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  ده يچك
 سرسام آوري افزايش يافته، ها به طور  هكليه رشت  رفت علم، مطالب علمي در     افزون پيش  شتاب روز  با :ابقه وهدف س

يكي از داليلي كـه     . ها مرهون تالش موثر، مطالعه صحيح  و مديريت وقت اس             دانشگاه نتيجه موفقيت تحصيلي در    در
هاي مربوط    مطالعه و مهارت   وهيرند نداشتن آگاهي از ش    آو بعضي دانشجويان از تالش خود نتيجه مطلوبي به دست نمي         

 انجـام شـده     ،لي شهر اردب  يها  دانشگاه اني از مطالعه كارآمد در دانشجو     ي آگاه نيياين مطالعه با هدف تع    . تبه آن اس  
  .است

گيـري   زهابزار اندا  . نفراز دانشجويان شهر اردبيل انجام شده است       686اين مطالعه توصيفي بر روي       :ها  و روش  مواد
قسمت  و  و ميزان مطالعه دانشجو،    ي اجتماع –قسمت اول مشخصات فردي      :قسمت بود  ساخته در دو   نامه خود  پرسش

  به روش تصادفي و بـه نـسبت دانـشجويان هـر      رييگ نمونه . سواالت مربوط به آگاهي از مطالعه كارآمد بود        يدوم حاو 
ـ ( با اسـتفاده از آمـار توصـيفي         شده و  SPSSم افزار   ها پس از جمع آوري وارد نر       داده .دانشگاه انجام گرفت    ،يفراوان

  . تجزيه و تحليل گرديدرياسكو ي و كا) اري انحراف معن،يانگيم
 ساعت  43/1 ±43/0ميانگين طول مدت مطالعه در روز         سال و  21 /56 ±51/2ميانگين سن در دانشجويان     : ها افتهي 
ترين موانع مطالعه را  فقـدان انگيـزه كـافي            مهم. لعه منظم داشتند  آنان در طي ترم تحصيلي مطا     %  15 /59 فقط. بود

انـد    دانـشجويان اظهـار داشـته     %  03/16 فقط    .بيان داشته اند  %) 47/30( اطمينان از آينده  شغلي       و عدم %) 36/46(
آگـاهي   %  58/ 01دانشجويان آگاهي خـوب،      %  09/33. داراي  برنامه منظم در هر روز براي مطالعه و يادگيري هستند           

ميزان آگاهي از مطالعه كارآمد در دانشجويان ساكن . آگاهي ضعيف نسبت به مطالعه كارآمد داشتند% 75/8متوسط  و 
ـ  نيتر از مناطق روستايي و دانشگاه آزاد بوده و اين اختالف از لحاظ آمـار   هاي دولتي بيش   دانشگاه مناطق شهري و    زي

  ).p> 05/0(دار بود  معني
.  متوسـط دارنـد    ي از دانشجويان  نسبت به مطالعه كـار آمـد آگـاه            ي اين مطالعه نشان دادكه  بسيار      :يريگ جهينت

 بـه دانـشگاه     انيبدو ورود دانـشجو    بنابراين شناسايي شيوه مطا لعه در دانشجويان و آموزش روش مطالعه صحيح در            
  .رسد ي به نظر ميضرور

  .، مطالعه كارآمددانشجو ،يآگاه: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
خواندن،  يك فعاليت پيچيده است و هيچ روشي به تنهايي           

 بايـد  راشيوه مطالعه    .ها باشد  گوي همه موقعيت   تواندپاسخ نمي

هاي مختلف خوانـدن     از طريق انتخاب و تركيب فنون و روش       
 ساني ندارنـد   يادگيري يك  افراد روش مطالعاتي و    ].1[برگزيد  

هـاي   برحسب شـرايط، عاليـق و عـادات موجـود از شـيوه             و

  Email: M.mohammadi@arums.ac.ir   0451 -5510050: نمابر    0451 – 5510050 :تلفننويسنده مسئول،  *
  24/11/1386 :      تاريخ پذيرش14/9/1386: تاريخ دريافت
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مطالعه اثر بخش  به دو عامـل،         ].2[ نمايند مختلفي استفاده مي  
 ماهرانه فنون مطالعـه     كاربرد عالقه نسبت به مطالب خواندني و     

