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بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مطالعه بر راهبردهای یادگیری و مطالعه ،خودکارامدی و
رضایتمندی دانشجویان جدیدالورود پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان
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عصمت نوحی ،*1ناهید فالح نژاد ،2بهشید گروسی ،3علیاكبر حقدوست

 .1دكترای تخصصی آموزش پرستاری ،استادیار ،گروه آموزش پرستاری داخلی و جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی كرمان ،كرمان ،ایران
 .2كارشناس ارشد آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی كرمان ،كرمان ،ایران
 .3دكترای تخصصی اعصاب و روان ،استاد ،گروه پزشکی اجتماعی ،مركز تحقیقات علوم اعصاب ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی كرمان ،كرمان ،ایران
 . .4استاد اپیدمیولوژی ،مركز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی كرمان ،كرمان ،ایران

 دریافت مقاله19/8/8 :

آخرین اصالح مقاله14/4/42 :

 پذیرش مقاله14/8/3 :

زمینه و هدف :عدم رعایت اصول مطالعه موجب پایین آمدن سطح کارایی و بازدهی انسان ،تضعیف روحیه و کاهش اعتماد به نفس ،خستگی و دلزدگی
از مطالعه میشود .مطالعه مؤثر مانند هر کار دیگری نیاز به یادگیری مهارتهای ویژه دارد .این مهارتها شامل روشهای دریافت ،ذخیرهسازی و
یادآوری صحیح مطالب است .هدف اصلی این پژوهش ،نشان دادن نقش و تأثیر آشنایی با مهارتهای تحصیلی شامل راهبردهای مطالعه و یادگیری در
اصالح سبكهای مطالعه و خودکارامدی تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان بود.
روش كار :پژوهش حاضر از نوع مداخلهای ( )Interventionalبود که با استفاده از آزمون قبل و بعد از آموزش بر روی  35نفر از دانشجویان
پرستاری و مامایی جدیدالورود سال  9313دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان انجام شد .دانشجویان یك پرسشنامه شامل چهار بخش اطالعات
دموگرافیك ،راهبردهای مطالعه و یادگیری ،خودکارامدی و رضایتمندی را تکمیل نمودند .جمعآوری اطالعات در دو نوبت قبل و بعد از آموزش انجام و
نتایج به دست آمده با هم مقایسه شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  ،SPSSآزمون  Paired tو شاخصهای مرکزی و پراکندگی

صورت گرفت و دادهها با استفاده از جداول توصیفی بیان گردید.
یافتهها :بین میانگین راهبردهای یادگیری قبل از مداخله ( )93/5 ± 4/6و بعد از مداخله ( )93/6 ± 9/8و همچنین بین میانگین راهبردهای مطالعه قبل از
مداخله ( )93/6 ± 9/8و بعد از مداخله اختالف معنیداری وجود داشت (  .)P > 3/339بین میانگین خودکارامدی قبل از مداخله ( )93/5 ± 3/4و بعد
از مداخله ( )94/3 ± 4/2و بین میانگین رضایتمندی قبل از مداخله ( )1/2 ± 3/2و بعد از مداخله ( )94/38 ± 4/1نیز اختالف معنیداری مشاهده شد

(.)P > 3/339
نتیجهگیری :راهبردهای یادگیری و مطالعه قابل آموزش و یادگیری هستند و با ارتقای این راهبردها احساس رضایتمندی و خودکارامدی در دانشجویان
افزایش مییابد .با استفاده از نتایج این مطالعه ،پیشنهاد میگردد که یك درس یك واحدی برای آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری جهت ارتقای این

مهارتها به دانشجویان دانشگاهها طراحی شود.
كلید واژهها :مهارتهای مطالعه ،راهبردهای مطالعه ،یادگیری ،خودکارامدی ،رضایتمندی ،دانشجو

* نویسنده مسؤول :مرکز مطالعات و توسعه ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ابتدای بلوار هفت باغ ،کرمان ،ایران
 تلفن  3329-3435349 :نمابر3329 -3435323 :

smnouhi@yahoo.com

Email:
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مقدمه
نظامهای آموزشی و فعالیتهای حاکم بر آن با توجه به
پیشرفت جوامع ،همواره دستخوش تغییر و تحول هستند که
این امر خود معلول تحوالت اجتماعی و علوم مختلف آن
میباشد .سرعت تحول نظامهای آموزشی به حدی است که
گاهی موجب تغییر کل ساختار آموزشی جامعه میگردد .هیچ

نوحی و همکاران

میزنند و نظارت مستمر بر جریان یادگیری خود پیدا خواهند
نمود (.)3
یکی از مهمترین وظایف دانشجو در مدت حضورش در
دانشگاه ،کسب علم و دانش به وسیله مطالعه ثمربخش و به
کمك مهارتهای مرتبط با یادگیری و مطالعه است .دانشجو
باید شرایط مطالعه مؤثر را بشناسد و این شرایط را به وجود

