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  دهيچك

  ق مطالعهيكه از طر يشود، به صورت يع محسوب مشرفت جواميتوسعه و پ ي نهيمهم در زم يها لفهواز م يكيامروزه، مطالعه به عنوان  :زمينه و هدف
بـه   يليح اصول مطالعه در همـه سـطوح تحصـ   ياست آموزش صح ين ضروريبنابرا. شود يان ميژه دانشجويب عموم مردم به وينص اطالعات مفيدي

اصـفهان در سـال    يانشـگاه علـوم پزشـك   ان دين دانشجويمطالعه در ب يزا بيعوامل آسبررسي ن پژوهش،يهدف ا. رديژه در دانشگاه مدنظر قرار گيو
  .باشد يم 1391
پرسشنامه توسـط متخصصـان    ييروا. باشد ياطالعات پرسشنامه محقق ساخته م يابزار گردآور. استتوصيفي مقطعي  روش پژوهش: بررسي روش
بـه دسـت   ) نفر از دانشجويان 4در بين ( درصد 50/82كرونباخ مقدار  يابزار با استفاده از آلفا ييايپا. د قرار گرفتييمورد تا يرسان و اطالع يكتابدار

 ي، تصـادف يريگ روش نمونه. نفر به دست آمد 374اصفهان بوده كه حجم نمونه  يان دانشگاه علوم پزشكيپژوهش شامل دانشجو يآمار يجامعه. آمد
اسـتفاده  ) Tukeyو  T-test ، ANOVA( يآمار اسـتنباط  و) نيانگي، درصد و ميفراوان( يفيتوص يها از آمار افتهيل يه و تحليجهت تجز. بود ياهطبق
  .شد
ن يشـتر يب. باشـد  يكه كمتر از حد متوسط و نسبتا مطلوب مبود  4981/039/2ان برابر با ين دانشجويمطالعه در ب يزا بين عوامل آسيانگيم: هايافته

ن بعـد فنـون و   يانگيـ م. دبـو  946/056/1ن مطالعه با يمربوط به راه رفتن ح  نيانگين ميو كمتر 217/133/3ن به عدم تمركز در مطالعه با يانگيم
ـ  يسـه يمقا. بـود  544/037/2مطالعه بـا  ط يشتر از بعد شرايب 515/041/2مطالعه با  يها روش  يليت، محـل اقامـت و مقطـع تحصـ    يجنسـ ن يب

وجود دارد، اما عوامـل   يمذكور تفاوت معنادار يرهايمطالعه و متغ يزا بين عوامل آسيانگين ميب كه مطالعه نشان داد يزا بيبا عوامل آسان يدانشجو
 P)>05/0(.بوده استكسان يمختلف  يده هاكمطالعه در دانش يزا بيآس

مطلوب  اصفهان كمتر از حد متوسط و نسبتا يان دانشگاه علوم پزشكين دانشجويمطالعه در ب يزا بيزان عوامل آسيمج نشان داد كه ينتا :يريگ جهينت
ـ از دال يكيتواند  يمطالعه كه م يزا بياندركاران امر آموزش به عوامل آس ان و هم دستيدر مجموع الزم است هم دانشجو. دبو و  يليل افـت تحصـ  ي

  .نديتوجه خاص نما ،باشد يريادگي ان در امريدانشجو يمدآناكار
 مطالعه يها وهيان، بهداشت مطالعه، شيمطالعه، دانشجو ،زا بيعوامل آس: يديكل گانواژ

 
  مقدمه

 ييكي از راه هاي افزايش سواد خواندن و نيل به جامعه   
و بدون شك رشد و ) 1(گسترش مطالعه است  دانايي محور،

 ... ، اجتماعي، علمي و فرهنگي يگسترش كتابخواني در ارتقا

 
 

 يبه ويژه آنكه مطالعه تضمين كننده  داردجوامع تاثير مهمي 
 يمطالعه). 2(سالمت رواني و سعادت جامعه خواهد بود 

  ثمربخش نيازمند رعايت نكاتي خاص و برخورداري از 
  دانشگاه پيام نورمربي ، شجوي دكتري تخصصي كتابداري و اطالع رساني دانشگاه تهران دان - 1  

 مركز تحقيقات فناوري اطالعات در امور سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشياردكتراي كتابداري و اطالع رساني پزشكي ، -2
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كه بدون رعايت  ،)3(هايي ويژه و طراحي برنامه است مهارت
يكي از اين .به دنبال خواهد داشتها تبعاتي براي فرد آن

هاي كشورمان،  نظام آموزشي در دانشگاه ،نقايص واضح
مطالعه  به  شرايطهاي مطالعه و نيز  آموزش ناكافي مهارت
آموزش . باشد وارد مي تازهدانشجويان  دانشجويان و به ويژه