تـا   شود عالقه نسبت به مطالب خواندني سبب مي    . بستگي دارد 
تر منجر به بهتر     تر بپردازد و مطالعه بيش     مطالعه بيش  شخص به 

در  فاكتورهـاي مـوثر   ]. 3[گـردد    شدن كاربرد فنون مطالعه مي    
 مطالعـه، در نظـر      يداشـتن برنامـه بـرا     تسهيل يادگيري شامل    

،  تقسيم اوقات،  انتخاب زمان مناسـب،          حيبرنامه تفري گرفتن  
گـرفتن مكـان     نظـر  در  و تقسيم زمان مطالعه برحسب ساعات    

 از]. 4[ مناسب براي مطالعه و استفاده از منـابع مناسـب اسـت           
رفـت   پـيش  يـادگيري و    دانـشجويان در   طالعهكه روش م   آنجا

هـاي   مهـارت  حاصـل در   فرآينـد  موثر است و   ها تحصيلي آن 
نهايت سرنوشت شغلي آنهـا نقـش دارد،         در وعملي   شناختي،

 در جهت اصالح آن برنامه ريزي شود الزم است به آن توجه و
هاي متنوع مطالعـه در نقـاط        ها ومهارت  بكارگيري روش  ].2[

  مـورد تائيـد قـرار    دانشجويان مختلف جهان، در يادگيري بهتر    
در مطالعـه خـود دريافـت كـه شـركت       Stark . گرفتـه اسـت  

هـاي   در سمينارهاي  دانشگاهي در زمينه مهـارت       دانشجويان  
ـ  ي مطالب علمـ   يريادگي زاني م شيسبب افزا  مطالعه،  شـود  ي م

 عوامل تهديد كننده بازده آموزشـي در        گر،يدر پژوهشي د   ].5[
 كه بخشي   دي جنوبي بررسي ومشاهده گرد    ريقايدانشجويان آف 

از مشكالت مربوط به  الگوهاي مطالعـاتي دانـشجويان بـوده            
 دريك مطالعه مشخص شد كه داشتن برنامه مـنظم و          ].2[ است

توانـد در يـادگيري بهتـر        مطالعه عميق همـراه بـا تمركـز مـي         
تهـران    اي در  مطالعـه  ].6[دانشجويان گروه پزشكي موثر باشد      

در  جزوات و  دانشجويان براي شب امتحان از      اكثر كه دنشان دا 
 تـر  بـيش  .]2 [نماينـد  طول ترم از منابع معرفي شده استفاده مي       

دانشجويان داراي مشكل  يـادگيري بـوده و از نظـر مـديريت              
  ].7[ زمان مشكل دارند

كه با دانـستن و       اصلي مطالعه شامل مواردي هستند     اصول
].  8[ تـوان رانـدمان مطالعـه را بـاال بـرد           ها مي  به كارگيري آن  

دارند و روش مطالعه هر  هاي متعددي براي مطالعه وجود روش
اما با وجود اين ميتوان يك ] . 9[  منحصر بفرد استكس تقريباً 

گرچـه   ].10[ سري اصول كلي را براي مطالعـه در نظرگرفـت         

دانند، فقط تعداد محدودي از      اكثر افراد جامعه اين اصول را مي      
اين اصول به درستي در  جهت نيل به اهداف  خويش اسـتفاده              

 و  ي آگاه يرس بر نيمنظور از مطالعه كارآمد در ا     ] 11[ كنند مي
ـ هـا در جر  كي تكنيسر كي از انياستفاده دانشجو   مطالعـه  اني

ـ ش  ي بوده كه در افـزا     يمطالب درس  ـ  فراگ يريادگي  مـوثر   راني
به طوري كه آموزش مهارت و فنـون مطالعـه          . شود يشناخته م 

ها، در مرحله ورود دانـشجويان، بـراي         در بسياري از دانشگاه   
يص داده شـده اسـت      توسعه يادگيري آنان امري ضروري تشخ     