کس در دنیای امروز از آموزش و یادگیری بینیاز نیست و

آورد و در نهایت حفظ کند .مطالعه مؤثر مانند هر کار دیگری

یادگیری بخشی از زندگی انسانها محسوب میگردد (.)9

نیاز به یادگیری مهارتهای ویژه دارد که این مهارتها شامل

شاید به جرأت بتوان گفت که مهمترین اصل زندگی

روشهای دریافت ،ذخیرهسازی و یادآوری صحیح مطالب

انسانها یادگیری است؛ چرا که انسان از بدو تولد تا انتها با

است .متأسفانه یکی از ضعفهای بسیار بزرگ نظام آموزشی ما

فرایندهای مختلف یادگیری روبهرو میباشد .یادگیری غیر مؤثر

(چه در سطح آموزش و پرورش و چه در سطح آموزش عالی)

عالوه بر زیانهای اقتصادی ،مشکالتی مانند سرخوردگی،

این است که دانشآموزان و دانشجویان با مهارتهای مطالعه

کاهش اعتماد به نفس ،احساس حقارت ،افسردگی و در نتیجه

آشنا نمیشوند (.)2

عدم شکوفایی کامل استعدادها و تواناییهای فرد شکست

در بیشتر مواقع عدم تسلط افراد به ویژه دانشجویان در

خورده در تحصیل را در پی خواهد داشت .برای یادگیری

استفاده از مهارتهای مطالعه و راهبردهای شناختی و یادگیری

تعاریف مختلفی ارایه شده است .رفتارگرایان یادگیری را تغییر

یا به زبان سادهتر شیوه درس خواندن ،مشکالت عدیدهای را به

در رفتار قابل مشاهده و اندازهگیری و پیروان مکاتب شناختی،

وجود میآورد .دانشجویان با مشکل عدم آموزش و آگاهی در

آن را کسب بینشهای جدید و یا تغییر در بینشهای گذشته

زمینه چگونگی مطالعه صحیح روبهرو هستند و نمیدانند که

عنوان میکنند .بر اساس نظریه  Helloisو Marqize

چگونه با استفاده از راهبردهای شناختی ،یادگیری را فعال کنند

یادگیری عبارت است از «فرایند تغییرات به نسبت پایدار در

تا هر چه بهتر یاد بگیرند.

رفتار بالقوه فرد که بر اثر تجربه حاصل شده باشد» (.)4
فراگیر ،زمانی مطالب جدید را یاد میگیرد که مفاهیم جدید
منطبق بر ساختار شناختی قبلی وی باشد .ساختارهای شناختی
همان راهبردها یا استراتژیهای یادگیری هستند که با تسهیل

مطالعه فرایندی ذهنی با اصول و شرایط خاص خود است؛
منظور از شرایط مطالعه ،مواردی هستند که با دانستن ،به
کارگیری یا فراهم نمودن آنها میتوان مطالعه مفیدتر و با
بازدهی باالتری داشت (.)5

فرایند یادگیری ،عملکرد تحصیلی فراگیران را بهبود میبخشند.

عدم رعایت اصول مطالعه موجب پایین آمدن سطح کارایی

راهبردهای یادگیری ساختار سادهای دارند که فراگیران با

و بازدهی انسان ،تضعیف روحیه و کاهش اعتماد به نفس،

استفاده از آن قادر میباشند مواد آموزشی را سریعتر یاد

خستگی و دلزدگی از مطالعه میشود .حافظه انسان طوری

بگیرند ،بهتر درک نمایند و از همه مهمتر اینکه آن را برای

است که پس از چند دقیقه قسمتی از مطالب را فراموش میکند

مدت زمان طوالنیتری در ذهن نگه دارند .فراگیران با به کار

و بعد از یك شبانهروز فقط رئوس مطالب را به خاطر میآورد،

بردن راهبردهای یادگیری در فرایند یادگیری مشارکت فعال

اما اگر در روشهای مطالعه تجدیدنظر شود ،میتوان بر این

خواهند داشت ،مطالب جدید را با اطالعات قبلی خود پیوند

ضعف ذاتی حافظه غلبه کرد ( .)6مهارتها و راهبردهای
مطالعه ،روشی برای کدگذاری ،ذخیرهسازی ،نگهداری،
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بازگویی و استفاده از اطالعات به روشی منطقی ،مؤثر و کافی
میباشد (.)3

دوره دهم شماره چهارم

آموزش مهارتها و فنون مطالعه در بسیاری از دانشگاهها
در مرحله ورود دانشجویان برای بهبود فرایند یادگیری آنها

بر اساس مطالعه  Weinsteinو  ،Humeراهبردهای

امری ضروری تشخیص داده شده است .دانشگاه یورک ،کالج

مطالعه و یادگیری شامل نگرش ،انگیزش ،کنترل زمان،

فروم ،دانشگاه برکلی ،دانشگاه دارتموث و بسیاری از

اضطراب ،تمرکز ،راهنمای مطالعه ،راهبردهای آزمون،

دانشگاههای دیگر به این مهم پرداختهاند .در ایران نیز به تازگی

خودآزمایی و انتخاب ایده اصلی میباشد ( .)8مهارتهای

آموزش مهارتها و فنون مطالعه در طرح اصالحات در

مطالعه با ایجاد انگیزه در فرد ،فعالیت بیشتر او را به دنبال دارد.

