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 چكيده
به:هدف و تدريس عنوان يكي از راهكارهاي عملي در راستاي بهبـود كيفيـت راهبردهاي يادگيري

و موفقيت تحصيلي دانشجويان اهميت به هدف از پـژوهش حاضـر بررسـي تـأثير دوره. سزايي دارد آموزش
و يادگيري در دانشجويان كتابـداري آموزش مهارت و يادگيري بر راهبردهاي مطالعه -و اطـالع هاي مطالعه

.رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان است

به پژوهش حاضر از نوع شبه:روش و و پـس صورت دو گروهي همراه با پيش تجربي آزمـون آزمـون
و اطالع50جامعه پژوهش شامل. انجام شده است رساني پزشكي دانشگاه علـوم نفر از دانشجويان كتابداري

مي 1389پزشكي اصفهان كه در سال  به. باشدمشغول به تحصيل بودند، صـورت كارگـاهي نحوه ارائه دوره
و از روش و هاي تدريس سخنراني كوتاه، كار در گروهبود و پاسـخ هاي كوچك، بحث گروهـي، پرسـش

ــتفاده شــد  ــه مطالــب اس ــراي ارائ ــزار گــردآوري داده. ســمينار ب ــا، پرسشــنامه اب و ه ــردي هــاي اطالعــات ف
و راهبرد جمعيت و يادگيري اسـت شناختي هـاي كمـي در دو گـروه از نظـر بـراي مقايسـه داده. هاي مطالعه

و بعـد  و يادگيري از آزمون تي، براي مقايسه نمرات قبـل نمرات كسب شده از پرسشنامه راهبردهاي مطالعه
و براي مقايسه داده از كارگاه از آزمون آنتي زوج ار افـز ها از آزمـون مجـذور كـاي در نـرم هاي كيفي بين

.اس پي اس اس استفاده گرديد

از:ها يافته و يادگيري در آزمون اوليـه حيطه پرسشنامه10ميانگين نمرات كسب شده ي راهبردهاي مطالعه
در. داري وجود نداشت در دو گروه اختالف معني ،)=002/0p(حيطـه انتخـاب ايـده اصـلي5نمـرات دانشـجويان

و اسـتفاده از راهبردهـاي ) =005/0p(، خودآزمـايي)=002/0p(اطالعـات، پـردازش)=000/0p(راهنماي مطالعـه
.داري يافته بودپس از شركت در دوره آموزشي نسبت به قبل افزايش معني) =000/0p(آزمون

و يـادگيري كه مهارت با توجه به اين:ارزش/اصالت و راهبردهاي ذهني قابـل آمـوزش هاي فكري
م بهيهستند، برنامه آموزشي فوق را و يادگيري دانشجويان .كار گرفت توان براي بهبود راهبردهاي مطالعه

 هاي مطالعه، راهبردهاي مطالعه، يادگيري، كارگاه آموزشي، دانشـگاه علـوم پزشـكي مهارت:ها كليدواژه
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 مقدمه

و شكسـت تحصـيلي دانشـجويان، علـي و توانـايي يكي از داليل افـت هـاي رغـم اسـتعدادها

مي آن و يـادگيري مربـوط باشـد تواند به ضعف در مهـارت ها در چنـد سـال اخيـر،. هـاي مطالعـه

. هـاي يـادگيري مـورد توجـه زيـادي قـرار گرفتـه اسـت يكي از نظريه عنوانبهپردازش اطالعات 

تـوان يـادگيري را هـا مـي گيـري از آن اين نظريه، راهبردهايي وجـود دارنـد كـه بـا بهـره براساس

راهبردهاي يادگيري شـامل هـر تفكـر، رفتـار، عقايـد يـا احساسـاتي ). 1383صافي،(تسهيل نمود 

و مهارت ن،ايتوينشـ(نمايـد هاي جديـد را تسـهيل مـي است كه كسب، درك، انتقال بعدي دانش

و ديركينــگ مطالعــات انجــام شــده ارتبــاط مثبتــي بــين راهبردهــاي براســاس). 1،2000هيوســمن