فنـون مطالعـه در      مـوزش مهـارت و    آ ايران نيز، اخيراً     در]. 7[
علـوم   دانشگاه شهيد بهـشتي و     طرح اصالحات در آموزش در    

مطالعـات  ]. 12[ گرفته اسـت   استفاده قرار  پزشكي تهران مورد  
ــشان داده اســت كــه  انجــام شــده در حيطــه روان شــناختي ن

يل يـادگيري، عملكـرد     راهبردهاي مطالعه و يادگيري، با تـسه      
شـناخت ايـن    ]. 13[بخـشد    مـي  بهبود  دانشجويان را  ليتحصي

گـامي اساسـي بـراي مـداخالت آموزشـي مناسـب             راهبردها
و موفقيت دانشجويان را از طريـق تعيـين نقـاط            ]14[ باشد مي

قــوت و ضــعف مطالعــه و تــامين مــداخالت مناســب ارتقــاء 
 تحصيل خـود    از آنجا كه دانشجويان در مدت      ].15[ بخشد مي

دروس درسي مواجه هستند، عدم       از مطالب و   متنوعيبا حجم   
ــه آن  ــحيح مطالع ــاب روش ص ــاهي و انتخ ــار  آگ ــا را دچ ه
 .ها خواهد شد   سردرگمي كرده و سبب اتالف وقت و انرژي آن        

 از مطالعـه كارآمـد در       ياين مطالعه نيز با هـدف تعيـين آگـاه         
  .دي انجام گرد85هاي شهر اردبيل در سال  دانشجويان دانشگاه

  
  ها مواد و روش

سـال دوم     اين مطالعه يك بررسي توصيفي است كه در نـيم         
هـاي    دانشجويان رشته  از نفر  686 روي 1385سال تحصيلي   

دولتـي،  ( اردبيل شهر هاي دانشگاه مختلف شاغل به تحصيل در    
 اسـتفاده از   حجـم نمونـه بـا      .انجام شده اسـت   ) پيام نور آزاد،  
%  95با احتساب  ضريب  اطمينـان    n=z2p(1-p)/d2   فرمول

 . نفر برآورد گرديـد    686،  % 4 و ميزان  خطاي        5/0  و نسبت 
گيري به صورت تـصادفي و بـه نـسبت دانـشجويان هـر           نمونه

نامـه   گردآوري اطالعـات پرسـش     ابزار .دانشگاه انجام گرفت  
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محـل    جـنس،  :مشخصات دموگرافيـك  ( سه بخش  در تنظيمي
طـول   در ميزان مطالعه دانـشجو   ...    و سكونت، مقطع تحصيلي  

سـواالت  . بـود ) روز، هفته و آگاهي از روش مطالعـه كارآمـد         
حـين   از قبيـل تمركـز     آگاهي از مطالعـه كارآمـد مـواردي را        

عـادات   درك مطلـب و    يادداشت برداري حين مطالعه،    مطالعه،
 ضمن اعالم محرمانه    ي بررس نيدر ا . داد پوشش مي ... مطالعه و 

 كه داوطلب شـركت در پـژوهش        يانيدانشجو عات،ماندن اطال 
بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند در مورد سواالت آگاهي از           

و  مطالعه كارآمد پاسخ دانـشجويان درسـه سـطح بلـي، خيـر            
هاي داده شـده     پاسخ به هر يك از    بندي گرديد و   دانم دسته  نمي

ز به هر سوال صحيح سه امتيا      .گرديد  منظور 1-3  بين متيازيا
 سـوال   16دامنه امتيـازات بـه دسـت آمـده بـراي           و لحاظ شد 

 سپس آگـاهي از    .گرفت  قرار 48و   مربوط به آگاهي بين صفر    
  : بندي گرديد طبقه مطالعه كارآمد  به سه سطح بشرح زير

    آگاهي ضعيف0-16 امتياز
    آگاهي متوسط17-33 امتياز
    آگاهي خوب34-48امتياز
ر محتوا و پايـايي آن  بـا          نامه با روش اعتبا     پرسش روايي