آموزش پزشکی ،در دانشگاه شهید بهشتی مورد استفاده قرار

دانشجویانی که از تالش خود نتیجه مطلوبی به دست

گرفته است (.)93

نمیآورند کسانی هستند که فکر میکنند میتوانند درسها را
بدون مطالعه مؤثر فرا گیرند (.)1

توجه به راهبردهای یادگیری و تدریس به عنوان یکی از
راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت آموزش در سومین

افت تحصیلی که در نتیجه عدم به کارگیری مهارتهای

کنفرانس بینالمللی آموزش پزشکی مورد تأکید قرار گرفته

مطالعه میباشد ،از شایعترین مسایلی است که فرد و نظام

است .شناخت این راهبردها گامی اساسی برای مداخالت

آموزشی را در رسیدن به اهدافش با شکست مواجه میکند.

آموزشی مناسب میباشد (.)92

برخی از عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی عبارت از :انگیزه

در هنگکنگ تفاوتهای واضحی بین راهبردهای مطالعه و

فرد ،عالقه به مطالعه ،عزت نفس فرد ،آمادگی قبلی،

یادگیری دانشجویانی که از موفقیت بیشتری برخوردار بودند

برنامهریزی ،مدیریت زمان و عدم به کارگیری شیوهها و

در مقایسه با سایر دانشجویان مشاهده شد .در این مطالعه

راهبردهای مطالعه صحیح است .کمك به دانشجویان و

نگرش و انگیزش دو عامل مهمی بودند که دانشجویان موفق را

راهنمایی آنها هم برای درک و شناخت شرایطی که در

از دانشجویان ناموفق متمایز میساخت؛ بنابراین پیشنهاد کرده

دانشگاه با آن مواجه هستند و هم برای فراگیری مهارتهایی

بودند که با انجام مداخالت آموزشی میتوان راهبردهای مطالعه

که الزمه موفقیت تحصیلیشان است از راهکارهای موجود

و یادگیری دانشجویان را تغییر داد (.)95

برای حل این مشکالت میباشد (.)93

در

مطالعه

دانشگاه

ایالتی

سن

اوزه

مهارتهای مطالعه ،روشها و فنونی هستند که به انسان

( )San José State Universityدر سال ،9118

کمك میکنند تا مراحل و شرایط مطالعه مؤثر را بشناسد و این

مهارتهای مطالعه و یادگیری دانشجویان -که به وسیله

شرایط را به وجود آورد و حفظ کند .این مهارتها شامل

پرسشنامه Learning and study strategies ( LASSI

مدیریت زمان ،مهارتهای خواندن ،نگرش و انگیزش ،تمرکز،

 )inventoryسنجیده شد -پس از ارایه یك دوره آموزش

امتحان دادن ،مهارتهای یادداشتبرداری ،مهارتهای یادآوری

برای موفقیت تحصیلی ،نسبت به قبل بهبود چشمگیری نشان

و مدیریت استرس میباشد (.)99

داد (.)96

 Starkeدر مطالعه خود دریافت که شرکت دانشجویان در

امین و همکاران در مطالعه خود دریافتند که مشکالت

سمینارهای دانشگاهی در زمینه مهارتهای مطالعه (نوشتن

مربوط به مهارتهای یادگیری و عدم آشنایی با روشهای مؤثر

نامه ،فنون تحقیق ،یادداشتبرداری و مدیریت زمان) میزان

و کارامد مطالعه ،در شکست تحصیلی دانشجویان مؤثر است و

حفظ مطالب علمی را بیشتر مینماید (.)94

افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد با بهرهگیری از
خدمات مشاوره کاهش قابل توجهی یافت (.)93
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نیكزاد در راهنمای تحصیل در رشته پزشکی در ایران بیان
کرد که مهارتهای مطالعه با ایجاد انگیزه در فرد ،فعالیت بیشتر

که محصول یا خدمات ارایه شده به وسیله یك سازمان تا چه
سطحی از نیازها و انتظارات مشتری را برآورده میسازد (.)43

او را به دنبال دارد .دانشجویانی که از تالش خود نتیجه

در این راستا رضایتمندی دانشجو را به عنوان احساس یا

مطلوبی به دست نمیآورند کسانی هستند که فکر میکنند

نگرش مثبت نسبت به خدمات آموزشی بعد از استفاده از آن

میتوانند درسها را بدون مطالعه مؤثر فرا گیرند (.)1

تعریف میکنند .از آنجا که دانشجویان به عنوان دریافت

عوامل زیادی بر موفقیت تحصیلی مؤثر هستند که از آن

کنندگان درجه اول خدمات سیستمهای آموزشی محسوب

جمله میتوان به خودکارامدی در مطالعه و یادگیری اشاره کرد.