و موفقيت تحصيلي آنان وجود دارد  ).2،2009گوردن(يادگيري مورد استفاده دانشجويان

و تـدريس بـه در با توجه به اهميت راهبردهـاي يـادگيري عنـوان يكـي از راهكارهـاي عملـي

ر  اهبردهـا گـامي اساسـي جهـت مـداخالت آموزشـي راستاي بهبود كيفيت آموزش، شناسايي ايـن

و يــادگيري كــه توســط دكتــر). 1383صــافي،(باشــند مناســب مــي پرسشــنامه راهبردهــاي مطالعــه

از10بنـدي راهبردهـا در تدوين شده است با تقسيم 1987وينشتاين در سال  حيطـه جداگانـه، يكـي

ميكامل و ). 3،1987وينشتاين(باشد ترين ابزارها در اين زمينه اين پرسشـنامه يـك ابـزار تشخيصـي

و هايي است كه دانشجويان نياز به مداخالت آموزشي بـه تجويزي براي تعيين حيطه منظـور تقويـت

و در حال حاضر به و ارائـه حل مشكالت يادگيري خود دارند منظـور شـناخت مشـكالت تحصـيلي

بهمشاوره در دانشگاه مي هاي متعددي و ديركينگ، وينشتاين(شود كار گرفته ).2000، هيوسمن

هـاي گذشـته اي نشان داد، دانشجوياني كـه در هـيچ يـك از تـرم در مطالعه) 2009( گوردن

هـا را هـا ايـده اصـلي درسآن. اند، از اضطراب كمتري برخوردار بودنـد شكست تحصيلي نداشته

و از راهبردهـاي نحو مطلوب بهتر درك كرده، اطالعات را به و تري پردازش نمـوده خودآزمـايي

هـاي واضــحي را بــين در هنــگ كنـگ، تفــاوت. انـدي اســتفاده كــردهتـر بــيشآزمـون بــه ميـزان 

و يادگيري دانشجوياني كه از موفقيت تحصـيلي بـاالتري برخـوردار بودنـد در  راهبردهاي مطالعه

بـ. اندمقايسه با ساير دانشجويان نشان داده و انگيـزش دو عامـل مهمـي ود در اين مطالعـه، نگـرش

و در نهايـت بـه ايـن نتيجـه رسـيده كه دانشجويان موفق را از دانشجويان ناموفق متمايز مي ساخت

 
1. Weinstein, Husman and Dierking                     2. Gordon                       3. Weinstein 
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و تخصصي كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر مشهدبررسي وضعيت مطالعة عمومي

و يـادگيري دانشـجويان را تغييـر بود كه با انجام مداخالت آموزشي مي تـوان راهبردهـاي مطالعـه

دردر مطالعه). 1،2007ييپ(داد  سن اي مطالعـه هـاي، مهارت1998در سال2وزهخ دانشگاه ايالتي

پـس از ارائـه يـك در ايـن مطالعـه. سـنجيده شـد3وسيله پرسشنامه ليسيو يادگيري دانشجويان به

اينسـيند(وجـود آمـد بـه نسـبت بـه قبـل چشـمگيري دوره آموزش براي موفقيت تحصيلي، بهبـود 

و بـ5در دانشگاه ايالتي نورفلـك ). 4،1998پريس ه مـدت دو سـال پرسشـنامه راهبردهـاي مطالعـه

شد كاربهبررسي نيازهاي دانشجويان منظوربهري يادگي دهنـده رضـايت اين بررسـي نشـان. گرفته

).2007ييپ،(دانشجويان از بازخورد سريع نتايج پرسشنامه بود 

دانشجويان در دوران تحصيل خود با حجـم بـااليي از اطالعـات سـروكار دارنـد كـه بـراي

و يــادگيري آن اســاماندهي ارائــه راهبردهــاي. اســتز راهبردهــاي جديــدي هــا، نيــاز بــه اســتفاده

آنحمايتي به دانشجويان در اين زمينه موجب مي هـاي خـود بهتـر اسـتفاده هـا از توانـايي شود كه

و مطالعـه دانشـجويان از لذا با توجه به پژوهش. كنند هـاي معـدود بـر روي راهبردهـاي يـادگيري

