

ران مورد يفراگ ةليوسهک بوده که بيستماتيند سيک فراي
ع مطالب يق و وسيرد و باعث درک عميگياستفاده قرار م
  ).۶( شوديخوانده شده م

ن يب يدهد که ارتباط مثبتيج مطالعات نشان مينتا
ت يان و موفقيمورد استفاده دانشجو يريادگي يراهبردها

مطالعه  يکردهايرو يبررس). ۹-۷( وجود دارد آنان يليتحص
 ين  تفاوت واضحييباال و پا يليان با عملکرد تحصيدانشجو

که از  يانيدانشجو يريادگيمطالعه و  يکردهاين رويب
سه با يبرخوردار بودند را در مقا يباالتر يليت تحصيموفق
نکر در دو ويو  يآبادفتح ).۱۰( ان نشان دادير دانشجويسا

آماده  يهبردهامطالعه و را يکردهاينشان دادند که رومطالعه 
باال و  يليشرفت تحصيان با پيدانشجو نيامتحان ب يشدن برا

  ).   ۱۱،۱۲( ن متفاوت استييپا
متنوع  يهاها و مهارتروش يريکارگهکه بيياز آنجا
قرار گرفته  دييتأان مورد يبهتر دانشجو يريادگيمطالعه، در 
و  يريادگيبهبود وضع  ياست بران الزم ياست، بنابرا

ت مطالعه و درک مطالب، به آموزش و يفيش دقت و کيافزا
و مطالعه پرداخته شود  يريادگيثر ؤم يهاروش يسازنهينهاد
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 يهاکردها و مهارتيز شناخت رويقبل از هر چ و طبعاً
  . است يان ضروريدانشجو ةمطالع

 يهاراهبردها و مهارت يريکارگهت بيبا توجه به اهم
ن و با توجه به فقدان رايفراگ يليشرفت تحصيمطالعه در پ

ن يان، ايدانشجو يمطالعات يکردهايرو ةباراطالعات در
ان يدانشجو ةکردها و مهارت مطالعين روييمطالعه با هدف تع

 ١٣٨٩شاپور اهواز در سال يجند يدانشگاه علوم پزشک
ه و مطالع يهاکرديرو ييتا ضمن شناسا. انجام گرفته است

ر و ييرا در تغ يزان آموزشيران، برنامهيدانشجو يريادگي
  .دهد ياريمناسب  يآموزش يهاوهين شيتدو

  
  

  یبررسروش 
است که در  يمقطع -يفيتوص يک بررسين مطالعه يا

ان شاغل به يجامعه دانشجو يرو  ٨٨-٨٩سال دوم مين
حجم نمونه مطابق با . ل در دانشگاه انجام شده استيتحص

به  يريگنمونه). ١٣( دينفر برآورد گرد ٣٦١ورگان جدول م
و به نسبت  ياچند مرحله ياخوشه يروش تصادف

از در يمورد ن ةنمون  .ان هر دانشکده انجام گرفتيدانشجو
ل در يان شاغل به تحصيهر دانشکده به نسبت تعداد دانشجو

طور هان سال دوم و سوم بيدانشجو نيآن دانشکده و از ب
ار يرم در اختان تيها در پانامهپرسش. اب شدندانتخ يتصادف

ح اهداف مطالعه و يگرفت و ضمن توضان قرار يدانشجو
ل يشد تا در صورت تماان، از آنان خواسته يه دانشجويجتو

 .  ل و عودت دهنديها را تکمنامهپرسش

و  کردهايرو ةنامپرسش ازها داده يآورجمع يبرا
 Approached and Study( انيدانشجو ةمهارت مطالع

Skills Inventory  for Students-ASSIS(   استفاده
سنجش  ين ابزارهايتراز کامل يکينامه ن پرسشيا ).۵( شد
و ) Entwistle( ستليکه توسط انتو. باشدينه مين زميدر ا

نامه ن پرسشيآخرو  ساخته شده ۱۹۹۷در سال ) Tait( تيت
مانند ( لعهمطا يکردهايرو يهانامهپرسش ياز سر

Approaches to Study Inventory-ASI ( است که
 ساخته شده است يقبل يهاش نسخهيها پاالپس از سال

زان استفاده يم يريگن ابزار که به منظور اندازهيا). ۱۱(
شده و  يطراح يريادگيمطالعه و  يکردهايان از رويدانشجو