میشوند ،رضایت از آموزش به عنوان عوامل انگیزشی بسیار

بنابراین شناخت این عامل و راههای تقویت آن برای پیشبرد

مؤثر در پیشرفت تحصیلی و احساس موفقیت در تحصیل علم

اهداف آموزشی اهمیت فراوان دارد« .خودکارامدی به معنای

و دانش حرفهای از اهمیت زیادی برخوردار است .در

توانایی ادراک شده فرد در انطباق با موقعیتهای مشخص

سازمانهای دانش محور ،آگاهی از نحوه ارایه خدمات از

است و به قضاوت افراد درباره توانایی آنها در انجام دادن یك

اساسیترین مکانیزمهای مدیریت بوده و از اهمیت بسزایی

کار یا انطباق با یك موقعیت خاص مربوط است .خودکارامدی

برخوردار است .رضایت مشتری در این سازمانها باعث

به احساس عزت نفس ،ارزش خود ،احساس کفایت و کارایی

پویایی آنها گشته و اعتالی اهداف سازمانی را به دنبال دارد

در برخورد با زندگی اطالق میشود».

(.)49

 Banduraخودکارامدی

درباره

دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاه ،پیکره

را قضاوت

فرد

تواناییهایش در مورد انجام یك عمل مشخص میداند .وی بر

اصلی سازمانها و ارگانهای مختلف جامعه را در آینده تشکیل

اساس مطالعاتش عنوان نمود که خودکارامدی درک شده

میدهند .رضایتمندی آنان از کلیه فعالیتهای انجام شده در

توسط فرد مؤلفه مهمی در عملکرد او قلمداد میشود و معتقد

دانشگاه میتواند در نگرش آنها به رشته تحصیلیشان در

است میتوان از طریق ایجاد زمینه مناسب در جهت کسب

جهت ایجاد انگیزش و حفظ ارتقای کیفیت آموزشی مؤثر باشد

مهارتها و دانش مورد نیاز و حصول موفقیت در آن،

(.)44

خودکارامدی و توانمندی شخص را افزایش داد (.)98
ایجاد حس خودکارامدی در دانشجویان از طریق آموزش
مهارتهای صحیح مطالعه و ترغیب و تشویق آنان در این
راستا ،جزء گامهای اساسی این مطالعه میباشد.
رضایت پاسخ دریافت کننده خدمات به موفقیت سازمان
است .در واقع رضایت نشان دهنده سطح دلپذیری مشتری در
واکنش به ویژگی کاال یا خدمت فراهم شده توسط سازمان
میباشد؛ بنابراین رضایت مشتری یك معیار عمده در تعیین
کیفیت ارایه شده از طریق فرایند خدمت یا کاال و یك منبع
کسب مزیت رقابتی است (.)91
رضایت از درک تفاوت بین انتظارات مشتری و عملکرد
واقعی سازمان در ارایه خدمات حاصل میشود و نشان میدهد
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روش كار
مطالعه حاضر یك پژوهش مداخلهای ()Interventional
از نوع نیمه تجربی با آزمون قبل و بعد از آموزش بود که به
منظور تعیین تأثیر اجرای برنامه آموزشی مهارتهای مطالعه بر
روی راهبردهای یادگیری و مطالعه ،رضایتمندی و
خودکارامدی دانشجویان جدیدالورود پرستاری و مامایی انجام
شد .برنامه آموزشی مذکور در قالب  2جلسه دو ساعته برای
دانشجویان پرستاری و مامایی جدیدالورود نیمسال اول
تحصیلی سال  9313دانشکده پرستاری و مامایی رازی ارایه
گردید .محتوای آموزشی شامل عناوین :مدیریت زمان،
مهارتهای خواندن ،نگرش ،تمرکز ،امتحان دادن ،مهارتهای

دوره دهم شماره چهارم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

یادداشتبرداری ،مهارتهای یادآوری و مدیریت استرس بود

( )Back translationمورد تأیید کارشناسان قرار گرفت.

