گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره یازدهم ،شماره دوم ،ص 3131 ،022 -052

بررسی عادات و مهارتهای مطالعه در دانشجویان دندانپزشکی
3

ملوک ترابی ،*1جهانگیر حقانی ،2ایمان موسوی

 .1متخصص پاتولوژی دهان و دندان ,دانشیار ،گروه فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2متخصص راد یولوژی دهان ودندان ,دانشیار ،گروه رادیولوژی فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3دندانپزشک ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله29/7/3:

آخرین اصالح مقاله29/41/41:

پذیرش مقاله29/44/4 :

زمینه و هدف :دانشجویان دندانپزشکی در طول دوره تحصیل خود با حجم زیادی از دروس روبهرو میشوند .داشتن و به کارگیری مهارتهای مناسب
و صحیح مطالعه در بهبود عملکرد تحصیلی آنان نقش مؤثری دارد .هدف از انجام این مطالعه ،بررسی عادات و مهارتهای مطالعه در دانشجویان
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال  4324بود.
روش کار :مطالعه مقطعی -توصیفی حاضر بر روی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان انجام شد .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محقق
ساخته بر اساس پرسشنامه مهارت و عادات مطالعه  Cookشامل  91سؤال  5گزینهای (شامل  6حیطه) بر اساس مقیاس لیکرت بود که نمره بیشتر
بیانگر عادات مطالعه بهتر میباشد .پرسشنامه به صورت خودایفا توسط دانشجویان تکمیل شد .دادهها توسط نرمافزار  SPSSو آزمون تحلیل رگرسیون
خطی در سطح معنیداری  1/15مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها 75 :مرد ( 11/4درصد) 14 ،زن ( 54/2درصد) 494 ،دانشجوی مجرد ( 77/6درصد) و  35دانشجوی متأهل ( 92/5درصد) در مطالعه شرکت
کردند .میانگین سنی دانشجویان  93/16 ± 6/12سال بود .میانگین نمره پرسشنامه  74/39 ± 41/65از مجموع  491نمره به دست آمد .بین معدل کل
دانشجویان ( ،)P = 1/112میانگین ساعات مطالعه ( )P = 1/133و مطالعه قبل از کالس ( )P = 1/151با میانگین نمره پرسشنامه ارتباط آماری
معنیداری مشاهده شد .مهارت و عادات مطالعه در  7/7درصد دانشجویان خوب ،در  15/2درصد دانشجویان متوسط و در  6/1درصد ضعیف بود.
مطالعه روزانه  54/2درصد دانشجویان در طول ترم کمتر از  9ساعت بود و  16/1درصد آنان در بازه امتحانات بیشتر از  1ساعت مطالعه داشتند.
نتیجهگیری :مهارت و عادات مطالعه در دانشجویان دندانپزشکی کرمان متوسط میباشد .برگزاری دورههای آموزشی در این خصوص میتواند در بهبود
و اصالح روند یادگیری مؤثر باشد.
کلید واژهها :عادات مطالعه ،مهارتهای مطالعه ،دانشجویان دندانپزشکی
*نویسنده مسؤول :بخش پاتولوژی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،خیابان شفا ،کرمان ،ایران
تلفن1243-4145931 :

نمابر1314-9442194 :

Email: drtorabiparizi@yahoo.com
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میانگین نمره در هر یک از حیطههای مدیدیت زمان ،شرایط

عوامل متعددی بر سطح فراگیری درسی و یادآوری محتوای

فیزیکی مطالعه ،توانایی خواندن ،یادداشتبرداری ،انگیزش

مطالب آموخته شده مؤثر هستند که از آن جمله میتوان به

یادگیری ،حافظه و سالمتی در حد متوسط بود و فقط 4/3

سطح عمومی هوش ،سالمت جسمی و روانی ،انگیزه و

درصد آنها دروس را قبل از کالس مطالعه میکردند (.)7

عالقمندی به موضوع درسی ،آرامش و امکانات محیط زندگی،

مسعودی و همکاران در بررسی ارتباط روش مطالعه با

امکانات کمک آموزشی و قابلیتهای شناختی اشاره کرد (.)4

عملکرد تحصیلی ،رابطه مستقیمی را گزارش کردند (.)1

مطالعه فرایندی ذهنی با اصول و شرایط خاص خود است.

