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پروانه شریفی ،*1عباس رحمتی
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 .1کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران
 .2دکترای تخصصی مشاوره ،استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله18/3/81 :

آخرین اصالح مقاله18/5/18 :

پذیرش مقاله18/6/7 :

مقدمه :یکی از اهداف تعلیم و تربیت ،آماده کردن دانشجویان برای رویارویی با مسایل آینده و نوآوری است ،به همین دلیل باید مسایل مربوط به یادگیری آنها در کانون
توجه قرار گیرد و تقویت شود .پژوهش حاضر به منظور بررسی ،تأثیر آموزش مهارتهای یادداشت برداری بر خودکارامدی تحصیلی دانشجویان انجام یافته است.
مواد و روشها :پژوهش با روش آزمایشی (طرح پیش آزمون  -پس آزمون با گروه شاهد) انجام شد .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع
کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ورودی  8311- 11بود .نمونه تحقیق شامل  883نفر،
 55نفر گروه آزمایش ( 33نفر دانشکده ادبیات و  15نفر دانشکده بهداشت) و  55نفر گروه شاهد ( 33نفر دانشکده ادبیات و  15نفر دانشکده بهداشت) بود که با روش نمونه
گیری خوشهای یک مرحلهای انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه خودکارامدی دانشآموز  Morgan-Jinksاستفاده شد .پیش از اجرای آموزش در دو
گروه پیش آزمون اجرا گردید .بعد از اتمام دوره آموزش که فقط برای گروه آزمایش برگزار گردید ،از دو گروه پس آزمون گرفته شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از
آزمونهای  Independent–tو  ANCOVAاستفاده شد.
یافتهها :خودکارامدی تحصیلی دانشجویان گروه آزمایش دو دانشکده به طور کلی پس از آموزش مهارتهای یادداشت برداری به طور معنیداری افزایش یافت (.)P>3/335

همچنین یافتههای حاصل از مقایسه دو دانشکده آشکار ساخت که آموزش این مهارتها رابطه معنیداری با خودکارامدی تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت داشته است
( ،)P > 3/335اما رابطه معنیداری با خودکارامدی تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشاهده نشد (.)P < 3/335
نتیجهگیری :با توجه به تأثیر مثبت آموزش مهارتهای یادداشت برداری ،به نظر میرسد الزم است دستاندرکاران امرآموزش نسبت به ترویج آموزش این مهارتها
سرمایهگذاری بیشتری نمایند و حتیالمقدور در دورههای آموزشی استادان دانشگاه ،مهارتهای یادداشت برداری گنجانده شود تا اساتید به عنوان افراد اثرگذار بر دانشجویان
بتوانند روند آموزش و یادگیری این مهارتها را تسهیل نمایند.

کلید واژهها :آموزش ،مهارتهای یادداشت برداری ،خودکارامدی تحصیلی ،یادگیری
*نویسنده مسؤول :دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران
تلفن3183- 3418443:

نمابر3348 - 3114685:

par.sharifi@gmail.com

Email:

تأثیر آموزش مهارتهای یادداشت برداری بر خودکارامدی ...

مقدمه
یکی از راههای ایجاد عالقه و انگیزه در یادگیرندگان ،بهبود
شرایط یادگیری و افزایش سطح کیفی روشهای آموزشی

شریفی و همکاران

یک امر ضروری برای همه کسانی است که به مطالعه مثل غذا،
آب و هوا برای دوام زندگی بشری اعتقاد دارند .طبق مطالعات ی
که در مورد حافظه انسان انجام شده است ،انسانها بعد از

است .از این طریق یادگیرندگان به موفقیت بیشتری در

بیست دقیقه ،به طور تقریبی  43درصد آن چه را که شنیدهاند یا

یادگیری نایل میآیند و این کسب موفقیت عالقه و انگیزش

خواندهاند فراموش میکنند و بعد از  14ساعت ،به طور تقریبی

آنها را نسبت به یادگیری مطالب تازه افزایش میدهد.

