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Abstract  

Background and Objective: improving academic performance in students 

is one of the main objectives in the educational centers. Since the nursing 

students during their educational period are facing with a large volume of 

material, failure to select the correct study method, causing confusion, 

disgust of educate and loss of energy and time among them. According to 

the importance of study habits in academic performance, this study aimed 

to identify nursing student’s study habits and its relationship with academic 

performance was performed. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 220 nursing students 

were selected by random sampling method in Hamadan University of 

Medical Sciences (2016). Data was collected using study habits 

questionnaire (PSSHI) that has 45 questions in eight areas. In order to 

measure academic performance, the mean of total score was used. Data 

were analyzed by descriptive and inferential statistics. 

Results: The results showed that the mean and standard deviation for score 

of student’s study habits was 45.04 ± 9.37. Study habits in 86.9% of 

students were relatively good, in6.8% favorable, and in 4.5% of them were 

poor. The mean of student's Academic grade was 15.61 ± 1.27 and the 

majority of students (81.9%) had a moderate performance. Between mean 

score study habits and academic performance there was a significant 

positive correlation (P<0.001). The variables include sex, years of 

conditional and scope of reading ability, and take notes known as 

predictors of academic performance. 

Conclusion: In general, student’s study habits are in moderate grade and 

can say that the study method in students have not a good quality. On the 

other hand, due to the significant relationship between study habits and 

academic performance, pay attention to this issue is considered necessary 

by the faculty education authorities. Holding training courses, in this regard 

can be effective in improving student learning process. 
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 چکیده

بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از اهداف اصلی مراکز آموزشی است. از آنجا که  سابقه و هدف:

اند، عدم انتخاب دانشجویان پرستاری در طول دوران تحصیل با حجم زیادی از مطالب درسی مواجه 

اهمیت عادت مطالعه افراد در عملکرد شود. با توجه به ها میسردرگمی آن ، باعثروش مطالعه صحیح

صیلی، این پژوهش با هدف شناسایی عادت مطالعه دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با عملکرد تح

 تحصیلی انجام شد.

نفر دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  221تحلیلی،  -توصیفی مطالعهدر این  ها:مواد و روش

پرسشنامه عادت مطالعه ها دادهگیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری ( به روش نمونه1315همدان )

(PSSHI بود )سوال در هشت حوزه است. برای سنجش عملکرد تحصیلی نیز از معدل کل  45دارای  که

 .تجزیه و تحلیل شد از آمار توصیفی و استنباطیها با استفاده دانشجویان استفاده شد. داده

بود.  04/45±31/1عادت مطالعه دانشجویان نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمره  ها:یافته

نامطلوب بود. متوسط معدل تحصیلی  %5/4مطلوب و  %6/8دانشجویان متوسط،  %1/86عادت مطالعه 

اند. بین میانگین نمره دارای عملکرد متوسط بوده %1/81بود و اکثریت دانشجویان  61/15±21/1دانشجویان 

(. همچنین P<001/0داری وجود داشت )مثبت و معنی های مطالعه و عملکرد تحصیلی ارتباطتعاد

برداری به عنوان پیش بینی های توانایی خواندن و یادداشت متغییرهای جنس، سابقه مشروطی و حیطه

 کننده عملکرد تحصیلی تلقی گریدند.

مطالعه توان گفت که شیوه عادت مطالعه دانشجویان مورد مطالعه در حد متوسط است و می گیری:نتیجه

دار عادت مطالعه و دانشجویان از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. از سوی دیگر با توجه به ارتباط معنی

رسد. برگزاری توجه به این مسئله از سوی مسئولین آموزش دانشکده ضروری به نظر می عملکرد تحصیلی

 ویان موثر باشد.تواند در بهبود روند یادگیری دانشجهای آموزشی، در این خصوص میدوره

 

 های مطالعه؛ عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری؛ عادتآموزش پرستاری؛  واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

 

مقدمه
بهبود و توسعه عملکرد  یکی از اهداف اصلی مراکز آموزشی

تحصیلی فراگیران است، زیرا عملکرد تحصیلی افراد اساس 

. طبق ]1[شود موفقیت و پیشرفت در هر مقطعی محسوب می

آمارهای منتشر شده از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 

ها در معرض افت تحصیلی قرار دانشجویان دانشگاه 3/1حدود 

و همکاران عملکرد تحصیلی  Afolayan. طبق نظر ]2[دارند 

بندی دانشجویان اصطالحی است که برای توصیف درجه

و به عنوان  ]3[گیرد متعاقب یک امتحان مورد استفاده قرار می

 مجله علمی پژوهان  08 تا 21 صفحات ،6017 بهار ،0شماره  ،61دوره        

 مقاله پژوهشی 
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 و همکاران علیمحمدی 