و يك آم سو وزشي در جهت حـل مشـكالت يـادگيري با توجه به اهميت شناخت تأثير مداخالت

ــين اثــر يــك دوره آمــوزش كارگــاهي  ــا هــدف تعي دانشــجويان از ســوي ديگــر، ايــن مطالعــه ب

و مهارت و يادگيري در دانشـجويان كتابـداري هاي مطالعه، بر ميزان استفاده از راهبردهاي مطالعه

.رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شده استاطالع

 پژوهش روش

و ــهپــژوهش حاضــر از نــوع شــبه تجربــي ــا صــورت ب و آزمــون پــيشدو گروهــي همــراه ب

و اطـالع50جامعه پژوهش شامل. انجام شده است آزمون پس رسـاني نفر از دانشجويان كتابداري

. باشـد مشـغول بـه تحصـيل بودنـد، مـي 1389پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كـه در سـال 

و كننده در كارگاه مهـارت جويان شركتگروه تجربي شامل دانش و يـادگيري بـوده هـاي مطالعـه

و جنسـيت گـروه كنتـرل را تشـكيل دانشجوياني با ويژگـي  هـاي همسـان از نظـر رشـته تحصـيلي

و25در پايان اطالعات مربوط بـه. اند داده نفـر در گـروه كنتـرل مـورد25نفـر در گـروه مداخلـه

و تحليل قـرار گرفـت  و پرسشـنامه. تجزيه و راهبردهـاي شـناختي جمعيـت هـاي اطالعـات فـردي

1. Yip 2. San Jose 3. LASSI 
4. Inceand Priest 5. Norfolk 
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و يادگيري در اين پـژوهش مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد و. مطالعه پرسشـنامه راهبردهـاي مطالعـه

تمقياس مشتمل بر نگرش، انگيزش، كنترل وقت، اضـط10يادگيري داراي  ركـز، پـردازشمراب،

و راهبردهـاي آزمـون مـي اطالعات، انتخاب ايده اصلي، راهنماي مطالعه،  باشـد كـه خودآزمـايي

ميهاي اندازهزير مقياس :باشندگيري شده براي هر مقياس به شرح زير

و تحصيل: نگرش .عالقه نسبت به دانشكده

و تمايل به سخت: انگيزش .كوشي در انجام وظايف تحصيلي سطح پشتكار، خودتنظيمي

.از وقت براي تمام وظايف تحصيليريزي مناسب براي استفاده برنامه:كنترل وقت

.نگراني در مورد عملكرد در دانشگاه: اضطراب

و دروس: تمركز .توانايي در توجه به وظايف تحصيلي

.استفاده از بسط، پايش ميزان دركو استدالل: پردازش اطالعات

.توانايي دريافت نكات مهم درس در مطالعه: انتخاب ايده اصلي

و بـه هاي حمايت استفاده از مهارت: راهنماي مطالعه خـاطر كننده يا مواردي كه به يـادگيري

.كنندآوردن اطالعات كمك مي

و امتحان: خودآزمايي و آماده شدن براي كالس .تالش براي مرور

و نحوه پاسخراهبردهاي آماده: راهبردهاي آزمون .دهي در آزمون سازي براي آزمون

دا77اين پرسشنامه و جز يك مقياسبهها كليه مقياس.ردماده آزمون داراي هشـت عبـارت

از واحـدهاي ). 1987وينسـتين،( تنها يك مقياس از پنج عبارت تشكيل شده است  پـژوهش پـس

ً اصـال در مـورد(اي بندي پنج درجهگذاري روي مقياس رتبهمطالعه هر يك از عبارات، با عالمت

نمن صدق نمي كنـد، كند، تا حدي در مـورد مـن صـدق نمـيميً كند، معموال در مورد من صدق

مقابـل آن مشـخص) كنـدً كنـد، كـامال در مـورد مـن صـدق مـيً معموال در مورد مـن صـدق مـي 

در. گردند مي كـه پرسشـنامه يـك ابـزارييازآنجا. متفاوت بود25الي5حيطه بين9دامنه نمرات

اشـد، نمـره كـل آن محاسـبهبحيطـه متمـايز مـي10تشخيصي براي تعيين مشكالت يـادگيري در 