 03درصد مطالب را از یاد میبرند (.)8-3

در عین حال یکی از مهمترین مشکالت نظام آموزشی ایران

مطالعات دیگر نیز نشان دادهاند که بیش از  11درصد

عدم آموزش رسمی مهارتهای یادداشت برداری به

دانشجویان دانشگاهها در سخنرانیها یادداشت برداری میکنند

دانشآموزان و دانشجویان است .متأسفانه در مدارس ما

و  14درصد آنها باور دارند که یادداشت برداری یک بخش

مهارتهایی نظیر خوب دیدن ،خوب گوش کردن و در نهایت

مهم از تجربه آموزشی است .همچنین این ایده به طور

یادداشت برداری مؤثر و با کیفیت آموزش داده نمیشود.

گستردهای توسط مربیان و استادان پذیرفته شده است که

بنابراین دانشآموزان با ورود به دانشگاه از توانایی یادداشت

یادداشت برداری هم یک ابزار با ارزش است که میتواند به

برداری به خوبی برخوردار نیستند و چه در کالس درس و چه

افزایش حفظ اطالعات کمک کند و هم یکی از مهارتهای

حین مطالعه ،یادداشتهای خود را بر اساس سلیقه شخصی

مهم دانشجویان است (.)4-6

مینویسند .در این هنگام به دلیل حذف نکات اصلی و نوشتن

همچنین روانشناسان یادگیری پیوسته به این نکته اشاره

کلمه به کلمه جزوه از سخنان استاد و در برخی موارد عدم

دارند که دانشآموزان حدود  13درصد از زمان کالس را به

استفاده از مخففها ،یادداشتهای ضعیفی بر میدارند .

سخنرانیهای معلم گوش میدهند و برای بهرهمندی از این

در حالی که به عقیده بسیاری یادداشت برداری جزء جدا

سخنرانیها آنها اغلب از استراتژی یادگیری خودشان برای

نشدنی یادگیری و مطالعه کارامد در دانشگاه محسوب میگردد .

یادداشت برداری استفاده میکنند .به زعم ایشان روشهای

از سوی دیگر شناخت نکات کلیدی و استفاده از آنها باعث

مختلف یادداشت برداری از فرایندهای شناختی و راهبردهای

افزایش فعالیت مغز و در نتیجه یادگیری بهتر و دقیقتر میشود.

مختلفی استفاده میکنند و این روشها یکی از چندین فرایند

مطالعات نشان داده است که دانشآموزان و دانشجویانی که

شناختی است که دانشآموزان به منظور تسهیل در یادگیری و

در حین یادگیری یادداشت برداری میکنند و سپس یادداشت

بهبود عملکرد تحصیلی خود به آن نیازمند هستند (.)6-1

های خود را مرور میکنند ،موفقیت تحصیلی باالتری نسبت به

برخی محققان نیز گزارش کردند که بهبود مهارتهای

کسانی به دست میآورند که این کار را انجام ندادهاند .بنابراین

یادداشت برداری به درک مطالب و همچنین یادآوریهای کوتاه

یادداشت برداری از نکات مهم و اساسی درس استاد ،از

مدت و بلند مدت دانش آموزان کمک میکند .آنها همچنین

راههای مبارزه با فراموشی مطالب است .مشاوران تحصیلی نیز

بیان نمودند که یادداشت برداری در حین سخنرانی در کالس

معتقد هستند که یادداشت برداری کمک فراوانی به یادگیری

درس بر موفقیت تحصیلی تمام دانشآموزان و دانشجویان

میکند .یادداشت برداری نوعی تکرار مطالب است که موجب

مؤثر بوده است و این موفقیت به طور فزایندهای به توانایی

به خاطر سپردن و تمرکز حواس میشود .فرد از طریق

آنها در یادداشت برداری وابسته است .به همین دلیل آنها

یادداشت برداری به طور خالصه موارد مهم را مینویسد و از

اعتقاد دارند که یادداشت برداری باید آشکارا در مدارس

آنها در آینده استفاده میکند .از سوی دیگر یادداشت برداری

تدریس شود (.)6 ،1
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پس از ایجاد عالقه و انگیزه یادگیری ،فرد به تواناییهای