شود که تحت تأثیر متقابل ای در نظر گرفته میفرایند پیچیده

عواملی است که هم در ارتباط با نهاد آموزشی بوده و هم 

. از این عوامل می توان ]4[شود مربوط به فردیت دانشجو می

به بهره مندی از اساتید خوب، محیط آموزشی مناسب، استفاده 

همه مهمتر عادت های مناسب  های با کیفیت و ازاز کتاب

های . برخی از دانشجویان، ناکامی]5[مطالعه اشاره کرد 

تحصیلی خود را به عواملی چون کم استعدادی، نداشتن 

دهند در حالیکه، به جرات امکانات و بدشانسی نسبت می

توان گفت که مهمترین عامل موفقیت تحصیلی، آشنایی با می

است و علت بهره وری پایین های مطالعه و یادگیری مهارت

ها هنگام مطالعه است های غلط آنتعدادی از دانشجویان عادت

بسیاری از دانشجویان نیز استعداد و توانایی الزم برای . ]6[

های الزم برای موفقیت را دارند، اما به دلیل نداشتن مهارت

. فردی در ]1[ها کمتر از حد انتظار است مطالعه، موفقیت آن

موثر موفق خواهد بود که هم نسبت به مطالب  مطالعه

های مطالعه را به مند باشد و هم بتواند فنون و مهارتعالقه

در نتیجه تشویق  .]8[شکل ماهرانه ای به کار ببندد 

دانشجویان به اینکه خود عادت مطالعه خود را توسعه دهند و 

داشتن برنامه برای مطالعه، در نظر گرفتن برنامه تفریحی، 

قسیم اوقات، انتخاب زمان مناسب، تقسیم زمان مطالعه ت

برحسب ساعات و در نظر گرفتن مکان مناسب برای مطالعه و 

استفاده از منابع مناسب از عوامل موثر در تسهیل یادگیری 

. ده بزرگی و وصلی در بررسی علل افت ]8، 1[باشند می

تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

ای جهت دانشجویان ناموفق هیچ برنامه %4/43دریافتند که 

. این مطلب بدین معنی است که افرادی ]10[مطالعه نداشتند 

که از راهبردهای مطالعه اطالعات کافی ندارند، با تمام وقتی 

که صرف مطالعه و درس خواندن می کنند یادگیری مؤثر و 

م استفاده از . بدیهی است که عد]11[پایداری نخواهند داشت 

های مطالعه روش های مطالعه صحیح و عدم استفاده از مهارت

نه تنها سبب از بین رفتن انرژی و وقت دانشجویان و نیز 

های بد مطالعه می شود، بلکه خود گرایش آنها به سمت عادت

تواند یکی از عوامل مهم عقب ماندگی تحصیلی باشد و می

. ]12[تحت تأثیر قرار دهد عملکرد دانشجویان را در امتحانات 

گزارش  Duffعبد خدایی و غفاری نیز در مقاله خود به نقل از 

کرده اند که بین استفاده از راهبردها و موفقیت در تحصیل 

حاکی از این است  Davidsonرابطه وجود دارد همچنین یافته 

های مطالعه، موجب افزایش عملکرد در آزمون می که مهارت

هر تدبیری که به این فرآیند سهولت بخشد به شود. از این رو 

 . ]13[یادگیری و یادآوری کمک کرده است 

ها و فنون مطالعه در بسیاری از امروزه آموزش مهارت

ها، در مرحله ورود دانشجویان، برای توسعه یادگیری دانشگاه

آنان امری ضروری تشخیص داده شده و بدین جهت، بسیاری از 

ا، کالیفرنیا، ویرجینیا به این مهم پرداخته اند. ها در کاناددانشگاه

ها و فنون مطالعه در طرح در ایران نیز، اخیرا آموزش مهارت

اصالحات در آموزش پزشکی، در دانشگاه علوم پزشکی شهید 

. مهارت ها ]14[بهشتی تهران مورد استفاده قرار گرفته است 

و عادت مطالعه دانشجویان در پژوهش های مختلف، متفاوت 

مطالعه فریدنی مقدم و گزارش گردیده است، به طوریکه در 

همکاران اکثر دانشجویان پرستاری عادت مطالعه نسبتا 

مطلوب تا متوسطی داشته اند و ارتباط مثبت و معنی داری 

داشته است  ها وجودبین عادت مطالعه و وضعیت تحصیلی آن

درصد دانشجویان  8/32در پژوهش ترشیزی و همکاران، . ]1[

رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دارای عادت 

. در مطالعه اباذری و ریگی وضعیت ]8[مطالعه ضعیف بودند 

های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ها و مهارتعادت

نین در پژوهشی که . همچ]15[زاهدان در حد متوسط بود 

دانشگاه علوم پزشکی کشور در  21وزارت بهداشت بر روی 

های مطالعه انجام داد، نتایج نشان داد خصوص بهبود مهارت

دانشجویان از کمبود شدید مهارت های مطالعه رنج  %32که 

. در مطالعه فریدونی مقدم و چراغیان نیز بین ]8[می برند 

انشجویان دانشکده عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی د

. ]1[داری وجود داشت پرستاری آبادان ارتباط مثبت و معنی

نتایج  Gudaganavar  &Halayannavarاما در مطالعه 

پژوهش نشان داد که اگرچه ارتباط بین عادت مطالعه و 

عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر وجود دارد ولی این 

در . ]16[دار نیست ارتباط در دانش آموزان پسر معنی

بسیاری از مطالعات به اهمیت عادت مطالعه در عملکرد و 

ریزی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان اشاره کرده و برنامه

ها و عادت مطالعه دانشجویان و مداخالت جهت بهبود روش

های . عادت]11, 1[اند در این زمینه را ضروری دانسته

ه پیشرفت مطالعه صحیح و یادگیری عمیق می تواند منجر ب

. همچنین تحقیقات نشان ]18[تحصیلی دانشجویان شود 

تواند مهمترین متغیر پیش بینی اند که عادت مطالعه میداده

و آگاهی از پیش  (11-21)کننده عملکرد تحصیلی باشد 

های بینی کننده های عملکرد تحصیلی به توسعه استراتژی

 .]3[کند موفقیت تحصیلی دانشجویان کمک می

جه به اینکه میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از با تو

های کارآیی نظام آموزشی است، کشف و مطالعه مالك

متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و 

انجامد و از آنجا که پیش بینی متغیرهای مؤثر در دانشگاه می

های مطالعه دانشجویان در یادگیری و پیشرفت تحصیلی روش

های شناختی، ها موثر است و فرآیند حاصل در مهارتآن

ها نقش دارد، الزم است عملی و در نهایت سرنوشت شغلی آن

. با ]21[به آن توجه و در جهت اصالح آن برنامه ریزی شود 

توجه به موارد ذکر شده و از آنجایی که دانشجویان پرستاری 

د در طول مدت تحصیل خود با حجم متنوعی از مطالب جدی

و دشوار روبه رو می شوند که فراگیری و به حافظه سپردن 
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رسد، بدیهی است که عدم ها کار دشواری به نظر میآن