عبدخدایی در تحقیقی که به منظور میزان استفاده از راهبردهای

شرایط مطالعه مواردی است که با دانستن و به کارگیری و یا

مطالعه و یادگیری و ارتباط با وضعیت تحصیلی گروهی از

فراهم آوردن آنها میتوان مطالعهای مفیدتر و با بازدهی

دانشجویان مشهد انجام شد ،نشان داد که عملکرد دانشجویان

بیشتری داشت ( .)9مواردی که یاد گیرنده برای کمک به

در استفاده از مهارتها در حد متوسط میباشد و دختران

فراگیری ،سازماندهی و ذخیرهسازی دانش از آن استفاده

بیشتر از پسران از آنها بهره میبرند (.)2

میکند ،راهبردهای شناختی و یا مهارتهای یادگیری نامیده
میشود (.)3
شیوه مطالعه را باید از طریق انتخاب و ترکیب فنون و

نوریان و همکاران بیان کردند که دانشجویان پسر رشته
پزشکی دانشگاه آزاد در حیطه مدیریت زمان وضعیت بهتری
نسبت به دختران داشتند و دانشجویان ساکن خوابگاه از تمرکز

روشهای مختلف خواندن برگزید .مطالعه ثمربخش به عالقه

کمتری نسبت به سایر دانشجویان برخودار بودند (.)41

نسبت به مطالب خواندنی و کاربرد ماهرانه فنون مطالعه بستگی

و همکاران در مطالعهای به منظور بررسی استراتژیهای

دارد .عالقه به مطلب خواندنی سبب مطالعه بیشتر و مطالعه

یادگیری و رهیافتهای دانشجویان دارای خوانشپریشی

بیشتر منجر به بهتر شدن کاربرد فنون مطالعه میشود (.)1

( ،)Dyslexiaنشان دادند که دانشجویان بدون خوانشپریشی

نارسایی در مهارتهای یادگیری و مطالعه میتواند از معایب

نمرات بهتری داشتند و دانشجویانی که دارای خوانشپریشی

یک محیط آموزشی مطلوب باشد و حتی قابلیتهای هوشی و

بودند ،به طور معنیداری استفاده بهتری از استراتژی مدیریت

سالمت جسمی و روانی را تحت تأثیر قرار دهد و در صورتی

زمان و کمکهای مطالعاتی داشتند (.)44

Kirby

که کارامد باشد ،برخی از نارساییهای احتمالی در محیط

 Westو  Sadoskiدر مطالعه خود نشان دادند که

آموزشی و کاستیهای انگیزش تحصیلی و سالمت جسمی-

مهارتهای مطالعاتی و مدیریت زمان در موفقیت دانشجویان

روانی را که میتواند تأثیر نامطلوبی بر عملکرد تحصیلی فرد

ترم اول پزشکی قویتر از استعداد آنها به یادگیری میباشد

داشته باشد ،تعدیل و یا حتی جبران کند (.)5

( .)4بین کاربرد مهارتهای مطالعه و یادگیری با موفقیت

موسوینسب و همکاران در بررسی عادات مطالعه

آموزشی رابطه مثبتی گزارش شده است ( Reid .)49 ،43و

دانشجویان رشته پزشکی نشان دادند که آنان در زمینه درک

همکاران گزارش کردند که داشتن برنامه منظم و مطالعه عمیق

مطلب نمره کمتری داشتند و نتیجه گرفتند که آموزش

همراه با تمرکز میتواند در یادگیری دانشجویان پزشکی مؤثر

مهارتها و عادات مطالعه به صورت واحد درسی میتواند در

باشد (.)41

یادگیری بهتر متون درسی دانشجویان کمک کننده باشد (.)6

از آن جایی که دانشجویان رشته دندانپزشکی در دوره علوم

کوشان و حیدری ،شیوه مطالعه دانشجویان دانشکده علوم

پایه با حجم زیاد و متنوعی از دروس و در دوره کلینیک با

پزشکی سبزوار را نامطلوب بیان کردند .طبق گزارش آنها،

خستگی و استرس ناشی از کار بالینی مواجه میشوند ،یادگیری
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آنها مستلزم صرف زمان و داشتن برنامه منظم میباشد و

یادداشتبرداری 44-91 ،حیطه مهارت و سرعت خواندن،

تاکنون مطالعه مشابهی در این باره انجام نشده است .این

 41-46حیطه امتحانات 94-93 ،حیطه مهارتهای نوشتاری و

مطالعه با هدف ارزیابی مهارتهای مطالعه در دانشجویان

سؤال  91درباره ثمربخشی مطالعه با

دوستان بود.