و تأييـد روايي ويرايش فارسي پرسشـنامه در مطالعـه ). 1،2009ناگود(شود نمي اي مـورد بررسـي

و صافي،(قرار گرفته است  ).1380خديوزاده

1. Gudan 
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و تخصصي كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر مشهدبررسي وضعيت مطالعة عمومي

و يـادگيري توسـط كليـه دانشـجويان هـر دو پس از تكميـل پرسشـنامه راهبردهـاي مطالعـه

و يـادگيري برنامه، در دوره آموزشـي مهـارت گروه، دانشجويان گروه مداخله، طبق  هـاي مطالعـه

طي16مدت زمان كل آموزش. شركت نمودند سـاعته در محـل مركـز4جلسه4ساعت بود كه

و توسعه آموزش پزشكي دانشـگاه علـوم پزشـكي اصـفهان برگـزار شـد  محتـواي دوره. مطالعات

و نظريـه  هــاي ت، فراشـناخت، سـبك هـاي يـادگيري، شـناخ آموزشـي شـامل مـروري بـر مفـاهيم

هــاي مهــارتهــاي خــوب تحصــيل كــردن در دانشــگاه، يــادگيري، نظريــه خبرپــردازي، مهــارت

و برنامه . هاي امتحان دادن بودمهارتريزي براي مطالعه، الگوي يادسپاري

و از روش صورتبهنحوه ارائه دوره هاي تـدريس سـخنراني كوتـاه، كـار در كارگاهي بود

و سـمينار بـراي ارائـه مطالـب اسـتفاده شـد هاي كوچك، گروه و پاسـخ . بحث گروهي، پرسـش

برد مهـارتردر هر جلسه تدريس، ابتـدا از دانشـجويان دربـاره كـا. مدرس در كل دوره ثابت بود

ميسؤتدريس شده در جلسه قبل  آنال و و بـدين ترتيـب ها تجربيات خود را بيان مـي شد كردنـد

دركاربرد مهارت هاي مربوط بـه موضـوع، سپس كاربرگ. طي دوره پايششد هاي تدريس شده

و افراد از طريق انجام فعاليت ميميان دانشجويان توزيع پـس. يافتنـد هاي گروهي به اهداف دست

موزشـي مـوردآوسـايل. شـدند بندي مـي ها، مباحث توسط مدرس، جمعاز دريافت نظرات گروه

ا  و ســـاليدهاي پاورپوينـــت، كـــاربرگاســـتفاده در ايـــن دوره شـــامل ويـــدئو پروژكتـــور، هـــا

روه كنتـرل، دوره آموزشـي خاصـي دريافـتگ. هـا بـود هـاي پـايش كـاربرد مهـارت پرسشنامه

و برنامه عادي آموزش خود را انجام دادنـد  پـس از برگـزاري دوره آموزشـي، پرسشـنامه. ننموده

و يادگيري مجددا توسط كليه دانشجويان تكميل گرديد ازو مـاهيك.ً راهبردهاي مطالعه نـيم پـس

و ســپري شــدن امتحانــات پايــان تــرم، بــا دانشــجويان شــركت  كننــده در كارگــاه برگــزاري دوره

و تجربه آن گيري مـوارد تـدريس شـده در كارگـاه طـي امتحانـات كاربهها در مورد مصاحبه شد

و انحـراف در پـردازش داده. آوري شـد پايـان تـرم، جمــع  معيــار هــا، بـراي تعيـين ميانــه، ميـانگين

شد داده و هفتادوپنجم داخـل خطـوط. هاي كمي از آمار توصيفي استفاده نمرات صدك پنجاهم

گيــرد، نمــرات دانشــجوياني كــه بــين صــدك پنجــاهم تــا هفتــادوپنجم قــرار مــي. بسـته قــرار دارد 

از نشان و نمـرات بـاالتر از75دهنده مهارت خوب بيـانگر مهـارت عـالي دانشـجويان در اسـتفاده

ميراهبرد گيـرد، بـراي قـرار مـي50دانشجوياني كه نمرات آنـان زيـر صـدك. باشدهاي مذكور