انتخاب روش مطالعه صحیح نه تنها سبب از بین رفتن انرژی 

شود و وقت آنها و نیز گرایش به سمت عادات بد مطالعه می

یلی تواند یکی از علل مهم عقب ماندگی تحصبلکه خود می

باشد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین عادت مطالعه و 

ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان انجام گرفت تا 

های مطالعه و شناسایی عوامل تاثیر بتوان با بررسی مهارت

ها گذار بر آن گامی در جهت پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه

 و مراکز آموزشی کشور برداشت. 
 

 هاروشمواد و 
 -مقطعی از نوع توصیفیی این پژوهش یک مطالعه

 352انجام شده است.  1315باشد که در سال تحلیلی می

که در  دانشکده پرستاری و مامایی همداندانشجوی پرستاری 

های تحصیلی یک تا هشت مشغول در ترمزمان انجام پژوهش 

 دادند. حجمپژوهش را تشکیل میی تحصیل بودند؛ جامعهبه 

نمونه با استناد به نتایج مطالعه فریدونی مقدم و همکاران 

، و با %10و توان آزمون  %15( با فاصله اطمینان 2010)

. ]1[نفر محاسبه شد  230احتساب ریزش، به تعداد 

ی آموزش دانشکده و تهیه پژوهشگر پس از مراجعه به اداره

گیری لیست کامپیوتری دانشجویان پرستاری به روش نمونه

انتخاب نمود.  نفر از دانشجویان را 230تصادفی طبقه ای 

بدین ترتیب با توجه به تعداد دانشجویان هر نیمسال 

نفر،  21نفر، ترم سه  24نفر، ترم دو  21تحصیلی از ترم یک 

نفر، ترم  36شش  نفر، ترم 21نفر، ترم پنج  32ترم چهار 

معیارهای نفر انتخاب شدند.  31نفر و ترم هشت  30هفت

پذیرش نمونه در این مطالعه، کلیه دانشجویان مشغول به 

به غیر از  دانشکده پرستاری و مامایی همدانتحصیل در 

دانشجویان مهمان و انتقالی بود که حداقل یک ترم را به 

 پایان رسانده بودند.

مجوز اجرای پژوهش از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 

به . مدان اخذ گردیددرمانی ه-علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

واحدهای مورد پژوهش در مورد محرمانه ماندن تمام اطالعات 

از واحدهای مورد پژوهش  کتبی نامهرضایتاطمینان داده شد. 

ها خواسته شد که صادقانه به تکمیل فرم کسب شد و از آن

 بپردازند.

ی دارای پرسشنامه در این پژوهشها آوری دادهابزار جمع

بخش اول شامل سواالت مربوط به اطالعات دو بخش بود. 

سن، جنس، وضعیت تأهل، دموگرافیک و عملکرد تحصیلی )

سابقه بیماری روحی و روانی، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، 

ترم، سابقه مشروطی، سابقه اشتغال به کار، نحوه سکونت، 

 ( و بخش دوم آنوضعیت سکونت و معدل کل تاکنون

 PSSHI (Palsane & sharma Study Habitپرسشنامه 

Inventoryباشد که برای تعیین عادت مطالعه از آن ( می

سئوال است  45. این پرسشنامه شامل ]22[استفاده گردید 

(، شرایط 10تقسیم بندی زمان )حداکثر نمره حوزه  8در 

 16(، توانایی خواندن )12فیزیکی مطالعه )حداکثر نمره 

(، انگیزش 6داکثر نمره برداری )ححداکثر نمره(، یادداشت

(، 8(، حافظه )حداکثر نمره 12یادگیری )حداکثر نمره 

( و تندرستی )حداکثر 20)حداکثر نمره برگزاری امتحانات 

( است. پاسخ سواالت به صورت همیشه یا بیشتر اوقات 6نمره 

حداکثر نمره است.  (0نمره( با هرگز )1نمره(، به ندرت ) 2)