دانشکده دندانپزشکی کرمان انجام شد تا بتوان نقاط ضعف و

در نهایت ،دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه

کاستیهای احتمالی را تشخیص داد و گامی در جهت پیشبرد

 )version 18, SPSS Inc., Chicago, IL( 41و توسط آزمون

اهداف آموزشی برداشت.

آماری رگرسیون خطی ( )Linear regressionمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت P > 1/15 .به عنوان سطح معنیداری در

روش کار

نظر گرفته شد.

پژوهش حاضر از نوع مقطعی -توصیفی -تحلیلی بود که بر
روی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمان انجام گردید.

یافتهها

ابتدا هدف از انجام این طرح برای دانشجویان توضیح داده شد

در این پژوهش که بر روی دانشجویان دندانپزشکی

و سپس با کسب موافقت وارد طرح شدند .به آنها اطمینان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد 456 ،نفر از 991

داده شد که پرسشنامه بدون نام و جوابها محرمانه است و

دانشجو به پرسشنامه پاسخ دادند (پاسخگویی 63درصد) .از

فقط برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار میگیرد .سپس

این تعداد 75 ،مرد ( 11/4درصد) 14 ،زن ( 54/2درصد)494 ،

پرسشنامهای شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک (شامل

دانشجوی مجرد ( 77/6درصد) و  35دانشجوی متأهل (92/5

سال تحصیلی ،جنس ،معدل ،محل سکونت ،سن ،وضعیت

درصد) در مطالعه شرکت کردند .میانگین سنی دانشجویان

تأهل و )...و پرسشنامه مهارتهای مطالعه پژوهشگر ساخته بر

 93/16 ± 6/12سال بود 32/4 .درصد آنان با والدین زندگی

اساس پرسشنامه مهارتهای مطالعه ( Cookاز مرکز مشاوره

میکردند و  39/4درصد ساکن خوابگاه بودند.

 )Cook Counseling Centerدر اختیار دانشجویان قرار گرفت.

 41/6درصد ( 92نفر) کار میکردند .میانگین ساعات مطالعه

پرسشنامه شامل  91سؤال در  6حیطه شامل مدیریت زمان،

 54/9درصد افراد کمتر از  9ساعت در روز در طول ترم و

تمرکز ،یادداشتبرداری ،مطالعه ،امتحانات و مهارتهای

 16/1درصد دانشجویان در طول امتحانات بیش از  1ساعت

نوشتاری میباشد که بر اساس مقیاس لیکرت (از کامالً مخالفم

درس میخواندند 79/1 .درصد افراد هرگز مطالعه قبل از

تا کامالً موافقم) از 4تا  5نمرهگذاری میگردد؛ بدین ترتیب که

کالس نداشتند .میانگین نمره پرسشنامه  74/39 ± 41/65از

نمرات بهتر بیانگر عادات و مهارتهای بهتر مطالعه است .دامنه

مجموع  491نمره به دست آمد .نمره دانشجویان پسر ± 44/11

نمرات از  91-491میباشد .سؤاالت در اختیار  41صاحبنظر

 79/16و نمره دانشجویان دختر  71/96 ± 41/42بود (1/731

قرار گرفت و مناسب بودن سؤاالت توسط آنها مورد ارزیابی

=  .)Pدانشجویان مجرد دارای نمره  74/12 ± 41/46و متأهلین

و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت .سپس پرسشنامه در اختیار

دارای نمره  79/44 ± 49/31بودند (.)P = 1/431

 41دانشجو قرار گرفت و از آنها خواسته شد که به دقت به

تحلیل آماری بین معدل کل دانشجویان (،)P = 1/112

سؤاالت جواب دهند .پرسشنامه دو هفته بعد باز هم در اختیار

میانگین ساعات مطالعه ( )P = 1/133و مطالعه قبل از کالس

همین دانشجویان قرار داده شد و پایایی سؤاالت توسط ضریب

( )P = 1/151با میانگین نمره پرسشنامه ارتباط آماری

 Cronbachs alphaسنجیده شد .سؤاالت  4-1حیطه مدیریت

معنیداری را نشان داد.