ها آن. نظام آموزشي و مدرسان است يصحيح وظيفه يمطالعه
گونه مطالعه آگاه سازند و به  وزشي را از اينآم يبايد جامعه

، زيرا تالش جهت )4(حل مشكالت فراگيران كمك كنند
هاي مطالعه و به طور  بهبود وضع مطالعه و افزايش مهارت
از اقدامات مهم مطالعه كلي شناساندن عوامل آسيب زاي 

 يهر فعاليتي در حوزه).5( باشد ها مي آموزشي در دانشگاه
خواندن و . مهارتي خاص است و دانش كسب لزميادگيري مست

مطالعه نيز به دانش و مهارت خاص نيازمند است كه فقدان آن 
و به ويژه دانشجويان به وجود  مشكالتي براي فراگيران

هاي مطالعه و  شيوه ي دربارهامينيان  ينتايج مطالعه ).6(آورد مي
زد يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي ي

با  در مقايسه موفق در دانشگاه نشان داد كه دانشجويان
از نتايج . شناسند بهتر مي را مطالعه هاي دانشجويان ناموفق شيوه

دانشجويان بسياري از  مشخص شد كه  همچنيناين مطالعه 
 ).7(اند هاي الزم را نديده هاي مطالعه آموزش شيوه يدر زمينه

مطالعه در بين  ين و نحوههاي يك مطالعه در مورد ميزا يافته
 يدانشجويان دختر شهركرد نشان داد كه دانشجويان دختر در زمينه

مطالعه با هدف دست يافتن ( اجمالي يمطالعهمرتبط با  هاي شيوه
به نكات و مطالب مهم كتاب در يك زمان كوتاه و با سرعت 

طريق خواندن عبارات و جمالت  از مطالعه( خواني ، عبارت)زياد
 خواني ، سريع)جاي خواندن كلمات در يك زمان كوتاهبه 

مطالعه با هدف آشنايي كلي با مطالب كتاب از طريق مرور (
مطالعه با ( خواني ، دقيق)كتاب با يك سرعت فوق العاده زياد

 ها به شكلهدف درك مطالب خوانده شده و نگهداري آن

اي ها برحافظه به شيوه اي كه يادآوري آن منظم و منطقي در
مطالعه با هدف (، انتقادي )استفاده هاي بعدي ميسر باشد

تر با مطالب از دستيابي به قضاوت مستدل و درگيري عميق
مطالعه با هدف (و تجسسي ) طريق تجزيه و تحليل معاني

ضعيف ) تمركز حواس و درك عميق تر معاني يافزايش دامنه
شجويان از انداد دنشان  انو همكار هاي شعباني يافته).8(هستند
آگاهي چنداني ندارند و نياز به اطالعات  انتقادي روش به مطالعه

در پژوهشي بيان كرد  زاده مكي).6( بيشتري در اين زمينه دارند
هاي مطالعه  كه ميزان آگاهي دانشجويان در خصوص شيوه

اي گونه هاي مطالعه به به هريك از شيوه و نسبتنيست يكسان 
آگاهي دانشجويان در  ترين ميزانبيش. متفاوت آگاهي دارند

خواني و كمترين ميزان آگاهي آنان در  دقيق يارتباط با شيوه
 است كلي اين يبه هر حال نتيجه. خواني است سريع يشيوه

ضعيف  هاي مطالعه كه ميزان آگاهي دانشجويان نسبت به شيوه
هاي مطالعه دانشجويان تازه وارد  روش يدرباره هالينگ).5(است
هاي  گاه به اين نتيجه رسيد كه دانشجوياني كه از روشدانش

درس خواندن براي امتحانات  ييادگيري و مطالعه در زمينه
استفاده كرده بودند، نمرات بيشتري نسبت به ديگر دانشجوياني 
. كه با روش معمولي مطالعه كرده بودند، به دست آوردند

گيري و هاي ياد همچنين دانشجويان استفاده كننده از روش
دانستند  دانشجويان مي يمطالعه، خود را ماهرتر و داناتر از بقيه

و اين در حالي بود كه دانشجوياني كه با روش معمولي مطالعه 
تر  هاي دانشگاه را بسيار مشكل كرده بودند، درس

و همكاران پژوهشي در رابطه با  دروسيس).9(فهميدند مي
نتايج . نجام دادندهاي جراحي ا رزيدنت يهاي مطالعهعادت

هاي عادت ينشان داد عمده مشكالت دانشجويان در زمينه
مطالعه در مديريت زمان، برنامه ريزي براي خواندن و توانايي 

در ضمن دانشجويان ترم هاي باالتر عادت . خواندن مي باشد
 در و همكارانش اسپورر).10( مطالعه بهتري داشته اند هاي