به باال به عنوان  60نمره می باشد.  10به دست آمده 

( نسبتأ مطلوب یا 31-60های مطالعه مطلوب و نمره )عادت

و کمتر از آن به عنوان نامطلوب در نظر گرفته  30متوسط و 

توسط  1181. این پرسشنامه استاندارد در سال ]1[می شود 

Palsane &sharma  طراحی شده است و پایایی آن نسبت

مطالعه باالتر )آلفا کرونباخ های دیگر عادت به پرسشنامه

جهت ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجو  .]1[باشد ( می88/0

از معدل کل دانشجو با همکاری اداره آموزش دانشکده 

استفاده گردید، بدین صورت که در حین پر کردن پرسشنامه، 

معدل دانشجو از آموزش دانشکده گرفته شد و در هنگام 

دانشجو برای ثبت در پرسشنامه پاسخ به سئواالت در اختیار 

و  11قرار گرفت. بر اساس مقاله باکویی و همکاران معدل 

 11تا  14باالتر از آن به عنوان عملکرد خوب، معدل بین 

به عنوان عملکرد ضعیف  14عملکرد متوسط و معدل کمتر از 

جهت تعیین روایی از روش اعتبار  .]23[در نظر گرفته شدند 

مامایی -نفر از اساتید دانشکده پرستاری 10محتوی از نظرات 

حیطه در تمامی سواالت  8همدان استفاده گردید که  هر 

عادات مطالعه در سه قسمت سادگی، واضح بودن و مربوط 

و در ارتباط با روایی محتوا  1تا  18/0بودن نمره ای بین 

کسب کردند. پایایی آن در دو مرحله  16/0تا  86/0نمره 

test , re-test نفر از دانشجویان دانشکده  20بر روی

مامایی همدان به فاصله ده روز انجام شد. ضریب  –پرستاری 

دار به دست آمد، آلفای ها معنیهمبستگی بین حیطه

ها انجام شد که به کرونباخ برای تعیین ثبات درونی حیطه

به دست آمد که از لحاظ  86/0طور کلی برای تمام  ابعاد 

قابل قبول است. ضریب همبستگی بین  سنجش اندازه گیری

، 1/0( در حیطه های تقسیم بندی زمان ICCگروهی )

، یادداشت برداری 8/0، توانایی خواندن 1/0وضعیت فیزیکی 

، برگزاری امتحانات 1/0، حافظه 8/0، انگیزش یادگیری 1/0

بین کل نمرات  ICCبه دست آمد و  1/0و تندرستی  1/0

که نشان دهنده این است که ابزار می باشد  88/0قبل و بعد 

 از پایایی خوبی برخوردار است.

 16ها وارد نرم افزار پس از جمع آوری اطالعات، داده

SPSS  .05/0گردید P<داری در نظر به عنوان سطح معنی

جهت بررسی ارتباط بین عملکرد تحصیلی با گرفته شد. 

های مطالعه از ضریب هم بستگی پیرسون و جهت عادت
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 و همکاران علیمحمدی 

یسه عملکرد تحصیلی برحسب مشخصات فردی و مقا

های تی تست و آنالیز واریانس استفاده شد. اجتماعی از آزمون

های عملکرد تحصیلی مبتنی جهت تعیین پیش بینی کننده

بر عادت مطالعه از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده 

 گردید. 
 

 هایافته

مورد به دلیل  1پرسشنامه توزیع شده،  230از مجموع 

پرسشنامه تجزیه و  221تکمیل ناقص از مطالعه خارج شدند و 

تحلیل شد. نتایج نشان داد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش 

ها باشند. اکثریت آنمی( %1/86( و مجرد )55/%1مونث )

اند ( و کار دانشجویی نداشته%4/16ی مشروطی )سابقه

سال بود. اکثریت  1/21±5/2ها ( و میانگین سنی آن8/84%)

( %4/58( و از دانشجویان غیر بومی )%5/66دانشجویان بومی )

ساکن خوابگاه بودند. مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد 

 پژوهش در جدول یک خالصه شده است.

ترم  %8/11ترم دو،  %4/10دانشجویان ترم یک،  8/6%

ترم شش،  %1/13ترم پنج،  %14 ترم چهار، %8/11سه، 

ترم هشت مشغول به تحصیل  %6/13ترم هفت و  3/16%

 61/15±21/1بودند. متوسط معدل تحصیلی کل دانشجویان 

 10/11و بیشترین  12بود که کمترین معدل مورد بررسی 

دارای عملکرد  %1/81بود. نتایج نشان داد اکثریت دانشجویان 

عملکرد ضعیف  %4/5و  ها عملکرد خوبآن %1/12متوسط، 

 داشته اند.

در تجزیه و تحلیل عادت مطالعه، میانگین نمره کل عادت 

بود که نمرات به دست  04/45±31/1مطالعه دانشجویان 

آمده  2آمده به تفکیک حوزه های مورد مطالعه در جدول 

است. باالترین میانگین مربوط به حوزه انگیزش یادگیری و 

حوزه یادداشت برداری و برگزاری پایین ترین مربوط به 

باشد با توجه به نمرات عادت مطالعه اکثر امتحانات می

در سطح مطلوب،  %6/8در سطح متوسط،  %1/86دانشجویان 

 بودند. در سطح نامطلوب 5/4%

 
 اجتماعی آنان -مطالعه واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات فردی مقایسه شاخص های آماری نمرات عادات :6جدول 

 نتیجه و نوع آزمون انحراف معیار عادت مطالعه ±میانگین تعداد مشخصات فردی و اجتماعی

 جنس
86/44 123 زن ± 16/8  t-test 

P= 151/0 21/44 18 مرد  ± 10/1  

 وضعیت تأهل
11/45 21 متأهل ± 32/10  t-test 

P= 136/0 02/45 112 مجرد  ± 25/1  

 سابقه بیماری روحی
50/35 2 بله ± 10/4  t-test 

P= 213/0 13/45 211 خیر  ± 36/1  

 ترم تحصیلی

1 15 21/50 ± 26/8  

ANOVA 

P= 13/0  

2 23 61/1±11/52 

3 26 21/1 ±12/48 

4 31 16/10±06/41  

5 21 16/6±02/46  

6 36 06/10±35/46  

1 30 16/11±06/51  

8 31 11/13±63/41  

 سابقه مشروطی
88/44±31/1 8 بله  t-test 

001/0P= 38/41±24/8 213 خیر  

 سابقه اشتغال به کار
11/43±55/8 11 بله  t-test 

P=0/132 12/45±14/1 144 خیر  

 نحوه سکونت

16/41±41/1 11 با والدین  

ANOVA 
P=0/656 

16/41±51/10 121 خوابگاه  

8/41±11/10 6 استیجاری  

1/45±46/11 1 سایر  

 وضعیت سکونت
31/45±12/1 141 بومی  t-test 

P=0/443 34/44±88/1 14 غیربومی  
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داری بین تحلیل واریانس اختالف معنیآزمون آماری تی و 