قرار  س  مورد استفادهينگلا يهابه طور گسترده در دانشگاه
مطالعه  يو سطح ي، راهبرديکرد عمقي، سه روگرفته است

به فرد  نامه ن پرسشيا). ۵( دهديقرار م يرا مورد بررس
باره روش در يحاتيتوض مندنظام ياکند تا به گونهيکمک م

 ۵۲مشتمل بر  ،ار بگذارديو مطالعه خود در اخت يريادگي
ا مختلف مطالعه ر يهاال است که در مجموع روشؤس

کرد يسنجش رو ينامه بران پرسشيدر ا .شونديشامل م
کرد يو رو سؤال ۲۰از   يکرد راهبردي، روسؤال ۱۶از  يعمق

به  سؤال ۴استفاده شده است که هر  سؤال ۱۶ز از ين يسطح
 يعمق يکردهايب رويترتنيبد. اس تعلق دارنديمقک خردهي

 يکرد راهبردياس و رويمقخرده ۴ يهر کدام دارا يو سطح
مطالعه  يهازهياس است که راهبردها و انگيمقخرده ۵ يدارا
  . سنجنديرا م يريادگيو 

 يجستجو: ند ازاعبارت يکرد عمقيرو يهااسيمقخرده
مطرح  يهاشهيمعنا از منابع مورد مطالعه، مرتبط ساختن اند

-جهيو نت يشده در متن، استفاده از شواهد در هنگام داور

 يهااسيمقمطالب مورد مطالعه؛ خرده به يمندو عالقه يريگ
ت يريمنظم، مد ةمطالع: ند ازاعبارت يراهبرد يکردهايرو

به  يابيف، دستيتکل يدر برابر تقاضاها ياريزمان، هش
-؛ و خردهيم اثربخشيشده و کنترل و تنظنيياهداف تع

حفظ کردن : ند ازاز عبارتين يسطح يکردهايرو يهااسيمق
بدون هدف، محدود کردن  ةنده، مطالعمطالب نامرتبط و پراک

خاطر ترس از شکست هها و مطالعه بمطالعه به سرفصل
اس پنج ينامه به شکل مقن پرسشيا يهاسؤال. خوردن
دهندگان نظر خود م شده است که پاسخيکرت تنظيل يادرجه

از  يکيها با گذاشتن عالمت در هيرا درباره هر کدام از گو
 يموافق، نامطمئن، تا حدود يدود؛ موافق، تاحيهانهيگز

ها نهيبه هر کدام از گز. کننديمخالف و مخالف مشخص م
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مربوط به هر کدام  ةرد و نمريگيتعلق م ۱تا  ۵از عدد  يوزن
 يهاسؤال يکردن ارزش عددق جمعيها از طراسياز مق

توان نمرات سه ين اساس، ميبر ا. ديآيدست مهمربوطه ب
آنها  يهااسيمقکردن نمرات خردهجمعرا با  يکرد اساسيرو

ازات يها با جمع کردن امتاسيمقهمحاسبه کرد؛ نمرات خرد
. ديآياس به دست ميمقهر خرده يهاسؤالداده شده به 

هر  يهااسيمقا خردهيکردها ين نمرات رويانگيم ةسيمقا
 يکرد اصليرو. دهديت آنها را نشان مياهم ةکرد درجيرو

ن را به يانگين ميشتريدر آن ب يکه واست  يکرديفرد رو
ن، يانگيگر، با توجه به ميد يکردهايرو. دست آورده است

  .رنديگيت قرار مياهم يب در مراحل بعديبه ترت
نامه در مطالعات ن پرسشيا يسنجروان يهايژگيو

و  ييروا يهاقرار گرفته و شاخص يمختلف مورد بررس
ها ضمن پژوهش نيج اينتا. آن محاسبه شده است ييايپا
 ينظر ينامه بر اساس مبانپرسش يساختار عامل دييتأ

 يکردهايرو) کرونباخ يب آلفايضر( ييايب پايموجود، ضر
و  ۷۰/۰،  ۸۴/۰ :بيرا به ترت يو سطح ي، راهبرديعمق
 ييايز پاين مطالعه نيدر ا). ۱۶-۱۴( اندمحاسبه کرده ۸۰/۰