هاي درك خواندن با مروري  رتهاايجاد م« پژوهشي با عنوان
 ندبيان نمود» ساختاري و يادگيري دو طرفه يثيرات شيوهبر تا

نسبت به مطالعه سنتي كه خواندن مطالب به صورت گروهي 
ثير زيادي در افزايش سطح درك مطلب در هنگام او انفرادي ت
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هاي مطالعه تاثير به  مطالعه دارد و نيز آشنايي با انواع شيوه
) 1390(و همكاران  يبهرام).11( درك مطالب دارد رد سزايي
و سالمت  ير درسيغ ي مطالعه ي رابطه«تحت عنوان  يپژوهش

. روان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام دادند
وضعيت رواني با  بين دهد كه مي دست آمده نشان نتايج به

 ردگيمطالعه و عالقمندي به آن و نيز بين ميزان مطالعه و افس

آگاه  فرد از مطالبي ،مطالعه با .دارد رابطه وجود سطح جامعه در
 رواني تواند باعث آرامش مي و اين دانست نمي شود كه قبال مي

  ).12( ببرد  زندگي  از  بيشتري  لذت  فرد  كه  باعث شود و شود فرد
زان يم«تحت عنوان  يپژوهش) 1389(و همكاران  ياشرف
 يها وهياصفهان با ش يه علوم پزشكان دانشگايدانشجو ييآشنا

 يها وهيبا ش ييزان آشنايها نشان داد م افتهي. انجام دادند«مطالعه
ان با روش ي، اما دانشجوبودمطالعه باالتر ازحد متوسط 

 يها وهيش ي ن نمرهيانگين ميب. بودندكمتر آشنا  يخوان عيسر
وجود  يدار يان دختر و پسر تفاوت معنيمطالعه دانشجو

مطالعه  يها وهيان با شيدانشجو ييزان آشناين ميهمچن. شتندا
 يبه طوري كه دانشكده بودمختلف متفاوت  يها در دانشكده

و  شتبهداشت در بين همه دانشجويان وضعيت نامناسبي دا
 بودها دندانپزشكي بهتر از ساير دانشكده يدانشكده

 ندنشان داد يپژوهش در )1388(وزاده يو خد يحقان).13(
در  يآموزش ي ان پس از شركت در دورهيات دانشجونمر
، ياصل يدهيطه انتخاب ايسه با گروه كنترل در پنج حيمقا

و استفاده از  ييمطالعه، پردازش اطالعات، خودآزما يراهنما
افته يدار  يش معنيمطالعه نسبت به گروه كنترل افزا يراهبردها

  .)14(است 
كه  نشان داد ) 1390(و فرحبخش  يميكريافته هاي پژوهش 

ت يريل مدياز قبمطالعه  يها و مهارت يعاطف يميخودتنظ
 يها وهيا نامناسب بودن شيو  يدرس يزير ا برنامهيزمان 

و  يبردار ادداشتيح يصح يها مطالعه و عدم استفاده از روش
 يليشرفت تحصيعدم پ ياز عوامل اصل يسينو خالصه
گادرال و ي لعهدر اين مطالعه به مطا).2(باشد يمان يدانشجو

آموزان  ن دانشيمطالعه در ب يها مهارت(امسون يليو
نشان داد  ي اين مطالعهاه افتهي. اشاره شده است )كنگ هنگ
ز يو ن يريادگيزان يان در مورد ميبازخورد به دانشجو يارائه

ها را آن يليعملكرد تحص ها،آن به مطالعه يها وهيش آموزش
نشان ) 1391( يفوريصي  مطالعه هاي يافته).2(دهد  يش ميافزا
عدم غلبه بر  ي نهيب در زميان به ترتيمشكالت دانشجو كه داد

 ين مطالعه، نداشتن مطالعهيزا ح گر و استرس عوامل مداخله
ت زمان، عدم يريدر مد ييو خالقانه، عدم توانا يكاربرد
به  يبار يو مطالعه يخوان قيو دق يانتقاد يدر مطالعه ييتوانا

 خواندن و مطالعه روند بر نظارت ن مطالعه،ي، تمركز حهر جهت

 كه ينيحسي در مطالعه صيفوري به مطالعه ).15( بود يتخصص
ان يمطالعه در دانشجو يها مهارت يبررس« عنوان تحت يپژوهش

. بود اشاره شده است» زديدانشكده بهداشت  يمقطع كارشناس
از نظر ان يدرصد از دانشجو 7/30ها نشان داد فقط  افتهي

 غلبه ييتوانا نيهمچن .بودند يخوب تيوضع در مطالعه يها مهارت

و درك مطلب در  مطالعه نيح زا استرس و گر مداخله عوامل بر
 يدر مطالعه).15(بوده است  دختران از شتريب پسران
 كنترل نيانگيم داد نشان ها افتهي )1390( ركيز و يالزمان صاحب