 تاييـد  = r (Test- retest) 81/0 بازآمـايي  آزمـون از استفاده 
ها بين دانـشجويان توزيـع و از         نامه در دانشگاه   شپرس. گرديد

ها در خواسـت شـد در فرصـتي مناسـب آن را تكميـل و                 آن
و  SPSS  هاي حاصله با استفاده از نرم افزار داده. عودت دهند

و تحليلـي  ) معيـار، فراوانـي   ميانگين، انحـراف (آمار  توصيفي    
  .تحليل گرديد تجزيه و  ( T  test دو و كاي(

  
  نتايج

 56/21±15/1نتايج نشان داد ميانگين سـني دانـشجويان         
مقطـع   .مـابقي آقـا بودنـد      ها خـانم و    نمونه% 2/58. سال بود 

 نشان  1تحصيلي، محل سكونت و جنس دانشجويان در جدول         
در %  3/57ويان با والـدين،     جاز دانش %  4/26. داده شده است  

در منـزل اسـتجاري بـا دوسـتان زنـدگي           % 16/ 3خوابگاه و   
بهترين مكان مطالعه را منـزل       %) 9/60(ها   نمونه اكثر. كردند مي

اند و علت اين انتخاب را به ترتيب بودن بـا خـانواده              ذكر كرده 

) %5/28(و راحتي فيزيكي و رواني       ، داشتن آسايش  %)5/71(
 مطالعـه   يدانشجويان از كتابخانه بـرا    % 1/19. كرده بودند  ذكر

 شب،  8ها  بعد از  نمونه % 45ساعات مطالعه  . كردند استفاده مي 
ــل از %  7/15 ــبح و 8قب ــد از % 1/10 ص ــود12بع ــب ب .  ش

± 42/0ميانگين طول مدت مطالعه در روز  43/1   ساعت بـود 
ـ    ترين موانع مطالعه را    و  مهم   ، عـدم   %)4/46(افي  عدم انگيزه ك

 ، نبود %)1/10( ، كمبود  وقت   %)5/30(آينده شغلي    اطمينان از 
را ذكـر كـرده     %) 1/13(خوابگاه براي مطالعه     مكان مناسب در  

  .بودند
مطالـب جديـد را      انـد  دانشجويان اظهـار داشـته    %  9/38

 شـب امتحـان و     در % 9/20 .نماينـد  حوالي امتحان مطالعه مي   
فقـط   .كننـد  تر مطالعـه مـي     ترم بيش هفته آخر     در دو   5/24%
 يمنبع مطالعـات  . كنند مي  مطالعه يليدر   طي ترم تحص     % 6/15

ـ جهت امتحان پا  %) 60(ان  ياكثر دانشجو   يهـا  ان تـرم جـزوه    ي
دانشجويان از اهميت يادداشت بـرداري      %   3/71.  بود يكالس

ها اقـدام بـه يادداشـت        آن% 4/64در مطالعه آگاه بودند  فقط       
اسـت   بهتـر : دانشجويان  به گزينـه    %  7/83 .ردندك برداري مي 

 پاسخ صـحيح داده   ،گرفته شود  اول كليات مطالب مطالعه و ياد     
تكرار بهتـر از     تمرين و  :كه ها معتقد بودند   نمونه% 5/21 .بودند

داشتند برنامـه    دانشجويان اظهار % 16. يادگيري شناختي است  
  .تنددارا هسرا يادگيري  منظم روزانه براي مطالعه و

تعيين  آگاهي از    : در پاسخ به هدف اصلي  پژوهش حاضر       
 48  نتايج  نشان  داد از مجمـوع   ،مطالعه كارآمد در دانشجويان   

 44/32±2/5ميانگين آگـاهي     مطالعه كارآمد  آگاهي از  امتياز
%    2/58دانـشجويان آگـاهي خـوب،       % 1/33در مجموع   . بود

ه مطالعـه   آگاهي ضعيف نسبت به شـيو     % 8/8آگاهي متوسط و    
نمـرات آگـاهي خـوب ازمطالعـه         . داشتند )2جدول   ( كارآمد
%) 38( دختران از تر بيش %)7/44( در دانشجويان پسر   كارآمد