کرونباخ  يب آلفايضر ةنامه با محاسبپرسش يثبات درون
  :بيبه ترت يو سطح ي، راهبرديعمق يکردهايرو يبرا
  .محاسبه شد  ۷۰/۰و  ۸۵/۰، ۷۶/۰

شرفت يپ يدارا ةان به دو دستيدانشجو يبندگروه يبرا
کرتون به نقل از لو و سون  ةن از قاعدييباال و پا يليتحص

)Lu & Suen ( استفاده شد)۲۷ ،ن قاعدهيمطابق ا). ۱۷ 
ان به عنوان يدانشجو يليمعدل تحصن ييدرصد باال و پا

  .ن انتخاب شدندييباال و پا يليشرفت تحصيپ
-هان بيدانشجو ةمطالع يکردهاين رويانگين مييتع يبرا

گر باشند از يسه با همديج حاصل قابل مقايکه نتا ينحو
ب بعد از ين ترتيبد). ۱۸( استفاده شد) Byrne( رنيروش با
ک يع تفکيگانه و تجم۱۳ يهااسيمقازات خردهيامت ةمحاسب

و  ي، راهبرديکرد عمقيرو ةجداگان ةطيآنها در سه ح ةشد
دست هازات بيطه، امتين هر حيانگين مييتع ي، برايسطح

شدند يم ميطه تقسيآن ح يهااسيمقآمده بر تعداد خرده
کرد يرو يو برا ۴عدد  يو سطح يعمق يکردهايرو يبرا(

کرد يهر رو ين برايگانين حداکثر ميبنابرا).  ۵عدد  يراهبرد
  . خواهد بود ۴و حداقل آن  ۲۰

شد و  SPSS-15افزار رد نرمشده وا يگردآور يهاداده
ن، انحراف يانگيدرصد، م ،يفراوان( يفيدر دو سطح آمار توص

 يو همبستگ) t-testو  ANOVA( يو آمار استنباط) اريمع
  . ل قرار گرفتيه و تحليرسون مورد تجزيپ
  
 
  هاافتهی

دانشجو  ۳۴۳ع شده، تعداد ينامه توزپرسش ۳۶۱از 
 يدهزان پاسخيم( ل کردنديطور کامل تکمهنامه را بپرسش

 ۲۲۰و ) درصد ۳۶( نفر پسر ۱۲۳ن تعداد ياز ا). درصد ۹۵
در ) درصد ۴۳( نفر ۱۴۷تعداد . بودند) درصد ۶۴( نفر دختر

و  ي، داروسازيپزشک، دندانيپزشک ياحرفه يمقطع دکترا
 يو کاردان يدر مقاطع کارشناس) درصد ۵۷( نفر ۱۹۶تعداد 
ان يکل دانشجو يليمتوسط معدل تحص. کردنديل ميتحص
 . ر بوديمتغ ۵/۱۹تا  ۸۲/۱۰معدل آنها از  ةو دامن ۱۸/۱۶

و  اکردهيک از روي هر ين نمرات کسب شده برايانگيم
مطالعه  يکرد عمقي، در رو ۲۰ازيمهارت مطالعه از حداکثر امت

 ۴۰/۱۳ يکرد سطحيو رو ۴۸/۱۵ يکرد راهبردي، رو۱۸/۱۵
  ).۱جدول( بود

 ۲مطالعه در جدول  يکردهايرو ةن نمريانگيم ةسيمقا
در  ياحرفه يان مقطع دکترايدانشجو که دهدينشان م

و  يکارشناس يهادوره( ترنييان مقاطع پايسه با دانشجويمقا
 يو راهبرد يکرد عمقياز رو يداراطور معنهب) يکاردان
در . )p ،۰۰۶/۰ =p=  ۰۴/۰( بودندعه کمتر استفاده کرده مطال
مطالعه در  يسطح يکردهايزان استفاده از روين ميکه بيحال

  .  )p=۴۰۵/۰( ديمشاهده نگرد يان تفاوتيهر دو گروه دانشجو
ان با يمطالعه دانشجو يکردهاين نمرات رويانگيم ةسيمقا

ان با يون و باال نشان داد که دانشجييپا يليعملکرد تحص
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به  يشتريتوجه ب يداراطور معنهن بييپا يليمعدل تحص
ن نمرات يانگيم .اندمطالعه داشته يکرد سطحيرو
 يليان با معدل نحصيدانشجو يو راهبرد يعمق يکردهايرو