و كمك دارند و يادگيري خود، نياز به راهنمايي .بهبود راهبردهاي مطالعه



160 

1شماره18دوره 1391 بهار

هاي كمي در دو گروه از نظر نمرات كسب شده از پرسشـنامه راهبردهـاي براي مقايسه داده

و يادگيري از آزمون  ازو بـرايتيمطالعه و بعـد از كارگـاه گـروه تجربـي مقايسـه نمـرات قبـل

و براي مقايسه دادهتيآزمون  آن زوج اس افـزار ها از آزمون مجذور كـاي در نـرم هاي كيفي بين

شدمعني >05/0p( استفاده گرديد1اس پي اس .)دار در نظر گرفته

ها يافته

. بــود1�39/22كنتـرلو در گـروه1�66/21ميـانگين سـن دانشـجويان در گـروه مداخلـه

فراوانـي نسـبي ). =114/0p(داري نداشـتند دانشجويان دو گروه از نظر سن اختالف آمـاري معنـي

و زن  و1/20در گـروه تجربـي ترتيببهدانشجويان مرد و در گـروه كنتـرل9/79درصـد درصـد

و2/24 و رشـته تحصـيلي اخـ. درصد بود8/66درصد تالف دانشجويان دو گروه از نظر جنسـيت

از. داري نداشتندآماري معني حيطه پرسشـنامه راهبردهـاي مطالعـه10ميانگين نمرات كسب شده

.داري نداشتدو گروه اختالف معنيو يادگيري در آزمون اوليه در 

و يادگيري دانشجويان گروه.1جدول و كنترل پس از اجراي كارگاه آموزشي ميانگين راهبردهاي مطالعه هاي مداخله

 حيطه10در 

tp گروه كنترل گروه مداخله مقياس
55/3�02/3159/5�29/3077/005/1 اضطراب

*79/2�19/2839/4�29/2382/2 انتخاب ايده اصلي 04/0

*56/6�11/2333/2�59/1633/2 كنترل وقت 005/

 0/000*03/4�77/2411/5�20/2352/5 راهنماي مطالعه

 55/1�11/3045/3�25/3037/10/132 نگرش

 67/5�60/2939/4�87/2756/00/420 تمركز

 98/3�13/2719/4�62/2582/00/132 انگيزش

 0/036*60/4�90/3141/6�77/2743/2 پردازش اطالعات

 0/006*34/6�49/2265/5�27/2197/2 خودآزمايي

 0/002*10/4�29/3001/4�30/2810/2 راهبردهاي آزمون

 داريتفاوت معن*

1. SPSS  
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بــه مقايســه نمــرات دانشــجويان پــس از شــركت در دوره آموزشــي در ده حيطــه1جــدول

و يـادگيري در مقايسـه بـا گـروه كنتـرل مـي  در. پـردازد راهبردهاي مطالعه 5نمـرات دانشـجويان

، پـــردازش اطالعـــات)=001/0p(، راهنمـــاي مطالعـــه)=04/0p(حيطـــه انتخـــاب ايـــده اصـــلي

)036/0p=(خودآزمايي ،)006/0p=(پس از شـركت در دوره آموزشـي نسـبت بـه گـروه كنتـرل

.بودتر بيش

و يادگيري گروهميانگين نمرات.2جدول در راهبردهاي مطالعه و بعد از شركت در كارگاه آموزشي  مداخله قبل

 حيطه 10

tp بعد از مداخله قبل از مداخله مقياس

75/3�24/3019/5�01/3173/045/0 اضطراب

*09/2�13/1879/4�39/2045/2 اصلي انتخاب ايده 002/0

/16/6�09/2312/2�39/2530/2007 كنترل وقت

 0/000*63/4�27/2191/5�80/2751/5 راهنماي مطالعه

 45/1�81/3085/3�75/3338/10/103 نگرش

 97/5�20/2910/4�17/3054/10/12 تمركز

 19/3�83/2714/4�52/2872/10/105 انگيزش

 0/002*20/4�04/2812/6�70/3173/3 پردازش اطالعات

 0/006*74/6�69/2255/5�37/2891/3 خودآزمايي

 0/000*37/4�09/3001/4�70/3415/4 راهبردهاي آزمون

 داريتفاوت معن*

و بعد از شركت در دوره آموزشـي2جدول به مقايسه نمرات دانشجويان گروه مداخله قبل

در. پــردازدمــي ، راهنمــاي مطالعــه)=002/0p(حيطــه انتخــاب ايــده اصــلي5نمــرات دانشــجويان