با جنسیت، وضعیت  میانگین نمرات عادت مطالعه دانشجویان

تاهل، نحوه سکونت و کار دانشجویی نشان نداد. اما سابقه 

عادت مطالعه دانشجویان داری با مشروطی اختالف معنی

 (.1( )جدول =0001/0Pداشت )

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، به طور کلی بین 

های عادت مطالعه عملکرد تحصیلی دانشجویان با نمره همه حیطه

، = r 111/0، توانایی خواندن = r 158/0یت فیزیکی )وضع

، = r 213/0، انگیزش یادگیری  = r 434/0یادداشت برداری 

، تندرستی  = r 118/0، برگزاری امتحانات = r 148/0حافظه 

112/0 r = و همچنین نمره کل عادت مطالعه ارتباط معنی دار )

 (. 3( )جدول P<0001/0و  = r 426/0آماری وجود داشت )

بیشترین همبستگی با یادداشت برداری و کمترین ارتباط 

با حیطه تندرستی بوده است. در آنالیز چندگانه بر اساس مدل 

رگرسیون حیطه توانایی خواندن و یادداشت برداری به عنوان 

پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی با کنترل اثرات متغیرهای 

 وه بر عادت مطالعه دموگرافیک تلقی گردیده است. عال

( و سابقه مشروطی P<0001/0مورد بررسی جنسیت )

(0001/0>P از دیگر عوامل پیش بینی کننده عملکرد  )

 (.4تحصیلی بودند )جدول 
 

 ها و بطور کلیدانشگاه علوم پزشکی همدان به تفکیک حیطه پرستاری توزیع وضعیت عادات مطالعه دانشجویان: 2جدول 

 هاحیطه

 های مطالعهوضعیت عادت

 مطلوب نسبتا مطلوب نامطلوب

 تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد(

34( 6/15) (0-10)تقسیم بندی زمان   (2/46 )102  (2/38 )85  

16(4/1) (0-12وضعیت فیزیکی )  (4/56 )125  (2/36 )80  

21 (5/1) (0-16توانایی خواندن )  (6/11 )158  (1/18 )42  

18( 5/44) (0-6یادداشت برداری )  (1/31 )81  (6/15 )34  

11( 6/4) (0-12انگیزش یادگیری )  (6/43 )16  (8/51 )114  

16( 1/6) (0-8حافظه )  (5/12) 160  45 (6/20)  

6 (8/2) (0-20آمادگی امتحانات )  (6/84 )181  (6/12 )28  

21( 2/13) (0-6)تندرستی   (1/51 )128  (1/21 )64  

11( 6/8) (0-10نمره کل عادات مطالعه)  (1/86 )112  (5/4 )10  

 
 همبستگی متغییر عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاده علوم پزشکی همدان :0جدول 

 P value ضریب همبستگی متغیر

 001/0 426/0 عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی

 
 بینی کننده عملکرد تحصیلی مبتنی بر عادات مطالعهعوامل پیش  :4جدول 

 T بینمتغیرهای پیش مالک  متغیر
ضرایب 

 استاندارد

 ضرایب غیر استاندارد
 سطح معنی داری

B خطا 

 عملکرد تحصیلی

048/0 بندی زمانتقسیم  004/0  002/0  052/0  161/0  

123/1 وضعیت فیزیکی  140/0  050/0  016/0  056/0  

306/2 خواندنتوانایی   181/0  112/0  048/0  022/0  

322/2 یادداشت کردن  110/0  186/0  080/0  021/0  

685/1 انگیزش یادگیری  136/0  080/0  041/0  014/0  

416/1 حافظه  111/0  018/0  066/0  136/0  

-141/0 آمادگی امتحانات  056/0-  030/0-  040/0  460/0  

-411/0 تندرستی  031/0-  032/0-  011/0  616/0  

031/0 عادت مطالعه  001/0  225/0  514/0  000/0  

- سن 040/0  041/0  - 081/0  - 868/0  386/0  

- جنسیت 132/0  111/0  - 286/0  - 210/4  000/0  

- وضعیت تاهل 445/0  281/0  - 118/0  - 548/1  123/0  

052/0 ترم تحصیلی  048/0  081/0  015/1  284/0  

351/1 سابقه مشروطی  436/0  118/0  011/3  002/0  
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 و همکاران علیمحمدی 

بحث
بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، متوسط معدل 

عملکرد تحصیلی بود و  61/15±21/1تحصیلی کل دانشجویان 

 (.%1/81اکثر واحدهای مورد پژوهش در حد متوسط بود )

بود  04/45±31/1میانگین نمره کل عادت مطالعه دانشجویان 

متوسط بود. باالترین میانگین مربوط  نسبتا مطلوب یا که در حد

به حوزه انگیزش یادگیری و پایین ترین مربوط به حوزه 

باشد. در نهایت بین یادداشت برداری و برگزاری امتحانات می

تحصیلی ارتباط  های مطالعه و عملکردتامیانگین نمره عاد

 داری وجود داشت.مثبت و معنی

در راستای نتایج بدست آمده از عملکرد تحصیلی 

( با 2011) Adebisi Fayomboدانشجویان، نتایج مطالعه 

عنوان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی برخی از دانشجویان 

کارشناسی روانشناسی در باربادوس نشان داد که عملکرد 

( 11/14روانشناسی در مقطع کارشناسی )تحصیلی دانشجویان 

. در پژوهش ]24[( می باشد 5/12کمی باالتر از حد متوسط )