دانـشجويان  ). p >05/0(دار نبوده   بوده ولي اين اختالف معني    
)  24/41±3/0(تـري    با مقطع تحصيلي دكتري آگـاهي  بـيش        

ايـن تفـاوت از      انـد و   هاي تحصيلي داشـته    نسبت به ساير رده   
   .)> 001/0p( دار بود لحاظ آماري نيز معني
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ــيش  ــاطق شــهري آگــاهي ب ــشجويان ســاكن من تــري  دان
) 23/29±4/2(نسبت بـه سـاكنان روسـتايي        ) 1/4±21/31(

دار بـود    داشتند و ايـن اخـتالف از لحـاظ آمـاري هـم معنـي              
)05/0p<.(           ميانگين آگاهي از مطالعه  كارآمد در دانـشجويان
تـر از دانـشجويان      بـيش )  13/30 ±2/3(هاي دولتي    شگاهدان

بوده و اين تفاوت  از نظـر آمـاري نيـز     ) 19/28 ±1/2(آزاد 
  ) .> p 025/0( دار بود معني

  اجتماعي -توزيع دانشجويان مورد بررسي بر اساس مشخصات فردي. 1جدول 
             فراواني  

  متغيير
  درصد  تعداد

  2/58  399  دختر

يت
جنس

  8/41  287   پسر  

  3/14  98  كارشناسي    

طع  4/77  531  دكترا
مق

لي
صي
 تح

  3/8  57  كارداني  

  7/85  588  شهر

نت
كو
ل س

مح
 

  3/14  98  روستا

  
  فراواني آگاهي از مطالعه كارآمد در دانشجويان. 2جدول 

 ي       فراوان
  يآگاهميزان 

  درصد  تعداد

  1/33  227  خوب
  2/58  399  متوسط

  7/8  60  فيضع
  100  686  جمع

  

  گيري بحث و نتيجه
موفقيــت تحــصيلي در دانــشگاه مرهــون انگيــزه، تــالش، 

. ]9[مطالعـه اسـت      مديريت وقـت وآگـاهي از روش صـحيح        
بكارگيري الگوي مناسب مطالعاتي دردانشجويان عامل بـسيار        

رفـت تحـصيلي و مانـدگاري دانـش           پـيش  ء و ارتقا مهمي در 
توانـد    اسـت، درحـالي كـه روش نامناسـب مـي       فراگرفته شده 

موجب محدوديت دريافت دانش و سطحي شدن درك دانشجو         

هـا بهتـرين مكـان مطالعـه را منـزل بيـان              نمونه اكثر ].2[شود  
به هر حال، مطالعه تابعي از عوامل فـردي، محيطـي و     . اند كرده

هـا بـه علـت دوري از         دانشجويان ساكن خوابگاه  . زماني است 
 شلوغي، سكونت چند نفر دريك اتاق، نداشتن قلمرو         خانواده،
امكـان و     هاي مربوط به كارهاي شخـصي،      مسئوليت شخصي،

دانـشجويان   % 16فقـط    .وقت محدوتري براي مطالعـه دارنـد      
 تندخر ترم  داشـ    آ منظم و مشخص در      يزير براي مطالعه برنامه  

گـزارش   %46همكـاران    چهر و  يي طباطبا قي نسبت در تحق   نيا
 مطالعـه، داشـتن برنامـه مـنظم بـراي           كيدر  ]. 16[ ستشده ا 

را در يــادگيري بهتــر  مطالعــه عميــق همــراه تمركــز مطالعــه،
تـالش    دانـشجوياني كـه از     .]6[ دانشجويان موثر دانسته است   

 نـد گيرند يا انگيزه درس خوانـدن ندار       خود نتيجه مطلوبي نمي   
ظم و  هارا بدون مطالعه من    كنند درس  مي كه تصور  كساني هستند 

آيـد   در هر زمان كه پيش مـي       با مطالعه به هر طريق و      موثر يا 
دانـشجويان در كتابخانـه مطالعـه        %  5/6فقط   .]8 [فرا بگيرند 