 دار نبودامعن يآمار از نظرن تفاوت يا يول شتر بوديبباال 
  ). ۲جدول(

ان ينشجودا ةمطالع يکردهاين نمرات رويانگيم ةسيمقا
 يدارات تفاوت معنيدختر و پسر نشان داد که بر حسب جنس

  .ان وجود ندارديدانشجو ةمطالع يکردهاين رويب

مطالعه نشان  ةگانسه يهادن راهبريب يس همبستگيماتر
 يو راهبرد يکرد عمقين روين ارتباط بيشتريداد که ب

)۰۰۰۱/۰=p ،۶۳۴/۰=r (کرد ين روين رابطه بيو کمتر
)  p ،۱۵۴/۰=r=۰۰۴/۰( وجود داشته است يو عمق يسطح

مشاهده  يارتباط يو راهبرد يکرد سطحين رويب يول
     ).p ،۰۸۸/۰ =r=۱۰۳/۰( دينگرد

  یان دانشگاه علوم پزشکیدانشجو ۀمطالع يهاار مهارتین و انحراف معیانگیم :1جدول
 نيعناو نيانگيم اريانحراف مع
  مطالعه يکرد عمقيرو ٨١/١٥ ٨٩/١
 معنا از منابع مورد مطالعه يجستجو ٣٤/١٦ ٤٥/٢
 مطرح شده در متن يهاشهيمرتبط ساختن اند ٤٨/١٥ ٧٣/٢
 يريگجهيو نت ياستفاده از شواهد در هنگام داور ٨٧/١٤ ٤٢/٢
 به مطالب مورد مطالعه يمندعالقه ٥٥/١٦ ٣١/٢

 مطالعه يکرد راهبرديرو ٨٤/١٥ ٢٣/٢
 مطالعه منظم ٢٤/١٥ ٦٩/٢
 ت زمانيريمد ٧٠/١٤ ١٩/٣
 فيتکل يدر برابر تقاضاها ياريهش ٩٩/١٥ ٩٦/٢
 ن شدهييبه اهداف تع يابيدست ٤٦/١٤ ٧٣/٢
 يم اثربخشيکنترل و تنظ ٨٠/١٦ ٥٠/٢
 مطالعه يکرد سطحيرو ٨٦/١٣ ٣٧/٢
 حفظ کردن مطالب نامرتبط و پراکنده ٠/١٣ ٣٥/٣
 مطالعه بدون هدف ٢٥/١٤ ٦٨/٢
 هامطالعه به سرفصل محدود کردن ٠٣/١٤ ٢٥/٣
 مطالعه بخاطر ترس از شکست خوردن ١٨/١٤ ٧٣/٣
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  مطالعه يرهایک متغیان به تفکیمطالعه دانشجو يهاار مهارتین و انحراف معیانگیم :2جدول 
 مطالعه يکرد عمقيرو مطالعه يکرد راهبرديرو مطالعه يکرد سطحيرو

 (n) رهايمتغ  
 و ميانگين   pمقادير     و ميانگين   pمقادير     و ميانگين pمقادير   

   انحراف معيار    انحراف معيار    انحراف معيار  

۶۳۷/۰ 
٨٢/١٣±٣٠/٢ ۰۸۰/۰ 

٠/١٦±١٦/٢ ۱۹۷/۰ 
 )۲۲۰(دختر ٩١/١٥±٩٠/١

س
 جن

 )۱۲۳(پسر ٦٣/١٥±٨٦/١ ٥٥/١٥±٣/٢ ٣ ٩٥/١٣±٤٨/٢

۴۰۵/۰ 
٩٩/١٣±٣١/٢ 

۰۰۶/۰ 
٤٦/١٥±٠٩/٢ 

۰۴۰/۰ 
 )۱۴۷(ياحرفه  يدکترا ١٥/٥۶±٩١/١

طع 
مق

حص
ت

يلي
 

 )۱۹۶(يو کاردان يکارشناس ١٥/٨٥/١±۹۹ ١٦/٢٩/٢±۱۲ ٧٧/١٣±٤٠/٢

۰۳۲/۰ 
٤٠/١٣±٣٣/٢ 

۰۶۵/۰ 
٢٨/٢±۳۴/١٦ 

۶۶۲/۰ 
يپ )۷۹(معدل باال  ٩٤/١٥±٨٣/١

ت 
شرف حص

ت
يلي

 