( در دانشجویان دانشکده پرستاری و 1312قهرمانی و همکاران )

مامایی زنجان نیز نمره عملکرد تحصیلی دانشجویان در حد 

 سایر در انجام گرفته مطالعات . نتایج]25[متوسط بود 

 است داده نیز نشان های دیگردانشجویان رشته بر و هادانشگاه

 متوسط حد در اکثر دانشجویان عادت مطالعه و هامهارت که

اباذری و ریگی  .دارد عالی فاصله وضعیت با که است بوده

( نیز در بررسی عادت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم 1311)

های  پزشکی زاهدان نشان دادند که وضعیت عادت ها و مهارت

( 1310. صیفوری )]15[مطالعه دانشجویان در حد متوسط بود 

مهارت های مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی 

. ]12[کرده است کرمانشاه، پایین تر از حد متوسط گزارش 

( نیز در بررسی مهارت ها و عادت 1381نوریان و همکاران )

مطالعه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی وضعیت 

. ]11[عادت مطالعه دانشجویان در حد متوسط گزارش شد 

( نمره کل عادت مطالعه دانشجویان 1385کوشان و حیدری )

به اند و در حوزه های مربوط در حد متوسط گزارش کرده

حیطه های عادت مطالعه بیشترین نمره در حیطه انگیزش 

( و کمترین مربوط به حیطه سالمتی 12از  55/8یادگیری )

. در مطالعه نوریان و همکاران ]21[( به دست آمد 6از  14/2)

( عمده مشکالت دانشجویان در زمینه عادت مطالعه به 1385)

رك مطلب ترتیب مدیریت زمان، تمرکز، یادداشت برداری و د

. در مطالعه فریدونی و چراغیان ]14[عنوان شده است 

( نیز عمده مشکالت دانشجویان در حیطه یادداشت 1388)

. ترشیزی و همکاران نیز مشکل اصلی ]1[برداری بود 

. در ]8[دانشجویان را حیطه یادداشت برداری عنوان کرده اند 

( که با هدف بررسی عادت مطالعه 2002) Nnji مطالعه

انشجویان دانشگاه نیجریه انجام شد، نیز دانشجویان در د

مدیریت زمان و زمان بندی برای مطالعه، مشکل داشتند 

. مطالعه دیگری در نیجریه با هدف بررسی عادت مطالعه ]26[

و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ترم های باال در دبیرستانی 

ای نشان داد که دانش آموزان زمان کافی بر 2012در سال 

کارهای درسی خود اختصاص نمی دهند که می تواند به علت 

عدم وجود جذابیت مطالب درسی و همچنین انگیزه در 

 .]21[دانشجویان باشد 

به نظر محقق، ضعیفترین حیطه عادت مطالعه دانشجویان 

)آمادگی برای امتحان(، می تواند ناشی از این مسئله باشد که 

ز زمان امتحانات شروع به دانشجویان اغلب در فاصله کمی ا

مطالعه کرده و در طول ترم تحصیلی برنامه ریزی مشخصی 

جهت آمادگی برای امتحانات ندارند، لذا کسب کمترین نمره در 

 .حیطه آمادگی برای امتحانات دور از انتظار نبوده است

بر اساس نتایج پژوهش حاضر دانشجویان شاغل به 

دارای ضعیف ترین عادت  6و  5تحصیل در ترم های تحصیلی 

مطالعه هستند. این یافته مغایر با نتایج برخی از مطالعات در 

این زمینه است که معتقدند افزایش زمان تحصیل در 

گردد. در ها میدانشجویان منجر به بهبود عادت مطالعه آن

( می نویسند 1386همین رابطه نوریان و همکاران )

ود تجربه مناسبی در دانشجویان با افزایش زمان تحصیل خ

آورند و در های صحیح مطالعه به دست میزمینه کسب عادت

های مطالعه آنها دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره

کارورزی پزشکی از نمرات عادت مطالعه بهتری برخوردار 

(، 1311. هم چنین در مطالعه بادله و همکاران )]14[بودند 

یدالورود نسبت به های مطالعه در دانشجویان جدمهارت

 ]28[های باالتر از وضعیت خوبی برخوردار بود دانشجویان ترم

که با یافته پژوهش حاضر همسو است. به نظر پژوهشگر، 

تحصیل در دانشگاه نتوانسته است تغییری در عادت مطالعه 

 دانشجویان ایجاد نماید.

یافته دیگر پژوهش حاضر حاکی از وجود ارتباط بین عادت 

باشد. یعنی نمره عادت مطالعه در و سابقه مشروطی میمطالعه 

داری با افراد بدون سابقه مشروطی افراد مشروط به طور معنی

( 1382تفاوت داشته است. نتیجه مطالعه خدیوزاده و همکاران )

ارتباط بین استراتژی های مطالعه و ویژ گی های "نیز با عنوان 

در دانشجویان نشان داد که راهبردهای مطالعه  "شخصیتی

مشروط و غیرمشروط با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد. این 

راهبردها در دانشجویانی که سابقه مشروطی نداشتند، بهتر بود 

. به نظر پژوهشگر از آنجایی که ارتباط مثبتی بین عادت ]21[

مطالعه و عملکرد تحصیلی در این مطالعه و اکثریت مطالعات 

و با توجه به اینکه مشروطی نتیجه  مشابه نشان داده شده است

عملکرد تحصیلی نامطلوب می باشد، بنابراین عادت مطالعه 

 ضعیف در افراد دارای سابقه مشروطی، قابل توجیه می باشد.