نويسد از محـيط كتابخانـه بـراي مطالعـه           نيكزاد مي  .كردند مي
تـر    بهتر و بـيش    هرچه براي يادگيري    ها  كتابخانه. استفاده كنيد 
ابخانـه بـه ذهـن و مغـز فراگيـر           ورود  به كت   . اند طراحي شده 
 فعاليـت  شـروع  دهد كه اكنون زمان هوشيار شدن و      عالمت مي 

 تر مطالعه كرده و    است و اغلب دانشجويان در  كتابخانه، راحت       
  .]8[ گيرند تر ياد مي بيش

، تر مطالعه داشـتند     ساعت و بيش   2 كه روزانه    يدانشجويان
اكثريـت   .%)2/68(  نسبت به سايرين داشـتند     يتر  بيش يآگاه

 . درحين مطالعه آگـاه بودنـد      ياهميت نت بردار   دانشجويان از 
ــز ــان ني ــ نوري ــشان داديدر بررس ــشجويان در  خودن ــه دان  ك

 حين  يعادات مطالعه و يادداشت بردار      درك مطلب،  يها زمينه
]. 7[  دارند يتر وضعيت مناسب  موارد ساير  درمقايسه با  لعهمطا

هنگام   در يدداشت بردار يا  خواندن فعال،  يموثرترين شيوه برا  
 اسـت كـه     ي هنگـام  يو بهترين نت بـردار     ].10[مطالعه است   

ـ ا  از كتاب را به انجام رسانيده      يمطالب يك بخش يا فصل      و  دي
 رد . كـرده ايـد    ي مطالب را نيزعالمت گذار    يفرع نكات مهم و  

 يا توانيد با صرف  زمان كوتاه خالصـه        ياين هنگام است كه م    
ايد را به زبان خـود تنظـيم         آموخته يد و ا كامل از آنچه خوانده   
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 كليـات مطالـب در       ي دانـشجويان از يـادگير     يآگاه ].8[ كنيد
 ي كل يها روش استفاده از  .بود%) 7/83( مطالعه مطلوب    يابتدا
]. 11[كند  ي نصيب فراگير ميتر بيش مطالب، بازده   ييادگير در

 كليـات موضـوع     ييـادگير  تجربه نشان داده است كه مطالعه و      
 حفظ خاطرات    يليرغم ويژگي سخت و خشن بودن آن ، برا        ع

.  دارد ي نسبت  به روش جزء به جزء  برتـر          يبصورت آشكار 
نكتـه  . انجـام شـود    تر  سريع يدهد يادگير  ياين روش امكان م   

ـ         وضـبط خـاطره     ينگهـدار  روش، ايـن    امهم اين اسـت كـه ب
 ها نشان داد كـه     يافته]. 17[ماندگارتر خواهد بود     تر و  يطوالن
 متوسط نـسبت بـه مطالعـه كارآمـد          يتر دانشجويان آگاه   بيش

 مطالعـه  و     ي راهبردهـا  نيمـرخ  بـا    يدارند كه به طور واضـح     
 يدانشجويان نـروژ تفـاوت ظـاهر        از ي نمونه هنجار  ييادگير
 ي دانـشجو  150 ينتايج مطالعـه احمدونـد كـه رو       ]. 18[ دارد

 دانـشجويان % 67كـه     انجام شده است نـشان داد      يعلوم تربيت 
 از  يآگـاه  ].11[  نسبت به مطالعه كارآمد داشتند     ي بهتر يآگاه

 نيز  ي ارباب .تر بود    به زنان بيش    سبتمطالعه كارآمد در مردان ن    
 دانشگاه كاشان نشان داد     ي دانشجو 406 ي خود رو  يدر بررس 

 دارد  مطالعه با جنس وجـود     ي بين راهبردها  يدار ارتباط معني 
)003/=0 p ]19[.  نشان دادنـد  كـه   ) 1997(الفباين ومارتين