زمان 5-7 ،حیطه تمرکز 1-41 ،حیطه مهارت شنیداری و
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نتایج آزمون آماری در حیطه مدیریت زمان ارتباط
معنیداری را با متغیرهای مربوط نشان نداد .در حیطه تمرکز با

مطالعه قبل از کالس ( )P = 1/143ارتباط آماری معنیداری
وجود داشت.

مطالعه قبل از کالس ( ،)P = 1/113مطالعه در طول ترم

میانگین نمرات پرسشنامه به سه دسته خوب (،)11-491

( )P = 1/119و مطالعه در بازه امتحان ( )P = 1/151ارتباط

متوسط ( )56-17/5و ضعیف ( )91-55/5تقسیمبندی شد و

معنیداری مشاهده شد .ارتباط آماری معنیداری بین حیطههای

نتایج نشان داد که  7/7درصد عادات مطالعه خوب15/2 ،

سرعت مطالعه و امتحان با متغیرها وجود نداشت.

درصد عادات مطالعه متوسط و  6/1درصد عادات مطالعه بد

بین حیطه مهارتهای شنیداری و یادداشتبرداری با مطالعه

داشتند .نمودار  4توزیع فراوانی افراد بر حسب وضعیت

قبل از کالس ( )P = 1/139و معدل کل ( )P = 1/152ارتباط

پاسخگویی خوب ،متوسط و بد را در هر کدام از حیطههای

معنیداری مشاهده شد .در حیطه مهارتهای نوشتاری با معدل

مطالعه نشان میدهد.

کل ( ،)P = 1/154میانگین مطالعه در طول ترم ( )P = 1/152و
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مهارت شنوایی

تمرکز

مدیریت زمان

نوشتاری
نمودار  :4توزیع فراوانی افراد بر حسب وضعیت پاسخگویی در هر کدام از حیطههای مطالعه

جدول  4ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با عادات و
مهارتهای مطالعه را نشان میدهد.
یافتههای مطالعه نشان داد که ارتباط آماری معنیداری بین
میانگین ساعات مطالعه در طول ترم ( -9/193و ،)P = 1/331

سن

-1/174

1/795

وضعیت تأهل

4/311

1/614

معدل کل

-4/361

1/112

معدل نیمسال

-1/144

1/121

محل سکونت

-4/469

1/917

کار دانشجویی

-1/271

1/662

میانگین ساعات مطالعه در دوره امتحانات ( -1/674و 1/154
=  )Pو داشتن مطالعه قبل از کالس ( -3/577و )P = 1/591
مشاهده نشد.
جدول  :1ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با عادات و مهارتهای
مطالعه

بحث و نتیجهگیری
مطالعه فرایندی ذهنی با اصول و شرایط خاص خود است.
شرایط مطالعه مواردی است که با دانستن ،به کارگیری و یا

متغیر

B

P

فراهم آوردن آنها میتوان مطالعهای مفیدتر و با بازدهی بیشتر

سال تحصیل

-1/511

1/355

داشت ( .)9نارسایی در مهارتهای یادگیری و مطالعه میتواند

جنس

-1/516

1/752

مزایای یک محیط آموزشی مطلوب باشد و حتی قابلیتهای
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بررسی عادات و مهارتهای مطالعه در...

هوشی و سالمت جسمی و روانی را تحت تأثیر قرار دهد و در

با ترم تحصیلی ارتباطی نیافتند ( )45که با تحقیق حاضر

صورت کارامدی ،برخی از نارساییهای احتمالی در محیط

مطابقت دارد.

آموزشی و کاستیهای انگیزش تحصیلی و سالمت جسمی-

 33/9درصد افراد در حیطه مدیریت زمان در این پژوهش

روانی را -که میتواند تأثیر نامطلوبی بر عملکرد تحصیلی فرد

مطلوب بودند .میانگین نمره افراد  43/39 ± 9/61از  91بود.

داشته باشد -تعدیل و یا حتی جبران کند ( .)5در این تحقیق

اشکال در مدیریت زمان در تحقیق  Drosissو همکاران از

میانگین نمره مهارت و عادات مطالعه  74/39 ± 41/65از 491

مشکالت عمده در عادات مطالعه دستیاران در آمریکا بود

بود که با توجه به نمره کل میتوان گفت در حد متوسط

( .)41حسینی و همکاران نشان دادند که کمترین میانگین نمره

میباشد.