دار عملکرد تحصیلی داده ها بیانگر ارتباط مثبت معنی

های عادت مطالعه و همچنین دانشجویان با نمره همه حیطه
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 عادات مطالعه و عملکرد تحصیلی                                                       

 

العه است. پیشرفت تحصیلی و دستیابی به نمره کل عادت مط

های آموزشی مستلزم وجود عوامل متعددی است که یکی هدف

از این عوامل بدون تردید مهارت مطالعه افراد می باشد. بدیهی 

است که با بهبود مطالعه افراد، میزان به یادسپاری و یادآوری 

لکرد آنها نیز بهبود یافته و در نتیجه عادت مطالعه صحیح، عم

بخشد. مطالعات متعددی صحت تحصیلی آنها را نیز بهبود می

این یافته )ارتباط بین عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی( را 

کنند از جمله در مطالعه عبدخدایی و همکاران تأیید می

-( با عنوان بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت1381)

یت و سوابق تحصیلی های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضع

آنها نتیجه گیری شده است که بین معدل دانشگاه که شاخص 

های مطالعه و های مهارتپیشرفت تحصیلی است و مولفه

یادگیری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. یعنی هر قدر 

ها بیشتر استفاده کرده اند، دارای پیشرفت دانشجویان از مهارت

 .]13[ تحصیلی بیشتری بوده اند

( هم نشان داد که 1388مطالعه فریدونی مقدم و همکاران )

ارتباط معنی داری بین عادت مطالعه افراد و وضعیت تحصیلی 

آنها وجود دارد و عادت مطالعه آنها بدون تردید یکی از عواملی 

است که سبب پیشرفت تحصیلی و دستیابی به هدف های 

Blanch (2004 ) و  Aluja. در مطالعه]11[آموزشی می شود 

با هدف تعیین شخصیت اجتماعی، استعداد تحصیلی، عادت 

مطالعه و عملکرد تحصیلی، نتیجه گیری کرده اند که عادت 

مطالعه مهمترین متغیر پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی بود 

. مطالعات بسیار دیگری نیز این یافته را تأیید کرده اند ]20[

( در مطالعه خود با عنوان 2011)Rana . اما ]32،11-30[

مقایسه عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشحویان انگلیسی 

سفیدپوست و دانشجویان انگلیسی پاکستانی تبار به این 

نتیجه رسیده اند که اگرچه دانشجویان انگلیسی عادت مطالعه 

بهتری از دانشجویان پاکستانی تبار دارند اما تفاوت قابل 

د تحصیلی این دو گروه پیدا نشد، با این توجهی در عملکر

وجود نتیجه گیری کرده اند که بهبود عادت های مطالعه 

دانشجویان سبب پیشرفت و موفقیت تحصیلی آنها می شود 

( در مطالعه خود با هدف 2012. خورشید و همکاران )]5[

بررسی ارتباط بین عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی 

زی با مدارس روزانه نتیجه گیری دانشجویان مدارس شبانه رو

کرده اند که ارتباط مثبتی بین عادت مطالعه و عملکرد 

 .]30[تحصیلی دانشجویان وجود دارد 

همچنین نتایج نشان داد که عملکرد تحصیلی بیشترین 

همبستگی را با حیطه یادداشت برداری و کمترین همبستگی را 

و Muralna مطالعه با حیطه تندرستی داشته است. در 

همکاران که با هدف تعیین اثر یادداشت برداری و عادت 

مطالعه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه 

انجام شد نتایج نشان داد که بین عادت مطالعه و یادداشت 

ماری وجود دارد آدار برداری با عملکرد تحصیلی ارتباط معنی

یادداشت برداری در . به نظر پژوهشگر دانشجویانی که از ]33[

توانند مطالب آموزشی را کنند مییادگیری مطالب استفاده می

به مدت طوالنی تری به خاطر بسپارند. همچنین آنان نکات 

شود درس کلیدی را یادداشت می کنند که این کار باعث می

را بهتر بفهمند اما دانشجویانی که یادداشت برداری انجام 

حانات به اجبار از یادداشت دهند برای آمادگی امتنمی

شود از های خود کپی برداری نموده که باعث میهمکالسی

عملکرد تحصیلی مناسبی برخوردار نباشند. در خصوص وجود 

کمترین ارتباط عملکرد تحصیلی با تندرستی، نتایج مطالعه 

( با هدف 1310حاضر با نتایج مطالعه نظری شاکر و همکاران )

ت های مطالعه و خودکارامدی تحصیلی تعیین ارتباط بین عاد

با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی 

. زیرا کمترین همبستگی ]34[باشد شهرستان بابل همسو می

پیشرفت تحصیلی با حیطه وضعیت فیزیکی و تندرستی وجود 

داشته است. در پژوهش حاضر احتماال به این علت است که 

ی نزدیک به امتحانات ناچار به اکثر دانشجویان در روزها

مطالعه می شوند بنابراین تمام وقت و انرژی خود را حتی در 

 صورت بیماری صرف آماده شدن برای آزمون ها می کنند.