که با استفاده از روشهای سخنرانی تعاملی و ارایه مثال ،نمونه

بخش سوم و چهارم پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده و به

حل مسأله ،خودآزمایی و با استفاده از امکانات آموزشی

ترتیب شامل  3پرسش مربوط به بررسی رضایتمندی

پروژکتور ،لپتاپ و ..ارایه گردید (طرح و برنامه این درس در

دانشجویان از مهارتهای مطالعه خود و  3سؤال مربوط به

سایت دانشکده پرستاری موجود است) .با توجه به هدف این

خودکارامدی یادگیری و مطالعه دانشجویان بود .پرسشها بر

مطالعه که تعیین تأثیر اجرای برنامه آموزشی مهارتهای مطالعه

مبنای درجهبندی لیکرت از یك (خیلی کم) تا پنج (خیلی زیاد)

بر روی راهبردهای یادگیری و مطالعه ،رضایتمندی و

نمرهگذاری شد .بنابراین دامنه نمرات برای رضایتمندی از  3تا

خودکارامدی دانشجویان جدیدالورود پرستاری و مامایی بود،

 35و برای خودکارامدی از  3تا  35بود .تجزیه و تحلیل دادهها

جامعه مورد مطالعه همه دانشجویان پرستاری و مامایی

با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه version 16, ( 96

جدیدالورود سال  9313دانشکده پرستاری و مامایی رازی

 )SPSS Inc., Chicago, ILصورت گرفت و نمرات هر

کرمان انتخاب شد (تعداد  35نفر) .نمونهگیری مبتنی بر جامعه

یك از حیطههای مورد مطالعه به محدوده  3-43تبدیل گردید.

پژوهش بود .ابزار پژوهش پرسشنامهای متشکل از چهار بخش

در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا

بود که بخش اول آن شامل اطالعات دموگرافیك دانشجویان

توسط  93نفر عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

(سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،وضعیت سکونت و رشته

رازی و مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگاه کرمان

تحصیلی) ،بخش دوم آن شامل  8پرسش راهبردهای یادگیری

انجام شد و پایایی آن با استفاده از تعیین ضریب

و  13پرسش راهبردهای مطالعهای برگرفته از پرسشنامه 49

 Cronbach´s alphaبرابر با  3/83محاسبه شد .جمعآوری

سؤال مهارتهای یادگیری و مطالعه مرکز مشاوره کوک

اطالعات در دو نوبت قبل و بعد از آموزش انجام و نتایج به

( )Cookو پرسشنامه  83سؤالی راهبردهای مطالعه و

دست آمده با هم مقایسه گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از

یادگیری (Learning and study strategies ( )LASSI

آزمون  Paired tو شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده

 )inventoryبود .حیطه راهبردهای مطالعه دارای  8زیرحیطه

شد و با استفاده از جداول توصیفی بیان گردید.

شامل 95 :پرسش در حیطه مدیریت زمان 93 ،پرسش در حیطه
نگرش 92 ،پرسش در حیطه تمرکز 3 ،پرسش در حیطه
مهارتهای یادداشتبرداری 1 ،پرسش در حیطه آمادگی جهت
امتحانات 96 ،پرسش در حیطه مهارتهای خواندن 5 ،پرسش
در حیطه به خاطرسپاری و  3پرسش در حیطه مدیریت استرس
بود .پرسشها بر مبنای درجهبندی لیکرت از یك (هرگز) تا
پنج (همیشه) نمرهگذاری شد؛ بنابراین دامنه نمرات برای حیطه
راهبردهای یادگیری از  8تا  23و دامنه نمرات برای حیطه
راهبردهای مطالعه از  13تا  253بود .این پرسشنامه توسط
پژوهشگر و با استفاده از روش ترجمه استاندارد از زبان
انگلیسی به فارسی  Forward-Backwardترجمه گردید و
سپس

صحت

ترجمه

از

طریق

ترجمه

معکوس

یافتهها
میانگین سن دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه ± 4/3
 91/6سال بود .فراوانی نسبی دانشجویان زن  61/3و مرد 33/3
درصد و دانشجویان مجرد  86/3و متأهل  93/3درصد بود که
 62درصد در رشته پرستاری و  36درصد در رشته مامایی در
حال تحصیل بودند 66/3 .درصد در خوابگاه یا منزل استیجاری
و  33/3درصد در منزل (با خانواده) زندگی میکردند .جدول 9
مقایسه میانگین امتیازات دانشجویان قبل و بعد از شرکت در
دوره آموزشی در  8حیطه راهبردهای مطالعه و یادگیری را
نشان میدهد .نمرات دانشجویان در  8حیطه مدیریت زمان،
نگرش ،تمرکز ،آمادگی جهت امتحانات ،یادداشتبرداری،
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مهارتهای خواندن ،به خاطرسپاری و مدیریت استرس پس از
شرکت در دوره آموزشی نسبت به قبل افزایش معنیداری
یافت.
جدول  .9مقایسه میانگین امتیازات دانشجویان در  8حیطه راهبردهای مطالعه قبل و بعد از شرکت در دوره آموزشی
مقدار معنیداری بر اساس