عادات مطالعه در دانشجویان کارشناسی دانشکده بهداشت یزد،

کوشان و حیدری نیز در بررسی عادات مطالعه در

مدیریت زمان بود ( .)47موسوی نسب و همکاران نیز نشان

دانشجویان علوم پزشکی سبزوار به میانگین  51/17برای

دادند که مدیریت زمان در دانشجویان پزشکی زنجان ضعیف

دانشجویان پسر و  54/11برای دانشجویان دختران از  21دست

بود ( )6که با پژوهش حاضر مطابقت دارد.

یافتند ( .)7فریدونی مقدم و چراغیان نیز نمره  11/96از  11را

در تحقیق حاضر ،رابطه بین مدیریت زمان با هیچ کدام از

در دانشجویان پرستاری آبادان گزارش کردند که با مطالعه

متغیرها معنیدار نبود ،اگرچه پسران بهتر از دختران بودند که با

حاضر مطابقت دارد ( .)45در پژوهش حاضر ،بین معدل کل

مطالعات موسوی نسب و همکاران ( ،)6کوشان و حیدری ()7

دانشجویان و میانگین ساعات مطالعه در طول ترم با مهارت و

و نوریان و همکاران ( )41مطابقت دارد و با مطالعه

عادات مطالعه ارتباط معنیداری مشاهده شد .بدیهی است که

و  Hartlyکه نشان دادند دختران مدیریت بهتری داشتند (،)42

مهارت و عادات مناسب مطالعه به ویژه مطالعه در طول ترم

مطابقت ندارد.

Trueman

میتواند عملکرد تحصیلی را بهبود بخشد .فریدونی مقدم و

در پژوهش حاضر 47/2 ،درصد دانشجویان از نظر تمرکز

چراغیان نیز بین میانگین نمره مهارت و عادات مطالعه با

هنگام مطالعه مطلوب بودند .میانگین نمره تمرکز 7/26 ± 9/12

عملکرد تحصیلی ارتباط معنیداری را گزارش کردند ( )45که

از  45بود که نامطلوب میباشد و با مطالعه موسوی نسب و

با تحقیق حاضر مطابقت دارد.

همکاران (که تمرکز دانشجویان ضعیف بود) ( ،)6مطابقت

کریمی و فرحبخش نشان دادند که خودتنظیمی عاطفی و

دارد .بر طبق نتایج تحقیق حاضر ،میانگین نمره در حیطه

مهارتهای مطالعه سبب افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان

توانایی و سرعت مطالعه  47/73 ± 1/91از  11بود و 41/6

ترم  9تا  1دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شده است ( .)46در

درصد افراد از این نظر ضعیف بودند .کوشان و حیدری

تحقیق حاضر ،بیشترین میانگین نمره در دانشجویان سال

میانگین نمره خواندن را  1/92از  46گزارش کردند ( )7که با

چهارم بود؛ اگرچه ارتباط معنیداری گزارش نشد .بر اساس

مطالعه حاضر همخوانی دارد.

مطالعه حاضر بین جنس ،سال تحصیلی ،معدل ترم قبل و

بین سرعت و مهارت خواندن با هیچ کدام از متغیرها ارتباط

ساعات مطالعه در بازه امتحانات و محل سکونت ارتباط آماری

آماری معنیداری مشاهده نشد و این یافته با مطالعه کوشان و

مشاهده نشد .حسینی و همکاران نیز بین ترم تحصیلی ،جنس

حیدری که بین جنس و توانایی خواندن ارتباط معنیداری

و معدل ترم قبل ارتباط آماری مشاهده نکردند ( ،)47همچنین

گزارش کردند ( ،)7مطابقت ندارد و با تحقیقات موسوی نسب

کوشان و حیدری نیز بین عادات مطالعه و جنس ارتباط آماری

و همکاران ( )6و نوریان و همکاران ( )41مطابقت دارد.