 د تفاوت وجـود دار ي يادگيريها بين زن و مرد از لحاظ سبك  
 كه زنـان    يحال در  تمايل دارند  يتر به تجربه عين    و مردان بيش  

همكـاران نيـز  در    نوريـان و  ].3[ كننـد  يتر عمل م يعموماً كل 
 زنجــان نــشان دادنــد ي پزشــكيدانــشجو 220 ي رويبررســ

لــب ، تمركــز حــين مطالعــه و درك مط در دانــشجويان پــسر
 از  دختران داشتند  كه به نظر مـي ر            يمديريت زمان نمره بهتر   

 منتج شـده    ي و اجتماع  ي از مسائل فرهنگ   ي نسب ي اين برتر  دس
نمرات كسب شده از مطالعه كارآمد بر حـسب وضـيعت           . باشد

  دريدار يســكونت دانــشجويان نــشان داد كــه اخــتالف معنــ
ونت دانشجويان وجود دارد كه       متفاوت محل سك    يها وضعيت

  .]7[با نتايج مطالعه نوريان و همكاران مغايرت دارد 
 مجموع نتايج ايـن مطالعـه نـشان داد كـه            در: يگير نتيجه

  متوسط    ي مطالعه كارآمد، آگاه   يها دانشجويان نسبت به شيوه   
 به  ينتايج بدست آمده در اين مطالعه قابليت تعميم پذير        . دارند

امـا باتوجـه بـه    .  شهراردبيل را دارنـد  يها گاهدانشجويان دانش 
 ، بـه    ر در سطح كـشو    ي دانشگاه يها  مختلف تيپ  يها يويژگ

 يهـا  رسد با انجام مطالعـات مـشابه در حجـم  نمونـه             ظر مي ن
 در سطح كـل دانـشجويان       يتر  بتوان به نتايج قابل تعميم       بيش

  .كشور دست يافت
دانـشجويان   مطالعـه    يها شود به روش   ي پيشنهاد م  بنابراين
 وعـادات   هـا  مهـارت  مبذول شـده و آمـوزش        يتر توجه بيش 

 كارگـاه   ي به صورت ارائه واحد يـا برگـزار        يمطالعه و يادگير  
ــا  در برنامــهيآموزشــ ــشجويان طراحــي آموزشــيه   وي دان
بـه دانـشگاه     دانـشجويان در بـدو ورود       گردد تـا   يريز برنامه

  .     اين زمينه را كسب نمايند اطالعات الزم در
  

  قدرداني تشكر و
ــار م ــسن همك ــين از ح ــته يحقق ــشجويان رش ــا  دان  يه

 بخاطر تقبل   ي و سازمان نظام پرستار    لي شهر اردب  يها دانشگاه
  .نمايند ي ميهزينه طرح تشكر و قدردان
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Introduction: Nowadays, by developing of the science and to increase the scientific Issues in all 
fields, can to see that the academic success in universities is resulted from effective trying, right study 
and time management. One the unsuccessful causes in some students is not to know the studying ways 
and its related skills. This study has been done in this case. 

Materials and Methods: This descriptive study has been done on 686 persons of Ardabil city 
students. Its measuring tools is the self-constructed questionnaire in two parts the first part includes of; 
specifications, of personal and social, study duration, and the second part contains the questions about 
to understand the effective study. Random sampling was selected for students of any universities. The 
collected data analyzed by spss soft ware by using analytical and descriptive statistics. 

Results: Age mean between students was 21.51 ± 21.65 and studying duration was 1.43±0.43 days. 
Only 15.59% of them had regular study in academic term. The most important of the study drawbacks 
were lack of sufficient motive, (44.36%) and unconfidence to future job (30.47%)only 16.03% student 
that they have a regular program for studying and learning. 33.09 of students had good understanding, 
58.1 mean and 8.75% weak ones related to the sufficient study. The understanding rate of students 
residing in city districts and state universities was more  than rural areas and Azad universities and this 
difference was significant statistically.(p<0.05). 

Conclusion: This investigation indicates that many student have middle understanding on the 
sufficient study. Then, to recognize the study way and its education in the beginning of the university 
studying is necessary . 
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