زیرحیطههای مطالعه

قبل از مداخله

بعد از مداخله

میزان تغییر

مدیریت زمان

93/2 ± 4/2

93/8 ± 9/3

3/33

3/339

نگرش

99/4 ± 4/9

93/6 ± 9/2

4/28

3/339

تمرکز

99/9 ± 4/8

93/3 ± 9/8

4/49

3/339

یادداشتبرداری

93/4 ± 4/6

94/6 ± 9/3

4/23

3/339

آمادگی جهت امتحانات

93/9 ± 9/1

94/2 ± 9/6

4/31

3/339

مهارتهای خواندن

99/6 ± 4/3

92/4 ± 9/6

4/68

3/339

به خاطرسپاری

93/4 ± 4/6

93/9 ± 9/8

4/81

3/339

مدیریت استرس

1/83 ± 3/1

93/9 ± 4/3

3/33

3/339

آزمون *Paired t

* وجود اختالف معنیدار

حیطه راهبردهای یادگیری ،خودکارامدی و رضایتمندی نسبت
به بعد از آموزش افزایش معنیداری یافت (.)P > 3/339

جدول  4به مقایسه میانگین امتیازات دانشجویان قبل و بعد
از شرکت در دوره آموزشی در حیطه راهبردهای یادگیری،
خودکارامدی و رضایتمندی میپردازد .نمرات دانشجویان در

جدول  .4مقایسه میانگین امتیازات دانشجویان در حیطه راهبردهای یادگیری ،خودکارامدی و رضایتمندی قبل و بعد از شرکت در دوره آموزشی
مقدار معنیداری یا اعتبار آماری بر اساس آزمون Independent t
متغیرها

مدیریت زمان

نگرش

تمرکز

یادداشتبرداری

آمادگی امتحانات

خواندن

به خاطرسپاری

مدیریت استرس

جنسیت

3/91

3/6

3/8

3/3

3/9

3/1

3/3

3/5

وضعیت تأهل

3/36

3/5

3/3

3/3

3/98

3/9

3/6

نحوه سکونت

*

3/32

3/5

3/33

رشته تحصیلی

3/3

3/98

3/3

*

3/31

3/4

3/9

3/8

3/9

3/5

3/6

خودکارامدی و رضایتمندی دانشجویان را در مرحله قبل و پس
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*

3/33

نمودار  9میانگین امتیاز راهبردهای یادگیری و مطالعه،
از برگزاری دوره آموزشی نشان میدهد.

3/9
3/3
3/6

دوره دهم شماره چهارم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
20
15

 10امتیاز
قبل از مداخله

5

بعد از مداخله

0

حیطه های اصلی پژوهش

پرستاری و مامایی سال  9313انجام شد .هدف اصلی این
جداول  3و  2به مقایسه میانگین پاسخ دانشجویان در 8

پژوهش ،نشان دادن نقش و تأثیر آشنایی با مهارتهای

حیطه راهبردهای مطالعه بر حسب ویژگیهای دموگرافیك قبل

تحصیلی شامل راهبردهای مطالعه و یادگیری در اصالح

و بعد از شرکت در دوره آموزشی با استفاده از آزمون

سبكهای مطالعه و خودکارامدی تحصیلی و رضایتمندی

 Independent tو آزمون معادل غیر پارامتریك

دانشجویان بود.

 Mann-Whitneyمیپردازد .یافتههای جدول  3نشان

مقایسه نمرات دانشجویان قبل و پس از شرکت در دوره

میدهد که بین دانشجویان زن و مرد ،متأهل و مجرد و

آموزشی نشان داد که نمرات دانشجویان در حیطه راهبردهای

دانشجویان پرستاری و مامایی در  8حیطه راهبردهای مطالعه

یادگیری و در  8حیطه راهبردهای مطالعه پس از شرکت در

اختالف معنیداری وجود ندارد ،اما در حیطههای مدیریت

دوره آموزشی نسبت به قبل افزایش معنیداری یافته است که

زمان ،تمرکز و به خاطرسپاری بین دانشجویان خوابگاهی و غیر

بیانگر تأثیر آموزش ارایه شده بر بهبود مهارتهای مطالعه و

خوابگاهی اختالف معنیداری مشاهده میشود و حاکی از آن

یادگیری دانشجویان میباشد .الزم به ذکر است اگر P  3/35

است که دانشجویان غیر خوابگاهی در مدیریت زمان و تمرکز

بود ،معنیدار در نظر گرفته میشد .این یافتهها نشان میدهد که

و به خاطرسپاری از دانشجویان خوابگاهی موفقتر هستند.

راهبردهای یادگیری و مطالعه بعد از مداخله آموزشی ارتقا

بنابراین میتوان اظهار داشت که نحوه سکونت (خوابگاهی و

یافتند ،در واقع آموزش مهارتهای مطالعه بر راهبردهای

غیر خوابگاهی) بر مدیریت زمان ،تمرکز و به خاطرسپاری

یادگیری و مطالعه دانشجویان شرکت کننده در پژوهش مؤثر

دانشجویان تأثیرگذار میباشد و دانشجویان خوابگاهی بیشتر به

واقع شده است .همچنین آموزش مهارتهای یادگیری و

آموزش راهکارهای مدیریت زمان ،تمرکز و به خاطرسپاری

مطالعه بر خودکارامدی دانشجویان شرکت کننده در این

نیاز دارند.