به آموزش عالی صرف میشود ،در خصوص مسایل مربوط به

خود ایمان پیدا میکند و کوششی مضاعف در جهت یادگیری

آموزش و یادگیری در دانشگاهها کمتر سرمایه گذاری شده

بیشتر اعمال مینماید که این امر مفهوم خودکارامدی را در

است و به همین دلیل به طور روز افزون شاهد افزایش تعداد

ذهن تداعی مینماید .خودکارامدی به این باور فرد که میتواند

دانشجویان مشروط و یا حتی دانشآموختگانی هستیم که

کاری را با موفقیت انجام دهد گفته میشود .خودکارامدی یعن ی

هنگام ورود به جامعه و بازار کار تازه متوجه میشوند که از

این که معتقد باشیم میتوانیم با وضعیتهای مختلف کنار

سالهای تحصیل در دانشگاه طرفی نبستهاند .بنابراین با توجه

بیاییم .کسانی که خیلی خود بسنده هستند ،انتظار دارند موفق

به استفاده فراوان یادداشت برداری توسط دانشجویان در کالس

شوند و اغلب موفق میشوند و کسانی که چندان خودکارامد

درس و نیز در نظر گرفتن این نکته که متأسفانه در دوران

نیستند ،در مورد توانایی خود در انجام تکالیف شک دارند و

تحصیل دبیرستان و دانشگاه توجه زیادی به آموزش این

به همین جهت نیز کمتر موفق میشوند ،از همین رو عزت

مهارتها ،به خصوص استفاده از روشهای استاندارد و جهانی

نفس آنها کم است .شخصی که شک دارد بتواند رفتار خاص

نشده است و همچنین با توجه به این که مطالعات علمی بسیار

مورد انتظار را انجام دهد ،دارای خودکارامدی پایین است.

کمی در مورد یادداشت برداری اصولی در کشور انجام شده

خودکارامدی باال به تالش و پافشاری در برخورد با مسأله و

است ،در این پژوهش سعی شد که تأثیر آموزش مهارتهای

به دست آوردن اهداف باالتر منتهی میشود ،در حالی که

یادداشت برداری بر خودکارامدی تحصیلی دانشجویان که به

خودکارامدی پایین باعث یأس و دست کشیدن از کار میشود

میزان زیادی در امر یادگیری دخیل است ،بررسی گردد.

( .)83 ،88افرادی که احساس کارایی باال دارند معتقدند که
میتوانند به نحو مؤثری با وقایع و موقعیتها برخورد کنند.
چون آنها انتظار دارند که در غلبه کردن بر موانع موفق شوند،
در کارها استقامت به خرج میدهند و اغلب در سطح باال عمل
میکنند .آنها در مقایسه با کسانی که احساس کارایی پایینی
دارند به تواناییهای خود اطمینان بیشتری دارند و خود
ناباوری ناچیزی نشان میدهند .آنها مشکالت را به جای
تهدید ،چالش میدانند و فعاالنه در جستجوی موقعیتهای
تازه هستند .احساس کارایی باال ترس از شکست را کاهش
میدهد ،سطح آرزوها را باال میبرد و توانایی حل مسأله و
تفکر تحلیلی را بهبود میبخشد (.)81
نتایج تحقیقات نیز در این زمینه حاکی از آن است که
دانشآموزانی که خود را کارامد میدانند از راهبردهای شناختی
و فراشناختی بیشتری استفاده میکنند و در انجام تکالیف اصرار
بیشتری ازخود نشان میدهند (.)83
با عنایت به مطالب مطرح شده ،به نظر میرسد با توجه به
هزینههای سنگین اعم از مالی ،انسانی و  ...که در امور مربوط

روش کار
روش تحقیق از نوع آزمایشی به روش پیش آزمون -پس
آزمون با گروه شاهد بود که در طول یک نیمسال تحصیلی در
دانشگاههای شهید باهنر و علوم پزشکی کرمان انجام گرفت.
جامعه آماری در این پژوهش شامل دانشجویان مقطع
کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر
و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
روش انتخاب نمونه در این پژوهش به صورت خوشهای
یک مرحلهای انجام گرفت .هر کدام از کالسهای دانشکده
های ادبیات و بهداشت به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد.
از هر دانشکده دو کالس و در مجموع چهار کالس از
دانشجویان ورودی  11از یک گروه آموزشی (مهر و بهمن) به
عنوان خوشه انتخاب شد و به طور تصادفی یک کالس از هر
دانشکده به گروه آزمایش و یک کالس به گروه شاهد
تخصیص داده شد که با توجه به نوع نمونهگیری و نیز بنا به
نظر برخی از صاحبنظران مبنی بر این که در پژوهشهای
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تأثیر آموزش مهارتهای یادداشت برداری بر خودکارامدی ...