ت زمان و تمركز يريمدالعه، مط ي، راهنماييخودآزما اضطراب،
استفاده و قرار دارد يتر نييها در سطح پا لفهور مينسبت به سا
 يها از روش يكيتواند به عنوان  يمطالعه م ياز راهبردها

  ).16(كاهش اضطراب امتحان باشد 
هاي مذكور استنباط كرد اين است كه  توان از بحث آنچه مي

پژوهش، سرگرمي  مطالعه يكي از عوامل موفقيت در آموزش،
هاي  بايد شيوه .باشد بيشتر به كتاب و كتابخواني مي تمايل و نيز

مورد بررسي به دقت  مطالعه صحيح هاي روش و آگاهي از مطالعه
ايم  هايي  كه آموخته ، زيرا همه رفتارها و عادتقرار گيرد

بنابراين روش صحيح  .تغيير يابند يادگيري بر اثر ،توانند مي
). 17(ها ياد بگيريم مهارت و فنون ساير  همانند  يدمطالعه را با

و  و شرايط ها شيوه اين فنون،كامل از  دانشجوياني كه آگاهي
توانند كارآمدي روش مطالعه خود  مي ،دارندبهداشت مطالعه 



 97       زهرا كاظم پور و دكتر حسن اشرفي ريزي

 93پاييز  ،15 ي شماره ،7 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

 )13( فرصت كسب موفقيت را به دست آورند را افزايش داده،
پژوهش در اين . و همچنين از مطالعه لذت بيشتري ببرند

عوامل آسيب زاي مطالعه در بين دانشجويان دانشگاه ميزان 
تا از اين  گرديد بررسي 1391علوم پزشكي اصفهان در سال 
را شناسايي نموده و موانع و  رهگذر بتوان وضعيت موجود

  .صحيح دانشجويان را گوشزد نمود موجود در مطالعه مشكالت
 

  يروش بررس
 يآمار يجامعه. است بوده توصيفي مقطعي روش پژوهش   

درسال اصفهان  يان دانشگاه علوم پزشكيدانشجوهمه شامل 
روش . آمد به دست 374 برابر با حجم نمونه بوده كه1391

دانشكده به عنوان  اي بوده كه هرنمونه گيري تصادفي طبقه
ان آن دانشكده، يمتناسب با دانشجو،شده گرفته نظر در ك طبقهي

دانشجويان با هر مقطع تحصيلي كه ( تعداد نمونه به دست آمد
در دانشگاه علوم پزشكي پذيرفته شده و مشغول به تحصيل 

ر جمع اابز .)شودباشند، اما شامل دانشجويان ميهمان نميمي
آن  ييرواآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است كه 

ابزار  ييايد و پاييتا يرسان و اطالع يتوسط متخصصان كتابدار
به ) α= %5/82 ( كرونباخ يآلفامحاسبه ضريب از با استفاده 
 يابزار گردآور.)نفر از دانشجويان 40در بين ( دست آمد
 يمانيمتون معتبر مانند ا اساس بر،پرسشنامه يعني اطالعات

، )6( پور مطلق عيو شف ي، شعبان)19( جهيعلو ي، برات)18(
، )13( و همكاران يزير ي، اشرف)20( ي، شجر)5( زاده يمك
و  يز نظرات متخصصان كتابدارين) 21( چيو بالدر) 17( جودل

ط و يشرا يحيطهدر امه شنپرس .تنظيم شده است يرسان اطالع
مطالعه  يها وهيز فنون و شيو ن) گويه  23(بهداشت مطالعه 

اطالعات مراجعه  يروش گردآور. ديم گرديتنظ ) گويه 14(
 يزشكدانشگاه علوم پ يها ان دانشكدهيبه دانشجو يحضور

درجه اي  5پرسشنامه  مقياس .دبو 1391اصفهان در آذرماه 
 ياد نمرهي، ز5 ي اد نمرهيار زيبس يگزينه يبرا.  ليكرت بود

در  1 يار كم نمرهيو بس ي2، كم نمره 3 ينمره ي، تا حدود4

مي باشد  5حداكثر  يو نمره 1حداقل  ينمره( نظر گرفته شد
داده ها  ).شودزا محسوب ميعامل آسيب  3و نمره باالتر از 

، درصد و يفراوان( يفيتوص با استفاده از آزمون هاي آمار
جهت بررسي تفاوت  ،نظير آزمون تي ياستنباطآمار  و) نيانگيم

 بررسي جهت ANOVA آزمون و متفاوت ميانگين دو متغير

 .تفاوت ميانگين بيش از دو متغير استفاده شد

  
  ها  افتهي

پرسشنامه  360شنامه ها، در نهايت پس از گردآوري پرس   
ها نشان  افتهي) 2/96درصد پاسخ دهي برابر .( قابل استفاده بود