معنیداری گزارش نکردند ( .)7فریدونی مقدم و چراغیان نیز

میانگین نمره در حیطه امتحانات  2/14 ± 9/61از  45بود و
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 31/1درصد دانشجویان در وضعیت مطلوب بودند .بین

سکونت با نمره عادات و مهارتهای مطالعه و همچنین هر

میانگین نمره در این حیطه با متغیرها ارتباط آماری مشاهده

یک از حیطهها تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد که با

نشد .با توجه به این که اغلب دانشجویان تمام سعی خود را

مطالعه موسوی نسب و همکاران ( )6و نوریان و همکاران

برای موفقیت در امتحانات میکنند و با در نظر گرفتن این نکته

( )41مطابقت دارد .شاید علت آن در سکوت و آرامشی باشد

که در مطالعه حاضر  16/1درصد افراد در طول دوره امتحانات

که در بازه امتحانات در خوابگاهها وجود دارد .در مطالعه

بیش از  1ساعت در روز مطالعه میکنند ،توجیهپذیر است.

حاضر  3/9درصد دانشجویان ،مطالعه قبل از کالس داشتند که

در حیطه شنیداری و یادداشتبرداری در کالس 2/6 ،درصد

با مطالعه کوشان و حیدری ( 4/3درصد) ( )7مطابقت دارد .با

افراد مطلوب بودند و میانگین نمره افراد  7/71 ± 9/91از 45

توجه به اهمیت مطالعه قبل از کالس و نقش آن در یادگیری،

بود که نامطلوب میباشد و با مطالعه حسینی و همکاران که

دانشجویان باید در مورد فواید آن توجیه شوند.

بیشترین میانگین مربوط به یادداشتبرداری بود ،مطابقت ندارد

نتیجهگیری یافتههای حاصل از این مطالعه نشان داد که

( .)47با در نظر گرفتن اینکه عدم یادداشتبرداری سر کالس

وضعیت مهارت و عادات مطالعه در دانشجویان دندانپزشکی

یکی از عوامل معنیدار در افت تحصیلی دانشجویان مامایی در

کرمان متوسط رو به پایین است و با توجه به این که مهارت

تحقیق باکویی و همکاران بوده است ،باید توجه بیشتری به این

کافی در مطالعه قابل آموزش و فراگیری میباشد و عملکرد

مقوله نمود (.)91

تحصیلی را افزایش میدهد؛ بنابراین توجه به این نکته ضروری

مهارت نوشتاری در این تحقیق  49/93 ± 3/11از  45و از
بقیه حیطهها بیشتر بود که با مطالعه نوریان و همکاران ()41

است و برگزاری کالسهای آموزشی در جهت فراگیری
روشها و عادات صحیح مطالعه توصیه میشود.

مطابقت دارد و از تحقیق کوشان و حیدری ( )7بیشتر است.
بین وضعیت تأهل با میانگین نمره عادات و مهارتهای

سپاسگزاری

مطالعه و همچنین هر یک از حیطهها تفاوت آماری معنیداری

این طرح با کد اخالقی  K/24/313در معاونت پژوهشی

مشاهده نشد که با مطالعات فریدونی مقدم و چراغیان ( )45و

دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد تصویب قرار گرفت .بخشی

موسوی نسب و همکاران ( )6در حیطههای تمرکز و مدیریت

از هزینههای مطالعه حاضر از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه

زمان مطابقت دارد .اگرچه ساکنین منزل شخصی بیشترین

علوم پزشکی کرمان تأمین شده است که بدینوسیله از این

میانگین نمره کل پرسشنامه را کسب کردند ،ولی بین محل

معاونت تشکر و قدردانی میگردد.
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Background & Objective: Adequate time and an organized plan to study have an efficient role in
improvement educational performance. This study was performed to determine the dental students’
skills and habits in Kerman dental students.
Methods: This cross-sectional study was conducted on Kerman dental students in 2013. Data were
collected by questionnaire in 2 parts, demographic characteristics and study skill and habits consist
of 24 questions in 6 domains. Higher scores indicated more appropriate study skills and habits.
Results: 48.1% were males and 51.9% were females, with mean age of 23.46 ± 6.09 years. The
mean score was 71.32 ± 10.65 out of 120. There was a significant correlation between the students’
total mean score (P = 0.049), mean of study hours (P = 0.033) and studying before class (P = 0.050)
with the mean score of questionnaire. 7.7%, 85.9%, and 6.4% had good study skills, moderate and
poor study skills and habits, respectively. 51.9% had 2-4 hours daily study, and 46.8% had 6-8 hours
daily in exams interval.
Conclusion: Study skills and habits in this study were moderate. Teaching study skills can help
dental students in better learning and understanding.
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