آزمایشی تعداد نمونه در هر یک از گروهها نباید کمتر از 85

پرسشنامه کارامدی دانشآموز  Morgan-Jinksاین

نفر باشد ،تعداد نمونه  883نفر مشخص شد .به این صورت که

پرسشنامه دارای  33پرسش میباشد .گویههای این پرسشنامه

 53نفر از دانشگاه علوم پزشکی ( 15نفر گروه آزمایش 15 ،نفر

با مقیاس لیکرت دارای پاسخهای چهار گزینهای شامل کامالً

گروه شاهد) و  63نفر از دانشگاه شهید باهنر ( 33نفر گروه

موافقم ( 4امتیاز) ،تا حدودی موافقم ( 3امتیاز) ،تا حدودی

آزمایش 33،نفر گروه شاهد) انتخاب شدند (.)84

مخالفم ( 1امتیاز) و کامالً مخالفم ( 8امتیاز) طراحی شده است.

در ضمن در این پژوهش هدف اصلی ،بررسی تأثیر آموزش

برای سؤاالت منفی برعکس نمره داده میشود .به این ترتیب

مهارتهای یادداشت برداری بر خودکارامدی تحصیلی

که برای گزینه کامالً موافقم این سؤاالت  8امتیاز ،تا حدودی

دانشجویان دو دانشکده بود و مقایسه این تأثیر در دو دانشکده

موافقم  1امتیاز ،تا حدودی مخالفم  3امتیاز و برای گزینه کامالً

هدف فرعی پژوهش قرار داده شد.

مخالفم  4امتیاز تعلق میگیرد .پرسشنامه دارای حداکثر نمره

در آغاز پژوهش ابتدا پرسشنامههای مربوطه تهیه و پس از

 813میباشد .سازنده ابزار نحوه نمرهگذاری را به صورت باال

اخذ مجوز از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید

(نمره  63و بیشتر) و پایین (نمره  51و کمتر) قرار داده است.

باهنر و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان به

همچنین ضریب پایایی پرسشنامه را  3/11گزارش نموده است.

کالسهایی که در نمونه به دست آمده بود ،مراجعه شد و از

در طی پژوهشی که کریمزاده در سال  8315انجام داد ضریب

دانشجویان تقاضا شد که به پرسشنامههای مربوطه پاسخ گویند.

اعتماد پرسشنامه3/06به دست آمد(.)86

پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها در پیش آزمون،

در این پژوهش پرسشنامه مذکور برای هماهنگی با شرایط

کارگاه آموزشی در مورد نمونههای گروه آزمایش اجرا گردید.

دانشجویان اصالح گردید و همچنین عنوان بعضی از دروس

این آموزش طی هفت جلسه دو ساعته شامل ارایه کلیاتی

در پرسشنامههای دو دانشکده تغییر کرد (مثالً بهداشت خانواده

درباره یادداشت برداری ،مراحل سهگانه یادداشت برداری،

برای دانشجویان دانشکده بهداشت و روانشناسی برای

آموزش روشهای یادداشت برداری نقشه ذهنی ،سیستم

دانشجویان دانشکده ادبیات) و پس از آن پایایی با استفاده از

 Cornellرئوس مطالب (طرح کلی) ،تقسیم صفحه ،سیستم

روش آزمون بازآزمایی اندازهگیری شد و با ضریب همبستگی

یکپارچه  Palmatierو در آخر آموزش راهکارهایی برای

( )r = 3/01مورد تأیید قرار گرفت .روایی این پرسشنامه نیز به

نوشتن یادداشتهای با کیفیت انجام شد .در پایان هر جلسه از

روش محتوی و با نظرسنجی از استادان و صاحبنظران این

دانشجویان درخواست شد که یادداشتهای خود در جلسه بعد

حیطه بررسی گردید و پس از انجام ویرایش مورد تأیید قرار

را به روش آموزش داده شده بردارند .بعد از اجرای کارگاههای

گرفت.

آموزشی برای گروههای آزمایش ،از دانشجویان هر دو گروه

روشهای تجزیه و تحلیل دادهها

(شاهد و آزمایش) تقاضا شد که برای انجام پس آزمون دوباره

پس از جمعآوری ،دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

به پرسشنامههای مربوطه پاسخ گویند.