 5/57و  انان را مرديدانشجو )نفر 153( درصد 5/42داد 
ن يشتريب. اند را زنان به خود اختصاص داده) نفر 207(درصد 
 درصد 4/36با  يپزشك ي ب در دانشكدهيان به ترتيدانشجو

 56( درصد6/15 ييو ماما يپرستار ي ، دانشكده)نفر 131(
 ي ، دانشكده)نفر 34( درصد 4/9بهداشت  ي ، دانشكده)نفر

 9/8 يداروساز ي ، دانشكده)نفر 32( درصد 9/8 يدندانپزشك
، )نفر 31( درصد 6/8 يتوانبخش ي ، دانشكده)نفر 32( درصد

 24(درصد  7/6يپزشك يرسان ت و اطالعيريمد ي دانشكده
 2/54. ندبود) نفر 20(درصد  6/5ه يتغذ ي دانشكدهو ) نفر

درصد  8/45و  يرخوابگاهيان غيدانشجو) نفر 193(درصد 
ن يانگيها در رابطه با م افتهي.اند بوده يخوابگاه) نفر 163(

 يان دانشگاه علوم پزشكين دانشجويدر ب يزا بيسآعوامل 
ركز ب به عدم تميها به ترت نيانگين ميشترياصفهان نشان داد ب

گران با يبدون كمك د ي، مطالعه217/133/3در مطالعه با 
203/127/3 ق به هنگام مطالعه با يو عدم تنفس عم
455/116/3 ن يها مربوط به راه رفتن ح نيانگين ميو كمتر

، باال رفتن فشار خون و ضربان قلب 946/056/1مطالعه با 
خته ينظم و به هم ر يب يو لذت از فضا 847/058/1با 

ن يانگيدر مجموع م. باشد يم 224/188/2هنگام مطالعه با 
متر از زا ك بيزان عوامل آسيباشد كه م يم 4981/039/2كل 

 ).1جدول (باشد  يحد متوسط م
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  زاي مطالعه در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ميانگين و انحراف معيار عوامل آسيب: 1جدول 

  ميانگين و انحراف معيار  گزينه  ميانگين و انحراف معيار حيطه حيطه

 
  
  

شرايط و بهداشت 
  مطالعه

  
  
  
  
  

544/037/2  

  127/103/2  مطالعه با صداي بلند.1
  946/056/1  راه رفتن حين مطالعه.2

  068/122/2  عصبي شدن از شدت مطالعه.3
  105/113/2  عدم تصوير مثبت از خود هنگام مطالعه.4

  046/128/2  وقفه مطالعه پيوسته و بي.5
  024/172/2  حفظ كردن مطالب.6

  847/058/1  باال رفتن فشار خون و ضربان قلب هنگام مطالعه.7
  143/114/2  دلزدگي و يأس از مطالعه.8

  162/175/2  ي مطالب ترديد در يادگيري بعد از مطالعه.9
  162/141/2  تماممطالعه نيمه.10

  298/194/2  نداشتن خواب و استراحت كافي.11
  090/165/2  عدم افزايش ساعت مطالعه با افزايش تحصيلي.12

  050/115/2  مطالعه در هنگام خستگي.13
  936/099/1  عدم توجه به مباني و اصول يك مطلب.14
  203/127/3  ترجيح دادن مطالعه بدون كمك از ديگران.15

  006/108/2  طحي و گذريمطالعه س.16
  244/196/2  نداشتن زمان مشخص براي مطالعه.17
  246/186/2  نداشتن برنامه مشخص براي مطالعه.18

  962/055/2  احساس بلد بودن در حين مطالعه.19
  128/136/2  مرور بيشتر دروس عملي.20

  146/112/2  نااميد شدن با ديدن افراد موفق در مطالعه.21
  227/172/2  سر رفتن حوصله به دليل شدت مطالعه.22

  194/126/2  احساس عدم عالقه به مطالعه.23
 
 
 
 
 
 
 
  هاي مطالعه فنون و شيوه

  
  
  

  
515/041/2  

  210/159/2  عدم ارتباط مطالب خواندني با امور زندگي.24
  014/135/2  ها كننده بودن مطالب كتابتكراري و كسل.25

  224/188/2  ريخته در هنگام مطالعهنظم و به همفضاي بيلذت از.26

  144/114/2  نداشتن هدف و مسير مطالعه.27
  217/133/3  عدم تمركز حين مطالعه.28

  321/158/2  نداشتن مكان مشخص براي مطالعه.29
  205/176/2  نداشتن روش خاص براي هر مطلب.30