)000/0p=(پــردازش اطالعــات ،)002/0p=(خودآزمــايي ،)006/0p= ( و اســتفاده از راهبردهــاي

.داري يافته بودپس از شركت در دوره آموزشي نسبت به قبل افزايش معني) =000/0p(آزمون

و گذراندن امتحانـات پايـان تـرم، تجربـهو ماه در اين مطالعه، يك نيم پس از خاتمه آموزش

. آوري گرديـد گيري راهبردها در ايام امتحانات از طريـق مصـاحبه جمـع كاربهدانشجويان درباره 

و يادگيري آموخته شـده در كارگـاه، در طـي كاربهدانشجويان در مورد گيري راهبردهاي مطالعه
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س قؤدوره امتحانات خود مورد راهبردهـايي كـه بـيش از همـه توسـط دانشـجويان. رار گرفتنـد ال

و مديريت زمان، ياديارها، استفاده از الگـوي يادسـپاري گرفته شده بودند شامل برنامهكار به ريزي

يا. هاي مطالعه بودو انواع روش و ميزان از دگيري آنـان دانشجويان اظهار داشتند كه سرعت پـس

ب .محسوسي بهبود يافته است طورهشركت در كارگاه آموزشي

 گيري نتيجه

هـاي مطالعـه بـر ميـزان منظور بررسي اثر يك دوره آموزش كارگـاهي مهـارت اين مطالعه به

و يادگيري دانشجويان در سـال  و مقايسـه آن بـا گـروه كنتـرل 1389استفاده از راهبردهاي مطالعه

تحص. انجام شد و ميانگين نمرات كسب شـده دو گروه مورد مطالعه از نظر سن، جنسيت، رشته يلي

و يادگيري در آزمون اوليه اختالف معني .داري نداشتنداز ده حيطه پرسشنامه راهبردهاي مطالعه

حيطـه5نمرات دانشجويان پس از شركت در دوره آموزشي در مقايسه با گـروه كنتـرل در

و اسـ  تفاده از راهبردهـاي انتخاب ايده اصلي، راهنماي مطالعـه، پـردازش اطالعـات، خودآزمـايي

و. داري را نشـان داد آزمون نسبت به گروه كنترل افزايش معنـي  مقايسـه نمـرات دانشـجويان قبـل

بعد از شركت در دوره آموزشي نشـان داد كـه نمـرات در همـان پـنج حيطـه پـس از شـركت در 

ه شـده بـر داري يافته است كه بيانگر تأثير آمـوزش ارائـ دوره آموزشي نسبت به قبل افزايش معني

ميمهارتبهبود و يادگيري دانشجويان . باشدهاي مطالعه

و پيشينه مطالعات انجام شده در اين زمينه نيز نشان دهنده تـأثير آمـوزش راهبردهـاي مطالعـه

و رضايت دانشجويان بود  ).1998 اينسيند پريس،(يادگيري بر ميزان استفاده از اين راهبردها

و خودآزمـايي مقياسميانه نمرات دانشجويان در هاي نگرش، كنترل وقت، راهنماي مطالعـه

و پس از شـركت در دوره آموزشـي از صـدك50قبل از شركت در دوره آموزشي زير صدك 

از دانشــجويان شــركتهتجربــ. بــاالتر رفــت 50 كننــده در دوره آموزشــي، بيــانگر رضــايت آنــان

و  ممكـن اسـت بـاال. تـرم بـود انات پايـان گيري راهبردها در امتحكاربهمطالب آموزش داده شده

و كنترل بهتر اضطراب قبل از شركت در كارگـاه باعـث شـده تـا اثـر  مداخلـه بودن سطح تمركز

.آموزشي قابل توجه نباشد

ــه ــي را ب ــيگان، پژوهش ــر روي در ميش ــجويان ب ــادگيري دانش ــكالت ي ــاهش مش ــور ك منظ