( )SPSS Inc., Chicago, ILو با استفاده از روش آماری

ابزار اندازهگیری

آزمون  Independent tبرای مقایسه اختالف میانگین در دو

در این تحقیق از پرسشنامه کارامدی دانشآموز Morgan-

گروه و در سطح معنیداری  P > 3/35تحلیل گردید .با توجه

 Jinksاستفاده شد ( .)85با توجه به این که تعداد نمونه 883

به این که در پژوهشهای آزمایشی امکان دارد تفاوتهای

نفر بود و پرسشنامه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون

ناشی از سایر عوامل غیر از مداخله آموزشی باعث نتیجهگیری

اجرا شد ،در جمع  113پرسشنامه توزیع و جمعآوری گردید.

اریب شود ،در این پژوهش برای مقایسه گروههای آزمایش و
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شاهد از  ANCOVAاستفاده شد ANCOVA .تغییرات

یافتههای حاصل از مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات

گروههای مقایسه را در پیش آزمون تعدیل مینماید و در نتیجه

خودکارامدی تحصیلی در پس آزمون با استفاده از آزمون

میتوان تغییرات مشاهده شده در پس آزمون را با اطمینان

آماری  Independent tدر دو گروه شاهد و آزمایش وجود

بیشتری به مداخله نسبت داد.

تفاوت معنیدار را در دو گروه نشان داد (.)P < 3/331
نمودار جعبهای  8نشان میدهد که میانه خودکارامدی

 مالحظات اخالقی:در این پژوهش برای رعایت اخالق پژوهش مسایل زیر

تحصیلی در پس آزمون گروه آزمایش افزایش یافته است.

رعایت شد.
•تشریح اهداف و ماهیت پژوهش برای شرکت کنندگان
•بینام بودن پرسشنامهها
• تضمین محرمانه بودن کلیه اطالعات کسب شده از
شرکت کنندگان
•دادن اختیار به کلیه افراد مورد پژوهش در خصوص
شرکت یا عدم شرکت در پژوهش

یافتهها

نمودار  .8نمودار جعبهای مقایسه خودکارامدی تحصیلی آزمودنیهای گروه

خودکارامدی تحصیلی آزمودنیها بین  8تا  4رتبهبندی شده

آزمایش و شاهد دو دانشکده (کلی) در پیش آزمون و پس آزمون

است؛ به طوری که کمترین مقدار  8و بیشترین مقدار 4
میباشد .همچنین خودکارامدی تحصیلی با توجه به میانگین
نمرهها به دو رتبه (زیاد و کم) تقسیمبندی شده است.
یافتههای توصیفی نمرات حاصل از پرسشنامه خودکارامدی
تحصیلی در پیش آزمون و پس آزمون به شرح جدول  8است.

نتایج به دست آمده نشان داد که  83/6و  3/6درصد از
دانشجویان به ترتیب در پیش آزمون و پس آزمون ناکارامد و
 16/4و  16/4درصد از دانشجویان به ترتیب در پیش آزمون و
پس آزمون کارامد هستند (نمودار .)1

نتایج آزمون  Independent tبرای مقایسه میانگین نمره
خودکارامدی در پیش آزمون و پس آزمون در گروه شاهد
تفاوت معنیداری نشان نداد ( ،)P = 3/813اما این تفاوت در
گروه آزمایش معنیدار بود (.)P > 3/331

پس آزمون

پیش آزمون

96.4
86.4
3.6
13.6
کارآمد

جدول  .8میانگین و انحراف معیار نمرات خودکارامدی تحصیلی
دانشجویان در پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه مورد مطالعه
نوع آزمون

گروه آزمایش

گروه شاهد
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

14/103

88/333

18/863

83/643

پس آزمون

10/103

1/313

13/583

1/143

P

3/813

3/331

ناکارآمد

نمودار  .1درصد خودکارامدی تحصیلی در پیش آزمون و پس آزمون در
دانشجویان دو گروه

نتایج حاصل از  ANCOVAبا توجه به این که مقدار P
محاسبه شده ( )> 3/338کمتر از سطح معنیدار = 3/35( 3/35
 )αبود ،آشکار ساخت که بین میانگینهای نمره خودکارامدی
تحصیلی در دو گروه آزمایش و شاهد تفاوت معنیداری وجود
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دارد و در نتیجه آموزش مهارتهای یادداشت برداری بر