 )۷۹(ن ييمعدل پا ٨١/١٥±٨٩/١ ٧٠/١٥±٠١/٢ ٢٥/١٤±٥٦/٢

  
  بحث
و مهارت  يدهاکريرو ين مطالعه به منظور بررسيا

شاپور اهواز يجند يان دانشگاه علوم پزشکيمطالعه دانشجو
 يهاشاخص ينه بررسيپژوهش در زم يهاافتهي. انجام شد

مطالعه و  يکردهايمختلف رو يهاطهيمربوط به ح يآمار
 يکردهايان، رويدر دانشگاه نشان داد که دانشجو يريادگي

مطالعه  يکرد سطحيمطالعه را به رو يو عمق يراهبرد
را  يريادگيمطالعه که  يکرد سطحيدهند و از رويح ميترج

کمتر استفاده  ،دهديف سوق ميتکل يهادر جهت خواسته
ن دانشگاه يان ايت نه تنها در دانشجوين وضعيا. ندينمايم

 يها و بر رور دانشگاهيبلکه در مطالعات انجام شده در سا
از جمله . شته استدر بردا يج مشابهيز نتايان نير دانشجويسا
 يبا بررس ۲۰۰۹مشابه در سال  يادر مطالعه) Byrne( رنيبا

ن يانگين، ميدانشگاه دوبل يدانشجو ۲۳۰ ةمطالع يکردهايرو
ان را يدانشجو ةمطالع يو سطح ي، عمقيراهبرد يکردهايرو

ج يگزارش کرده که با نتا ۵۳/۱۲و ۶۵/۱۳، ۲۸/۱۴ :بيبه ترت
در  ۲۰۰۷در سال  ياهمطالع). ۱۸( حاضر مطابقت دارد

ان را ياستفاده دانشجو يفراوان) Northern( دانشگاه نورترن
ب يمطالعه به ترت يو سطح ي، عمقيراهبرد يکردهاياز رو

گزارش نموده است که  درصد ۱۹و  درصد ۲۶، درصد ۵۵
انجام گرفته  يبررس). ۱۹( دارد يخوانن مطالعه هميج ايبا نتا

ان دانشگاه يدانشجو يو همکاران بر رو يتوسط منصور
 يکردهاين رويشتريز نشان داد که بيراز نيش يعلوم پزشک

کرد ين آن رويو کمتر يکرد عمقيان رويدانشجو ةمطالع
حاضر  ةج مطالعيبا نتا يابوده است که تا اندازه يسطح

  ).۲۰( باشديهمسو م
. است يو زمان يطي، محياز عوامل فرد يتابع مطالعه،

در  يار مهميکرد مناسب مطالعه عامل بسيرو يريکارگهب
دانش فراگرفته است،  يو ماندگار يليشرفت تحصيارتقاء و پ

ت يتواند موجب محدوديکرد نامناسب ميکه رو يدر حال
). ۱۲( شدن درک دانشجو شود يافت دانش و سطحيدر
 يان، کاربردهايدانشجو يريادگيمطالعه و  يکردهاين روييتع

در  ييتوان در جهت راهنمايج ميتان نياز ا. دارد يمتعدد
ک يصورت مستقل به عنوان به يطول کالس درس و حت

. ا برنامه استفاده کرديکننده قبل از ورود به دوره نييعامل تع
ن است که مدرس ين ارتباط ايژه در ايو ياز کاربردها يکي

تواند آنها يران ميفراگ يريادگيکرد مطالعه و ياز رو يبا آگاه
ن با آموزش و يبنابرا). ۲۱( کند ييداده و راهنما را آموزش

توان يان ميدانشجو يريادگيمطالعه و  يهااصالح مهارت
ران در يفراگ يالزم را برا يهايش توانمنديت و افزايتقو
  .  فراهم نمود يآموزش يهاطيمح
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ن دو يمطالعه در ب يهاکردين نمرات رويانگيم ةسيمقا
ن يگر بيبه عبارت د. ن ندادنشا يدار آماراجنس تفاوت معن

ن يمختلف مطالعه در ب يکردهايزان استفاده از رويم
ن يا). ۲جدول( ان دختر و پسر تفاوت وجود ندارديدانشجو

اصفهان،  يهاج مطالعات انجام گرفته در دانشگاهيافته با نتاي
 مطالعه رابطه يکردهايت و روين جنسيزد و گناباد که بي