درخصوص عوامل پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی 

مبتنی بر عادت مطالعه نتایج نشان داد که از بین حیطه های 

ایی خواندن و یادداشت برداری عادت مطالعه مورد بحث، توان

جزء عوامل پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی تلقی گردیده 

اند. در راستای نتایج فوق، در پژوهش پورطاهریان و همکاران 

( با هدف تعیین نقش راهبردهای فراشناختی خواندن 1313)

های مطالعه، حیطه های حافظه، وضعیت فیزیکی، و عادت

اشت برداری پیش بینی کننده انگیزش یادگیری و یادد

اند، ولی حیطه های تقسیم بندی زمان، عملکرد تحصیلی بوده

توانایی خواندن، آمادگی جهت امتحانات و تندرستی، نقش 

قدرتمندی در پیش بینی انگیزش پیشرفت عملکرد تحصیلی 

 . ]35[نداشتند 

توان چنین اظهار نظر نمود که حیطه بر اساس نتایج می

ندی زمان، آمادگی برای امتحانات و توانایی های تقسیم ب

خواندن، از دسته راهبردهای فراشناختی برای یادگیری هستند 

که عدم آگاهی فراگیران از این راهبردها می تواند موفقیت 

. به نظر پژوهشگر ]35[تحصیلی آنان را تحت الشعاع قرار دهد 

ی آگاهی از کلیه حیطه های عادت مطالعه در پیشرفت تحصیل

دانشجو و کسب عملکرد تحصیلی مطلوب مورد نیاز است. اما از 

که اساتید نکات مهم و کلیدی را در کالس عنوان می  آنجایی

کنند، یادداشت برداری صحیح و همچنین خواندن و مرور 

مطالب به شکلی که در حافظه ثبت شوند، سبب ارتقا معدل آنها 

 می شود.

ر عادت مطالعه مورد دهد عالوه بهمچنین نتایج نشان می

بررسی مؤلفه های جنسیت و سابقه مشروطی از دیگر عوامل 

پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی می باشند. در پژوهش 
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 و همکاران علیمحمدی 

( نتایج رگرسیون چند گانه به روش 1381همایی و همکاران )

گام به گام نشان داد که بهترین پیش بینی کننده های عملکرد 

ل دیپلم، جنسیت و هوش تحصیلی دانشجویان به ترتیب معد

هیجانی است. سایر متغیرها از قبیل انگیزه پیشرفت، هوش 

شناختی، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، سن، بومی/غیربومی 

بودن و میزان درآمد خانواده با عملکرد تحصیلی رابطه معنی 

های پژوهش می توان به تاثیر . از محدودیت]36[داری نداشتند 

ت کنندگان بر نتایج پژوهش اشاره وضعیت روحی روانی شرک

کرد که از کنترل پژوهشگر خارج است. همچنین این پژوهش 

تنها بر روی دانشجویان پرستاری انجام شده است که از 

ها و ضعف پژوهش به شمار می آید و پیشنهاد می محدودیت

شود تا در پژوهش های آینده تمامی دانشجویان علوم پزشکی 

 قرار گیرند.مورد بررسی و مقایسه 
 

 گیرینتیجه
 وضعیت که داد نشان مطالعه این نتایج کلی طور به

حد  در دانشکده پرستاری همدان دانشجویان عادت مطالعه

از  هاآن ی مطالعه یشیوه که گفت توان می و است متوسط

در نتیجه از نقاط قوت این  .نیست برخوردار مطلوبی کیفیت

 به توجه مطالعه می توان به این مساله اشاره کرد که با

 و افراد تحصیلی و پیشرفت عملکرد در عادت مطالعه اهمیت

 آینده بر قطعی تأثیر نهایت در تحصیلی که عملکرد آنجایی از

 در ریزی برنامبررسی و سپس  دارد، افراد و تحصیلی شغلی

 ضروری دانشجویان یو عادت مطالعه ها روش بهبود جهت

است. مدیران و برنامه ریزان آموزشی می توانند با گنجاندن 

های آموزشی و یا محتوای آموزشی مناسب در قالب کارگاه

ایجاد مراکز مشاوره جهت روش های صحیح مطالعه در 

دانشگاه ها در جهت ارتقا عادت مطالعه دانشجویان و به ویژه 

ت برداری و توانایی خواندن آنان و در مهارت های یادداش

نتیجه بهبود عملکرد تحصیلی اقدام نمایند. دانشجویان علوم 

پزشکی در طول دوره تحصیل خود با حجم زیادی از دروس 

های شوند. آموزش و آگاهی داشتن از مهارترو میروبه

مناسب و صحیح مطالعه در بهبود عملکرد تحصیلی آنان نقش 

شنهاد می شود دوره های فشرده آموزش مؤثری دارد. پی

مهارت مطالعه در بدو ورود دانشجویان به دانشگاه برگزار شود 

و همچنین مراکز مشاوره و راهنمایی جهت پاسخگویی به 

سئواالت دانشجویان ایجاد شود. هم چنین می توان از اساتید 

های مطالعه با برگزاری جلسات مشاور جهت آموزش روش

 مایی دانشجویان بهره گرفت. توجیهی و راهن

 

 تشکر و قدردانی
ارتباط عادت "عنوان  طرح تحقیقاتی با حاصل مقاله این

مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری 

باشد، که در معاونت می 1394.551 کد اخالق "همدان

با  20/11/14پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در تاریخ 

 مورد تصویب قرار گرفته است. برخود 1412251310کد 

از  را خویش سپاس و قدردانی مراتب دانیم واجب می

 دادند، یاری ما را پژوهش این انجام در که پرستاری دانشجویان

 .نماییم ابراز

 

 تضاد منافع
گونه تضاد منافعی نداشته این مطالعه برای نویسنده هیچ

 است.
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