پژوهش مؤثر بوده و موجب افزایش خودکارامدی آنان در
شیوه مطالعه یادگیریشان بعد از مداخله شده است و نیز

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه به منظور تعیین تأثیر اجرای برنامه آموزشی
مهارتهای مطالعه بر روی راهبردهای یادگیری و مطالعه،
رضایتمندی و خودکارامدی  35نفر از دانشجویان جدیدالورود

آموزش مهارتهای یادگیری و مطالعه بر رضایتمندی
دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش تأثیر داشته و
رضایتمندی آنان را از شیوه یادگیری و مطالعه خود افزایش
داده است.
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مطالعه  Yipدر هنگکنگ نشان داد که تفاوت آشکاری بین

نوحی و همکاران

آموزش پزشکی ،در دانشگاه شهید بهشتی مورد استفاده قرار

دانشجویان قوی و ضعیف از لحاظ استفاده از شیوههای

گرفته است (.)93

استراتژیك خواندن وجود دارد و نتیجهگیری شد که با انجام

در مطالعه حقانی و خدیوزاده تجربیات دانشجویان شرکت

مداخالت آموزشی میتوان راهبردهای مطالعه و یادگیری

کننده در دوره آموزشی ،بیانگر رضایت آنان از مطالب آموزش

دانشجویان را تغییر داد و بهبود بخشید ( .)95در مطالعه حقانی

داده شده و به کارگیری راهبردها در امتحانات پایان ترم بود

و خدیو زاده ،نمرات دانشجویان در  5حیطه انتخاب ایده

( .)43مطالعات انجام شده توسط  Inceو  Priestنیز نشان

اصلی ،پردازش اطالعات ،راهنمای مطالعه و استفاده از

دهنده تأثیر آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری بر میزان

راهبردهای آزمون و خودآزمایی پس از شرکت در دوره

استفاده از این راهبردها و رضایت دانشجویان بود (.)96

آموزشی نسبت به گروه شاهد افزایش یافت ( .)43نوحی و

رضایت دانشجو در افزایش آگاهی از فرایند آموزشی و کیفیت

همکاران در مطالعهای دریافتند که دانشجویان ،به یادگیری

آن مفید بوده است ( .)45عوامل فردی و محیطی میتوانند

مهارتهای مطالعه در طی سالهای اول دانشگاه نیاز دارند.

رضایت از تحصیل و پیشرفت دانشجو را تحت تأثیر قرار

نتایج این مطالعه نشان داد که دانشجویان در عادات و

دهند ،همچنین فرهنگ و جو مؤسسه از عوامل محیطی است

مهارتهای مطالعه ،برنامهریزی ،مدیریت زمان ،تمرکز ،توجه و

که میتواند روی رضایت از تحصیل اثرگذار باشد (.)46

یادداشتبرداری دچار مشکل و ضعف میباشند .محققین این

در بررسی تأثیر رضایت دانشجو بر تجارب آموزشی خود،

مطالعه برگزاری یك دوره یا کارگاه آموزشی در مورد

یادگیری و آموزش از جمله محتوای دوره ،روش و شیوههای

مهارتهای دانشگاهی را برای دانشجویان پیشنهاد کردند (.)42

تدریس ،بازخورد ،حمایتها و شیوههای ارزشیابی میتواند بر

شرکت دانشجویان در سمینارهای دانشگاهی در زمینه

رضایت دانشجو از تحصیل تأثیر بگذارد .عالوه بر این کل

مهارتهای مطالعه (نوشتن نامه ،فنون تحقیق ،فنون

برنامه آموزشی ،تیم آموزش و سیستم مدیریت دانشگاه از

یادداشتبرداری و مدیریت زمان) میزان حفظ مطالب علمی را

عواملی است که رضایت یادگیرنده را تحت تأثیر قرار میدهد

بیشتر مینماید و نیز مشخص گردید که داشتن برنامه منظم

(.)43

مطالعه عمیق همراه با تمرکز میتواند در یادگیری بهتر

 Banduraو  Adamsمعتقد هستند که میتوان از طریق

دانشجویان مؤثر باشد ( )94و معلمان میتوانند از راه آموزش

ایجاد زمینه مناسب در جهت کسب مهارتها و دانش مورد

راهبردهای یادگیری و مطالعه ،به دانشآموزان خود کمك کنند

نیاز و حصول موفقیت در آن ،خودکارامدی و توانمندی

تا یادگیرندگان موفقتری باشند و در سرنوشت تحصیلی خود

شخص را افزایش داد ( Carroll .)48و همکاران با بررسی

نقش فعالتری را ایفا نمایند (.)8

دانشآموزان  99-98ساله دریافتند که خودکارامدی با ارتقای

آموزش مهارتها و فنون مطالعه در بسیاری از دانشگاهها
در مرحله ورود دانشجویان برای بهبود فرایند یادگیری آنها

وضعیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم و غیر
مستقیم دارد (.)41