اما با ). ۲۴-۲۲( دارد يخوانت، هموجود نداشته اس يدارامعن
مطالعه و  يکردهايمرخ رويگر که نيد ةج دو مطالعينتا
طه ين حيان دختر و پسر را در چنديدانشجو يريادگي

  ).  ۲۵ ،۳( ر استيمتفاوت گزارش نموده است، مغا
ان بر حسب يدانشجو ةمطالع يکردهايرو يدر بررس
 يه عبارتب. مشاهده شد يدارا، تفاوت معنيليمقطع تحص

 ةمطالع يو راهبرد يعمق يکردهايرو ةن نمريانگيم
ش از مقطع يب يداراطور معنهب يان مقطع کارشناسيدانشجو

 ةج مطالعيافته با نتاين يا). ۲جدول ( بود ياحرفه يدکترا
 يکردهاين نمرات رويانگيکه گزارش نموده است م يجواد
 يرش از مقطع دکتيب يان مقطع کارشناسيدانشجو ةمطالع

دهد ينشان م يافته به روشنين يا). ۷( باشدياست منطبق م
-، دندانيپزشک يهاان رشتهيدانشجو ةکرد مطالعيکه رو

- يمطلوب نمچندان ) يمقطع دکتر( يو داروساز يپزشک
 ينيت عسؤاالع از يوس ةد و استفاديس اساتيتدر ةويش. باشد

و  يدان و کاربريدانشجو يابيدر ارزش يانهيژه چند گزيوهب
 ي، ممکن است از علل اصليليتحص ةرشت بودن ياحرفه
مطالعه  يکرد سطحيان به روين دسته از دانشجويش ايگرا

ف در يو س يآبادک مطالعه توسط فتحيج ينتا. بوده باشد
ت سؤاالنشان داد که استفاده از  ييطبادانشگاه عالمه طبا

ان يمطالعه را در دانشجو يکرد سطحيرو يانهيگزچند
-يمطالعه م يکرد عمقيم رويرياگر بپذ. ت کرده استيتقو

و درک بهتر  يو انتقال عمق يريادگيتواند موجب بهبود 
  يهاد دانشکدهياسات که شوديه ميگردد، توص يمطالب درس

ز ين ينير عيت غسؤاالاز   يو داروساز يپزشک، دندانيپزشک
  ).۱۱( نديان استفاده نمايدانشجو يابيدر ارز

 ةن نمريانگيمکه ن پژوهش نشان داد يگر ايد يهاافتهي
-هباال ب يليان با معدل تحصيدانشجو ةمطالع يکرد سطحيرو

ن کمتر ييپا يليان با معدل تحصياز دانشجو يداراطور معن
 يبه عبارت  .)=۰۳۲/۰p، ۲۵/۱۴در مقابل  ۴۰/۱۳( بوده است

مورد توجه و استفاده  کمترمطالعه  يسطح کرديرو
انتخاب  ةدهندله نشانأن مسيا. وده استب يان قويدانشجو

-وهيدر استفاده از ش يان قويت دانشجويمناسب و رمز موفق

مطالعات  ين موضوع در برخيا. باشديمناسب مطالعه م يها
در کشور  يامطالعه ،جياز جمله نتا. شده است دييتأز يگر نيد

 يکردهاين رويب يداراکنگ نشان داد که تفاوت معنهنگ
شرفت يپ ).۱۰( ف وجود دارديو ضع يان قوينشجودا ةمطالع
ن ياز ا يکياست که  يمستلزم وجود عوامل متعدد يليتحص

 ةويبهبود ش. باشديکرد مطالعه افراد ميها و روعوامل مهارت
ت يرا در آنها تقو يادسپاريو به  يريادگيزان يافراد م ةمطالع

. ابدييز بهبود ميآنها ن يليجه عملکرد تحصينموده، در نت
از جمله ). ۷،۲۶( کننديم دييتأافته را ين يا يمطالعات متعدد
 ياران جراحيدست يبر رو) Derossis( سيمطالعه دروس

 يکردهاين رويب يدارام و معنيمستق ةنشان داد که رابط
). ۲۷( آنها وجود دارد يليافراد و عملکرد تحص ةمطالع
ه در مطالع يز گزارش کرده است که راهبردهايزاده نويخد