  088/112/2  ي زياد ناتوان بودن از تحليل شرايط و تفسير مطالب با وجود مطالعه.31

  977/002/2  خوانم و مطالب قبلي عدم توانايي در ارتباط بين مطالبي كه مي.32

  381/136/2  مطالعه در نيمه شب.33
  016/197/1  عدم باقي ماندن مطالب برجسته در ذهن.34

  076/147/2  عدم يادآوري مطالب خوانده شده.35

  455/116/3  ق در حين مطالعهنداشتن تنفس هاي عمي.36

  127/106/2  نداشتن الزام به مرور مطالب خوانده شده.37
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در سطح مطالعه  يزا بين عوامل آسيانگيها در رابطه با م افتهي
اصفهان نشان  يان دانشگاه علوم پزشكين دانشجويابعاد در ب

ط و بهداشت مطالعه يسطح بعد شرا ن دريانگيم،داد
544/037/2  ترجيح ن مربوط به يانگين ميشتريبود كه ب

و  203/127/3با دادن مطالعه بدون كمك از ديگران 
 946/156/1ن مطالعه با يمربوط به راه رفتن در ح نيكمتر
 يها وهين در سطح، بعد فنون و شيانگين ميهمچن. باشدمي

 عدم تمركز حين مطالعه ن يانگيم ينشتريمطالعه نشان داد كه ب
ماندن مطالب  ين مربوط به عدم باقيو كمتر 217/133/3با 

در مجموع . باشد يم 016/197/1برجسته در ذهن با 
شتر يب) 515/041/2(مطالعه  يها نون و روشن بعد فيانگيم

جدول ( بود) 544/037/2(ط و بهداشت مطالعه ياز بعد شرا
زاي  در رابطه با تفاوت ميانگين عوامل آسيب زمون تيآ. )1

سطح  مطالعه در بين دانشجويان بر حسب جنس نشان داد
درصد  95ن با يبود، بنابرا 05/0كمتر از ) 009/0( يدار يمعن
 يزا بين عوامل آسيانگيتوان گفت تفاوت م ينان مياطم

ن عوامل يانگيلذا م. باشد يدار م يمطالعه بر حسب جنس معن
شتر از يب 23/199/90ن مردان با يمطالعه در ب يزا بيآس

در رابطه با  آزمون تي).>P 05/0( دبو 5/17 7/85زنان 
ان ين دانشجويمطالعه در ب يزا بين عوامل آسيانگيتفاوت م

كمتر  012/0 يدار يبر حسب محل اقامت نشان داد سطح معن
توان گفت  ينان ميدرصد اطم 95ن با يبود، بنابرا 05/0از 

مطالعه بر حسب محل  يزا بين عوامل آسيانگيتفاوت م
مطالعه  يزا بين عوامل آسيانگيلذا م. شدبا يدار م ياقامت معن

شتر از يب 8/185/90ان ساكن خوابگاه ين دانشجويدر ب
  .) >P 05/0( بود 8/167/85 يرخوابگاهيان غيدانشجو
 يزا بين عوامل آسيانگيم تفاوت با رابطه در واريانس تحليل آزمون

ها نشان آن يليمقطع تحصان بر حسب ينشجون دايمطالعه در ب
 95ن با يبود،بنابرا 05/0كمتر از  042/0 يدار يداد سطح معن

 يزا بين عوامل آسيانگيتوان گفت تفاوت م ينان ميدرصد اطم

لذا . )>P 05/0( باشدميدار  يمعن يليمطالعه بر حسب مقطع تحص
ع ان مقطين دانشجويمطالعه در ب يزا بين عوامل آسيانگيم

گر يشتر از ديب 13/89 يعموم يو مقطع دكتر 07/89 يكارشناس
  .دبومقاطع 

ن عوامل يانگيدر رابطه با تفاوت م آزمون تحليل واريانس
ان بر حسب دانشكده نشان ين دانشجويمطالعه در ب يزا بيآس

. )>P 05/0( باشد يم 05/0شتر از يب 154/0 يدار يداد سطح معن
مطالعه بر حسب دانشكده  يزا بين عوامل آسيانگين ميبنابرا

 .نداشت يدار يتفاوت معن

  
  بحث 

مطالعه  يزا بين عوامل آسيانگيج پژوهش نشان داد كه مينتا   
اصفهان كمتر از حد  يان دانشگاه علوم پزشكين دانشجويدر ب

ب به عدم تمركز يها به ترت نيانگين ميشتريب. باشد يمتوسط م
ق به يو عدم تنفس عم گرانيدر مطالعه، مطالعه بدون كمك د

ن يها مربوط به راه رفتن ح نيانگين ميو كمترهنگام مطالعه 
 يمطالعه، باال رفتن فشار خون و ضربان قلب و لذت از فضا