امری ضروری تشخیص داده شده است .دانشگاه یورک ،کالج

نتایج این مطالعه بیانگر تأثیر مثبت شرکت در دوره آموزش

فروم ،دانشگاه برکلی ،دانشگاه دارتموث و بسیاری از

مهارتهای مطالعه بر راهبردهای یادگیری و مطالعه،

دانشگاههای دیگر به این امر مهم پرداختهاند .در ایران نیز به

خودکارامدی و رضایتمندی دانشجویان پرستاری و مامایی

تازگی آموزش مهارتها و فنون مطالعه در طرح اصالحات در

جدیدالورود دانشکده پرستاری ومامایی رازی بود.
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مهارتهای فکری و راهبردهای ذهنی که دانشجویان در

بنابراین ،تالش جهت طراحی و تدوین واحد مهارتهای

مطالعه و یادگیری از آن استفاده میکنند ،قابل آموزش و

یادگیری و مطالعه توسط برنامهریزان آموزشی ،موجب ارتقای

یادگیری هستند و میتوان راهبردهای یادگیری و مطالعه

فعالیتهای تحصیلی دانشجویان و افزایش رضایتمندی آنان از

دانشجویان را از طریق آموزش اصالح نمود .برنامه آموزشی

تحصیل و سیستم آموزشی میگردد .نتایج این مطالعه را

تهیه شده در مطالعه حاضر را میتوان برای بهبود راهبردهای

میتوان برای ارتقای برنامههای آموزش مهارتهای مطالعه و

یادگیری و مطالعه دانشجویان در حیطههای مدیریت زمان،

یادگیری دانشجویان مورد استفاده قرار داد.

نگرش ،تمرکز ،یادداشتبرداری ،مهارتهای خواندن ،آمادگی

بر طبق یافتهها ،پیشنهاد میگردد مهارتهای مطالعه و

جهت امتحانات ،به خاطرسپاری و مدیریت استرس به کار

یادگیری دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته و در جهت

گرفت و دانشجویان را در جهت شناخت راهبردهای

اصالح نقاط ضعف دانشجویان گام برداشته شود .با توجه به

یادگیریشان کمك نمود تا بتوانند به فرایند یادگیری خود آگاه

نقش ارزنده به کارگیری راهبردهای یادگیری و مطالعه در

شده و در جهت ارتقای یادگیریشان از راهبردهای مؤثرتری

میزان یادگیری و با توجه به پایین بودن سطح استفاده از آن در

استفاده نمایند .همچنین آشنایی دانشجویان از راهبردهای

دانشجویان که موجب کاهش سطح یادگیری و افت تحصیلی

مطالعه میتواند موجب استفاده آنان از روشهای کارامدتری

آنان میگردد ،پیشنهاد میشود به منظور ارتقای سطح یادگیری

در مطالعه شود که منجر به بازدهی باالتر آنان در امر تحصیل

در فراگیران ،آموزش راهبردهای یادگیری در برنامه آموزشی

میگردد و رضایت بیشتر آنان از تحصیل و خدمات آموزشی را

دانشجویان به صورت مدون گنجانده شود یا اینکه گذراندن

در پی خواهد داشت و نیز میتوان با تقویت احساس

کارگاههای آموزشی در زمینه به کارگیری این راهبردها در طول

خودکارامدی دانشجویان از افت تحصیلی آنان پیشگیری نمود.

مدت تحصیل برای دانشجویان اجباری گردد.
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Background & Objective: Neglect to the principles study principles has reduced the level of
human productivity and efficiency and is a cause of demoralization and loss of self-esteem,
research boredom and disenchantment. Some learning special skills, such as methods of receiving,
storing and recalling the correct content are needed to perform an effective study. This study aimed
to show the role and impact of academic learning skills and study strategies in improving students'
study styles and their self-efficacy and satisfaction.
Methods: This interventional study, using pre-and post-training tests, was conducted on 75 newentrant nursing and midwifery students of Kerman University of Medical Sciences, Iran, in 2011.
Students completed a researcher-made questionnaire including four parts: demographic
information, learning and study strategies, self-efficacy, and satisfaction, before and after the
training. The data were analyzed using paired t-test.
Results: There were significant difference between the mean pre- (10.5 ± 2.6) and postintervention (13.6 ± 1.8) learning strategies, pre- (10.6 ± 1.8) and post-intervention (13.3 ± 1.3)
study strategies, pre- (10.5 ± 3.2) and post-intervention (12.3 ± 2.4) self-efficacy, and pre- (9.4 ±
3.4) and post-intervention (12.08 ± 2.9) satisfaction scores.
Conclusion: Learning and study strategies can be taught and learned. Upgrading learning and
study strategies increases students' sense of self-efficacy and satisfaction. According to our results,
designing a course for training study and learning strategies is suggested to improve college
students' learning and study skills.
Key Words: Study skills, Learning strategies, Study strategies, Satisfaction, Self-efficacy
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