از ايـن دانشـجويان عـالوه بـر درس بـه يـك گـروه. شناسي اجرا نمودنـد دانشجويان كالس روان
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و شناسي، مهارتروان و يـادگيري آمـوزش داده شـده تـا آن را در خوانـدن، مطالعـه هاي مطالعه

به. كار گيرند امتحان درس به و و يـادگيري ميزان انگيزش تحصيلي كارگيري راهبردهـاي مطالعـه

).2009گودان،(تر بود هاي مطالعه را آموخته بودند، بيشدر گروهي كه مهارت

و داروسـازي نتايج دو مطالعه، يكي بر روي دانشـجويان رشـته هـاي پزشـكي، دندانپزشـكي

و ديگري بر روي دانشجويان سـال اولـي نـروژي نشـان  دهنـده ميـزان دانشگاه علوم پزشكي مشهد

و صـافي،(پايين نمرات دانشجويان در مقياس انگيـزش بودنـد  ). 1،1998؛ بـارتن 1380خـديوزاده

و تمايـل دانشـجويان بـراي تـالش دهنـده ميـزان خـودنظم مرات حاصل از اين مقياس نشانن دهـي

و رسيدن به اهداف خود مي ايـن يافتـه بيـانگر ). 1987وينسـتين،(باشد براي انجام تكاليف درسي

ميبه. هاي انگيزشي در بين دانشجويان استميزان پايين فعاليت هـاي رسـد بـا توجـه بـه شـيوه نظر

.يابدهاي انگيزشي پس از ورود به دانشگاه كاهشميش دانشجو در كشور، فعاليتپذير

و خودآزمـايي ميانه نمرات دانشجويان در مقياس هاي نگرش، كنترل وقت، راهنماي مطالعـه

.شده است50و پس از آن باالتر از صدك50قبل از شركت در دوره آموزشي زير صدك 

و اضـطراب كـم مطالعه خديوزاده در دانشگاه عل تـر وم پزشكي مشـهد مبـين تمركـز خـوب

و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در مقايسـه بـا نمـرات  دانشجويان پزشكي، دندانپزشكي

و صافي،(دانشجويان آمريكايي بود  ).1380خديوزاده

كننده در دوره آموزشي، بيانگر رضـايت آنـان از مـوارد آمـوزش تجربه دانشجويان شركت

ش و استفاده مؤثر از اين موارد در امتحانات پايانداده . ترم بوده استده

هـاي نتايج اين پژوهش بيانگر تأثير مثبت شركت در يك دوره آمـوزش كارگـاهي مهـارت

و يادگيري دانشجويان بود و راهبردهـاي ذهنـي مهارت. مطالعه بر راهبردهاي مطالعه هـاي فكـري

و يادگيري  مياكه دانشجويان در مطالعه و يادگيري هستندستفاده .كنند قابل آموزش

 پيشنهادها

برنامـه آموزشـي. توان راهبردهاي يادگيري دانشجويان را از طريق آموزش اصالح نمودمي

و يـادگيري دانشـجويان در تهيه شده در اين پژوهش را مي توان بـراي بهبـود راهبردهـاي مطالعـه

و راهبردهـاي هاي انتخاب ايده اصلي، راهنمـاي مطال حيطه عـه، پـردازش اطالعـات، خودآزمـايي

 
1. Barten 
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مي. كار گرفت آزمون به و مطالعـه دانشـجويان مـورد بررسـي شود مهارتپيشنهاد هـاي يـادگيري

و اصالح راهبردهاي موجود اقدام شود و ضعف موجود و در جهت تعيين نقاط قوت .قرار گرفته

 منابع
و آزمون هاي پرورش، روش روش). 1383( اكبر صافي، علي .آگاه: تهران. هاي يادگيري

و مطالعة دانشجويان ). 1383(و واليي، ناصر اكبر صافي، علي؛خديوزاده، طاهره راهبردهاي يادگيري

و ارتباط آن با ويژگي و سوابق تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ايراني آموزش مجله. هاي فردي

.61-53،)12(4،علوم پزشكيدر 
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