بر خودکارامدی تحصیلی  11/1درصد و میزان همبستگی 3/5

خودکارامدی تحصیلی تأثیر معنیدار دارد .با توجه به مجذور

درصد میباشد (جدول .)1

ضریب ایتا ،میزان تأثیر آموزش مهارتهای یادداشت برداری
جدول  ANCOVA .1تأثیر آموزش مهارتهای یادداشت برداری و پیش آزمون بر خودکارامدی تحصیلی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P

مجذور ایتا

پیش آزمون

843/133

8

843/133

8/330

3/383

3/335

آموزش مهارتهای یادداشت برداری

8653361/381

8

8653361/381

81813/113

> 3/338

3/111

مقایسه تأثیر آموزش مهارتهای یادداشت برداری بر
خودکارامدی تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم
انسانی و دانشکده بهداشت:
دانشکده بهداشت:

تفاوت معنیداری نشان نداد ( ،)P = 3/311اما این تفاوت در
گروه آزمایش معنیدار بود (( )P > 3/333نمودار .)3
دانشکده ادبیات:
نتایج آزمون  Independent tبرای مقایسه میانگین نمره

نتایج آزمون  Independent tبرای مقایسه میانگین نمره

خودکارامدی در پیش آزمون و پس آزمون در گروه شاهد

خودکارامدی در پیش آزمون و پس آزمون در گروه شاهد

( )P = 3/638و گروه آزمایش ( )P > 3/843تفاوت
معنیداری نشان نداد (نمودار .)4

نمودار  .3نمودار جعبهای مقایسه خودکارامدی تحصیلی آزمودنیهای
گروه آزمایش و شاهد دانشکده بهداشت در پیش آزمون و پس آزمون

نمودار  .4نمودار جعبهای مقایسه خودکارامدی تحصیلی آزمودنیهای
گروه آزمایش و شاهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی در پیش آزمون و پس آزمون

کلی تأثیر داشته است و سبب افزایش ده درصدی خودکارامدی

بحث و نتیجهگیری

تحصیلی آزمودنیهای گروه آزمایش در پس آزمون شده است.

یافتههای این پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای

یافتههای دیگر حاصل از مقایسه دو دانشکده در این

یادداشت برداری بر خودکارامدی تحصیلی آزمودنیها به طور

پژوهش آشکار ساخت که آموزش مهارتهای یادداشت
برداری ،سبب افزایش خودکارامدی تحصیلی آزمودنیهای
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دانشکده بهداشت شده است ،اما بر آزمودنیهای دانشکده

کردند عملکردشان نسبت به آن هایی که از روش کرنل استفاده

ادبیات و علوم انسانی تأثیر نداشته است .این تفاوت را شاید

می کردند بیشترافزایش پیدا کرد و میزان

بتوان ناشی از این دانست که در حوزه علوم انسانی از این نوع

پاسخ های صحیح در امتحان این دسته از دانشجویان از

پرسشنامهها زیاد توزیع میشود و این امر شاید میتواند

 %58به  %14افزایش پیدا کرد .اما دانشجو یانی که روش کرنل

ضریب دقت دانشجویان این حوزه را نسبت به سایر حوزهها

را فرا گرفته بودند در امتحان کوئیز افزایش عملکرد کمتری

نظیر علوم پزشکی کاهش دهد و در نتیجه باعث شود که

داشتند و میزان پاسخ های صحیحشان در امتحان از  56درصد

دانشجویان علوم انسانی کمتر روی سؤاالت دقیق شوند.

به 68درصد افزایش پیدا کرد .اما دانشجو یان در این گروه

همچنین شاید بتوان گفت که دانشجویان دانشکده بهداشت

(کرنل) قادر بودند که به سوال های سطح.باالتر بهتر پاسخ

نسبت به دانشجویان دانشکده ادبیات ،آموزش این مهارتها را

بدهند(.)80

جدیتر گرفتهاند و از این مهارتها در تمرینات و کالسهای
درس بیشتر استفاده کردهاند.