ن يا يها افتهي. خته هنگام مطالعه بوده استير نظم و به هم يب
و ) 16(رك يو ز يالزمان ج صاحبيبا نتا يپژوهش تا حدود

ز ين يمانيدر ضمن ا. باشد يسو م هم) 12(و همكاران  يبهرام
گران و عدم يبه عدم تمركز در مطالعه، مطالعه بدون كمك د

  مطالعه اشاره كرده يزا بيق به عنوان عوامل آسيتنفس عم
به نظر مي رسد كه عوامل مذكور، مشكلي فراگير  ).18( است

ها اكتسابي از آنجا كه يادگيري آن ،در بين دانشجويان بوده
  .آموزش در اين زمينه ضرورت مي يابداست، 

مطالعه در  يزا بين عوامل آسيانگيج پژوهش در رابطه با مينتا
اصفهان  يان دانشگاه علوم پزشكين دانشجويدر بابعاد سطح 

شرايط و بهداشت مطالعه و (ابعاد ن در سطح يانگينشان داد م
و  حد متوسط بوده از كمترنيز ) هاي مطالعهفنون و روش

ن مربوط به عدم تمركز يانگين ميشتريب .باشدمطلوب مينسبتا 



 مطالعه در بين دانشجويانعوامل آسيب زاي          100

 93پاييز  ،15 ي شماره ،7 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

. ن مطالعه بودين مربوط به راه رفتن در حيدر مطالعه و كمتر
د توجه داشت كه عدم تمركز در مطالعه از ين اوصاف بايبا ا

را يباشد؛ ز يثمربخش م ي زننده به مطالعه بيآس يعوامل اصل
لعه دچار شود دانشجو به هنگام مطا يعدم تمركز موجب م

نتواند با متن ارتباط برقرار  يلذا به خوب ،شده يپرت حواس
كه باعث عدم  يلياما دال. ديآن را درك نما يمحتوا ،نموده 
، يوجود اختالالت روان: شود عبارتند از يدر مطالعه متمركز 

عالقه بودن به مطالعه، سر و  ي، بيوجود افكار مزاحم، خستگ
ت يمبهم در متن، عدم جذاب يصدا، وجود كلمات و مطالعه

باشد  يم يد مغزيشد يها مانند ضربه يمحتوا و عوامل جسمان
 ينيب شيدرمان پ يبرا يمتفاوت يها كه متناسب با نوع علل راه

 ينيو حس) 15( يفوريص يها افتهين با يا. )18(شده است 
ن يانگين ميهمچن. باشد يهمسو م) 15( يفورينقل در ص
 يها وهيدر سطح بعد فنون و ش مطالعه يزا بيعوامل آس
ن مربوط به مطالعه بدون يانگين ميشتريز نشان داد بيمطالعه ن
 يماندن مطالعه ين مربوط به عدم باقيگران و كمتريد كمك از

و  يزير يباشد كه با پژوهش اشرف يبرجسته در ذهن م
 يبا پژوهش حقان يست، اما تا حدوديسو ن هم) 13(همكاران 

 درنقل  ينيحس) 2(و فرحبخش  يمي، كر)14(وزاده يو خد
 يفوريان، نقل در صيو نور) 15( يفوريصو ) 15( يفوريص
اين همسويي در بيشتر پژوهش ها نشان  .باشد يسو م هم) 15(

دهد كه براي دانشجويان اين نكته هنوز آشكار نشده است مي
هاي ديگران كه براي يادگيري بهتر بايد از تجارب و يافته

هاي مطالعه فاده را بنمايند و يادگيري فنون و شيوهحداكثر است
  .نيز از اين امر مستثني نيست

مطالعه بر  يزا بين عوامل آسيانگيها در رابطه با تفاوت م افتهي
ن يمطالعه در ب يزا بيحسب جنس نشان داد كه عوامل آس

و  يزير ياشرف يها افتهين با يا. باشد يشتر از زنان ميمردان ب
مطالعه  يها وهيان با شيدانشجو ييخصوص آشناهمكاران در 

ان، نقل در ينور يها افتهي، اما با )13(باشد  يسو نم هم
اين همسويي در دو پژوهش  .باشد يسو م هم) 15( يفوريص

مذكور شايد به اين دليل باشد كه تنوع فعاليت ها در جامعه 
ر باشد، لذا مردان تمركز كمتري ببراي مردان بيشتر از زنان مي

ها در  افتهي .روي فعاليت هاي خود از جمله مطالعه دارند
مطالعه بر حسب  يزا بين عوامل آسيانگيرابطه با تفاوت م

نشان داد كه عوامل ) رخوابگاهيخوابگاه و غ(محل اقامت 
شتر از يخوابگاه بان ساكن ين دانشجويمطالعه در ب يزا بيآس
رسد كه در  يم كه به نظر يياز آنجا. باشد يها م يرخوابگاهيغ