گر تفاوت يکديمشروط با ريان مشروط و غيدانشجو
 ةکه سابق يانين راهبردها در دانشجويدارد و ا يدارامعن

 يگريد ةدر مطالع) ۸( مشروط شدن نداشتند، بهتر بوده است
و  يان قويدانشجو ةمطالع يکردهايرو ةسين، مقايدر چ

استفاده از راهبردها و  يف نشان داد که در گروه قويضع
ش يبه مراتب ب يو فراشناخت يشناخت ةديچيپ يهاياتژاستر

 که ميريبپذما  اگر). ۲۸( ف بوده استياز گروه ضع
 يريادگيمطالعه جهت  يو راهبرد يعمق يکردهايرو

، باشديمطالعه م يسطحکرد يرو تر ازمطلوبان يدانشجو
ان نسبت به يجودانش يد با باال بردن سطح آگاهيبا پس
-هبن با يهمچن و آن يامدهايو پود مطالعات خ يکردهايرو
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ت يفيک يابيشس و ارزيتدرمناسب  يهاروش يريکارگ
  .ميبخش بهبود ار انيجودانش يريادگي

 
  
  يریگجهینت

ان يدانشجو که دهدين مطالعه نشان ميج حاصل از اينتا
 يکرد سطحيشتر از رويمطالعه ب يو راهبرد يکرد عمقياز رو

مطالعه  يکردهاينکه رويتوجه به ابا . کننديمطالعه استفاده م
 يليبا عملکرد تحص يدارامعن ةرابط يدارا يريادگيو 

 يريکارگهببا  دياسات که شوديه ميتوص. ان هستنديدانشجو
ان را به يدانشجو ،يابيشس و ارزيتدرمناسب  يهاروش

ت نموده و يمناسب مطالعه هدا يکردهايسمت انتخاب رو
. ق بخشنديو تعم بهبود ار انيجودانش يريادگيت يفيک

ت آموزش و بهبود يفيک يت ارتقاين با توجه به اهميهمچن

اندرکاران امر که دستشود يشنهاد مي، پيريادگيط يشرا
ها در ران در دانشگاهياز فراگ يابيس و ارزشيآموزش و تدر

 يريادگيمطالعه و  يکردهايو ارائه آموزش به رو يطراح
  .نديان توجه نمايدانشجو

  
  
  یدانقدر

ن مطالعه يکه به هر نحو ما را در انجام ا يکسان تمامیاز 
 يآورقات و فنيژه معاونت محترم تحقيرساندند، به و ياري

طرح را  ةشاپور اهواز که بودجيجند يدانشگاه علوم پزشک
ت مرکز مطالعات دانشگاه و يرين مدين نمودند، همچنيمأت

  .شوديم يز تشکر و قدردانيان عزيدانشجو
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Abstract 

Approaches to Study and learning of Students in Ahvaz JundiShapur 
University of Medical Sciences 

 
Abdol Hossein Shakurnia1*, Mehri GHaforian2, Hossein Elhampour 3  

 
   

 
Background and Objective: Academic success in universities 
requires effective effort, valid study and proper time management. 
Identification and strengthening the strategies and study approaches 
in the educational centers to facilitate the learning process, can 
improve student academic performance. This study was performed 
to investigate approaches and study skills of students in Ahvaz 
JundiShapur University of Medical Sciences (AJUMS). 
Subjects and Methods: This descriptive study was conducted on 
361 students of AJUMS in 2010. Data collected by standardized 
questionnaires of Approached and Study Skills Inventory for 
Students (ASSIS). Data were analyzed by statistical tests included t-
test, ANOVA and Pearson correlation through SPSS-15 software.  
Results: About two thirds of students were female and over 50 
percent in bachelor and associate with the Grade Point Average 
(GPA) was 16.18. The average scores of deep approach, students 
study and strategic level, were, 15.18, 15.48 and 13.40 of the 
maximum 20, respectively. Between the average scores of students 
study approaches and educational performance in some areas, there 
was a significant relationship (r= - 0.167, r=0.137). No significant 
difference was observed between male and female students 
studying approaches. 
Conclusion: Students used deep study and strategic approach more 
than surface study approach in their studying. Promotion of quality 
education and improving learning conditions will require the design 
and provide training to students studying approaches to consider. 
 
Keyword: approaches to study and learning- ASSIS- students.   
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