یادداشتهای راهنما چهارچوبی را برای دانشجویان فراهم
میکند تا به سرعت اطالعات مناسب را در متن کتاب و یا

بنابراین با توجه به استفاده گسترده دانشجویان در مقاطع

مطالب ارایه شده در سخنرانی پیدا کنند (مثل پر کردن جاهای

مختلف تحصیلی از یادداشت برداری و همچنین تأثیر فراوان

خالی با استفاده از جمالت تکمیلی و یا مشخص کردن رئوس

آن در امر آموزش و فرایند یاددهی -یادگیری ،به نظر میرسد

مطالب) .این روش بر ذخیره سازی خارجی تأکید دارد (.)83

که آموزش اصولی مهارتهای یادداشت برداری به دانشجویان

یافتههای پژوهشی دیگر نشان داد که آموزش این راهبردها

مقاطع مختلف میتواند آنها را به این امر رهنمون سازد که

باعث پیشرفت تحصیلی دانشجویان میشود .همچنین آشکار

همزمان با نویسنده خوب بودن ،میتوان شنونده خوبی هم بود

ساخت که بین این آموزشها و راهبردهای شناختی و

و میتوان در حداقل زمان یادداشتهای با کیفیت و کلیدی

فراشناختی دانشجویان یک رابطه مثبت قوی وجود دارد (.)3

برداشت .این امر به نوبه خود در یادگیری تأثیر مثبت دارد و به

مطالعه دیگری نشان داده است که تسلط بر یادداشت

دانشجویان این باور را میدهد که میتوانند از عهده کارها

برداری باعث افزایش عملکرد در امتحانات می شود ،همچنین

برآیند و هر کاری از جمله یادگیری دروس را با موفقیت انجام

آن ها به این نکته اشاره دارند که مداخالت در جهت تسلط بر

دهند و به خودباوری مثبتی نسبت به خود دست یابند .این

یادداشت برداری از سخنرانی می تواند این

خودباوری نیز به نوبه خود باعث افزایش کارامدی دانشجو

مهارت را تقویت کند(.)81

میگردد .از طرف دیگر نیز میتوان در دورههای آموزشی

پژوهش دیگری که برروی دانش آموزان دبیرستانی در

استادان دانشگاه نیز این مهارتها را گنجانید تا استادان به

شهری در غرب ایالت کارولینای شمالی آمریکا انجام شد نشان

عنوان افراد اثرگذار بر دانشجویان بتوانند روند آموزش و

داد که آموزش یادداشت برداری به طور کلی به موفقیت این

یادگیری این مهارتها را تسهیل نمایند.

دانش آموزان کمک می کند(.)6

مطالعات دیگری نیز در سایر کشورها نشان می دهد که
دانشجو یان پس از مداخله (آموزش روش های یادداشت

یافته های مطالعه دیگری که درداخل و خارج ترکیه و بر
روی آموزش این راهبردها انجام شد ،نشان داد که پس از

برداری ) در کوئیز بهتر عمل کردند .نتایج دیگراین مطالعه

آموزش ،دانشجو یان شروع به استفاده بیشتری از استراتژی

نشان داد که دانشجو یانی که از یادداشت های راهنما 8استفاده

های خود -نظم دهی کرده و همچنین میزان استفاده از خالصه
نویسی و راهبردهای یادداشت برداری در آنان بیشتر شد(.)81
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تحقیق تجربی دیگری نشان داد که آموزش راهبردها و
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دریافت شده ی باال ،پیشرفت تحصیلی بیشتری نیز دارند.

روش های یادداشت برداری تأ ثیر مثبتی بر خواندن درک

همچنین یافته های پژوهشی نشان دادکه خودکارآمدی همچون

مطلب دانشجویان دارد و دانشجویانی که در پس آزمون امتیاز

توانایی ذهنی عمومی ،تأثیراتی مستقیم و نیرومند بر پیشرفت

بیشتری به دست آوردند آن هایی بودند که یادداشت های

تحصیلی دارد(.)18

بیشتری برداشته بودند و مقدار بیشتری از مفاهیم اساسی و مهم

در عین حال به علت فقدان هرگونه پژوهش انتشار یافته

را نوشته بودند ،که این نتیجه در مقایسه با دانشجویانی که این

در زمینه تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر

کار را انجام نداده بودند تفاوت معنی داری را نشان داد.