مطالعه وجود  يو امكانات الزم برا يكيزيف يخوابگاه فضا
ن يدر معرض ا بيشتر ان ساكن خوابگاهيندارد، لذا دانشجو

جه يعلو ي، برات)20( يشجر، )18( يمانيا. عوامل هستند
ز ين) 12(و همكاران  يو بهرام) 22(و خندان  ييغماي، )19(

  .اند ره كردهط و مكان مطالعه اشايبه مهم بودن مح
مطالعه بر  يزا بين عوامل آسيانگيها در رابطه با تفاوت م افتهي

زا  بيعوامل آس ،ان نشان داديدانشجو يليحسب مقطع تحص
ر يشتر از سايب يعموم يو دكتر يان كارشناسين دانشجويدر ب

زان يم بيشتر بودن لياز دال يكيد يشا. باشد يم يليمقاطع تحص
قطع عدم حضور اين گروه در در اين م زا بيعوامل آس

نكه نظام يو با توجه به ا دانشگاه قبل از مقطع كنوني باشد
ها،  وهيباشد و لذا كمتر ش ينم) 23(زا  آموزش و پرورش درون

اند، لذا با  آموزان آموخته ط و فنون مطالعه را به دانشيشرا
در . شوند يرو م روبه ين معضليبا چنز يورود به دانشگاه ن

 يتخصص يارشد و دكتر ير مقطع كارشناسكه د يحال
ا دو مقطع در يك يها حداقل را آنيت بهتر بوده است؛ زيوضع

، يآموزش يها در قالب كارگاه يتا حدود ،دانشگاه بوده 
ت خود را بهبود ياند وضع توانسته يخودآموز و دروس مرتبط

 يزا بين عوامل آسيانگيها در رابطه با تفاوت م افتهي.بخشند
ن يانگيشكده نشان داد مدانبر حسب  انين دانشجويدر ب مطالعه

ن يندارد و ا يدار ين عوامل بر حسب دانشكده تفاوت معنيا
زان يو همكاران در خصوص م يزير ياشرف يها افتهيبا 
 ).13(باشد  يسو نم مطالعه هم يها وهيان با شيدانشجو ييآشنا

مطالعات و  اين مطالعه و نتايج مشابه مركز يبا توجه به نتيجه
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آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، با  يتوسعه
هاي آموزشي براي دانشجويان به ويژه  برگزاري كارگاه

ها را با آن ،دانشجويان مقطع كارشناسي و دكتري عمومي
هاي مطالعه مفيد آشنا نموده  شرايط مطالعه و نيز فنون و شيوه

روس مربوطه، ت علمي نيز به هنگام تدريس داواعضاي هي
صحيح آن درس را براي دانشجويان  يها و فنون مطالعه روش

  .بيان نمايند
  

  يريگ جهينت
ن يمطالعه در ب يزا بيزان عوامل آسيج نشان داد مينتا

اصفهان كمتر از حد متوسط  يان دانشگاه علوم پزشكيدانشجو
و نيز  ن پسران يهمچن .باشد يم رضايت بخش ، نسبتابوده

 يزا بيشتر در معرض عوامل آسيبابگاهي دانشجويان خو
ه به عآموزش  صحيح شرايط و فنون مطال .مطالعه بودند

  .كاهش اين عوامل آسيب زا كمك خواهد كرد
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Background and objective: Nowadays, effective study is considered as an important element in social 
development and progress through which the public and especially university students gain a lot. The 
purpose of this research is to determine factors damaging useful study among students of Isfahan University 
of Medical Sciences (IUMS) in 2012.  

Materials and Methods: This is an applied survey research in which the data were collected by a researcher 
made questionnaire. Its validity and reliability were confirmed by library and information sciences specialists 
and Cronbach's Alpha (r=82/50) respectively. Statistical population consisted of all students in Isfahan 
University of Medical Sciences' and the number of samples was 374. Sampling method was random 
stratified sampling. Data were analyzed by descriptive (frequency distribution, mean…) and inferential (T-
test, ANOVA and Tukey) statistics through SPSS software. 

Results: The findings showed that the mean score of damaging factors on useful study among students was 
2/39   ./4981 that was less than average. The highest mean was lack of concentration at the time of study 
with the mean 3/33 1/217 and the lowest mean was walking at the time of study with mean 1/56+./946. 
Also, relationship between student's gender, residency type and educational level was significant, but it was 
not the same in different colleges. 

Conclusions: The results showed that damaging factors affecting effective study among students of Isfahan 
University of Medical Sciences were less than average. There were problems such as lack of concentration at 
the time of study, study without other people's help and lack of deep breathing  at  the time of study. 
Generally, all students and educational practitioners should pay special attention to factors affecting effective 
study. 
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