خودکارآمدی تحصیلی در داخل و خارج کشور امکان مقایسه

همچنین این تحقیق به این نتیجه رسید که دانشجویانی که فکر

نتایج این تحقیق با مطالعات مشابه وجود ندارد.

می کنند این روش ها مفید هستند نسبت به آن هایی که

همچنین با توجه به این که نتایج تحقیق حاضر محدود به

اینچنین تفکری ندارند در انتقال این راهبردها به سایر موقعیت

دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر

ها موفق تر هستند(.)13

کرمان و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوده است که

همچنین در تحقیقی که به منظور بررسی رابطه

احتماال به طور کامل قابل تعمیم به مقاطع تحصیلی دیگر و

خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

شهرهای دیگر نخواهد بود ،پیشنهاد می شود مشابه این

دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش های علوم ریاضی

پژوهش در سایر دانشگاه ها و در مقاطع مختلف تحصیلی

و علوم انسانی( بعمل آمد،نتایج نشان دادندکه خودکارآمدی

انجام شده و نتایج حاصله با پژوهش حاضر مقایسه گردد.

تحصیلی میتواند در هر دو گروه آزمودنی پیش بینی کننده
پیشرفت تحصیلی باشد(.)86

سپاسگزاری

یافته های پژوهش دیگری نشان می دهد که بیشتر مؤلفه

به این وسیله از مدیران محترم گروههای مورد مطالعه در

های خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت دانش آموزا ن رابطه مثبت

دانشکدههای ادبیات و علوم انسانی و بهداشت قدردان ی

ومعناداری داشته اند.درتحقیق دیگری نتایج به دست آمده نشان

مینماییم .همچنین از دانشجویان عزیزی که در اجرای این

دادندکه خودکارآمدی دانش آموزان همبستگی باالیی با

مطالعه با ما همکاری نمودند ،تشکر مینماییم.

پیشرفت تحصیلی دارد .همچنین دانش آموزان دارای توانایی
5. Williams RL, Eggert A. Notetaking predictors
of test performance. Teaching of Psychology
2002; 29(3): 234-37.
6. Meyer J. Notetaking training: A worthwhile
proposal? University of North Carolina at
Asheville Education Departmen 2002.
Available
From:
www2.unca.edu/~mcglinn/jaymeyerrevPaper.d
oc.
7. DI Vesta FJ, Gray GS. Listening and note
taking: II. Immediate and delayed recall as
functions of variations in thematic continuity,
note taking, and length of listening ─ review
intervals. Educational Psychology 1973; 64(3):
278-87.
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Background & Objective: One goal of education is to prepare students to deal with future issues
and to be innovative. Therefore, the issues related to their learning be focused on and
strengthened. This study has been done to evaluate the effect of note taking skills training on the
students’ academic self–efficacy.
Methods: This study was done using test method (Pretest, posttest with control group). The
statistical society included the undergraduate students of the School of Literature and Humanities
of Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran, and the School of Public Health of
Kerman University of Medical Sciences, Iran (2009-2010). The study sample included 110
undergraduate students; 55 in the experimental group (30 cases of literature and 25 cases of
Public Health) and 55 in the control group (30 cases of literature and 25 cases of Public Health).
The samples were selected by a single-stage cluster sampling method. For data collection the
Morgan-Jinks Student Efficacy Scale (MJSES) was used. The pre-test was conducted in the two
groups before the training. The note taking skills training program was carried out in the
experimental group in seven 2 hour sessions once a week. The test groups were given the posttest after completing the course. T-test and the covariance analysis were used for data analysis.
Results: Findings showed that academic self-efficacy significantly increased after note-taking
training in tested groups (P < 0.005). Moreover, the comparison of the two colleges showed that
teaching these skills had a significant relationship with academic self-efficacy of students of the
School of Health (P < 0.005), but no significant relationship was found with the students of the
School of Literature and Humanities (P > 0.005).
Conclusion: Due to the positive impact of note-taking skills training, it seems that educational
practitioners must invest more in the training of this skill and university’s professors, as
individuals influencing students, should include note-taking skills in their academic courses to
facilitate the teaching and learning process of these skills.
Key Words: Training, Note taking skills, Academic self-efficacy, Learning
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