
 1

موسى يمين فيروز و همكاران
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Abstract

Introduction: One factor affecting the development and improvement of students' educational 
achievement is their reading habits and skills. This study aimed at determining the reading 
habits and skills among students majoring in Babol University of Medical Sciences (BUMS).
Methods: This descriptive-analytical research was a cross-sectional survey conducted among 
all students majoring in BUMS in academic year of 2015-2016. The participants (226 students) 
were selected randomly from different colleges. PSSHI reading skills questionnaire was used for 
data collection and independent sample t-test and ANOVA were used for data analysis. 
Results: Students' reading habits and skills were in moderate level and somewhat appropriate 
(M=62.83). Reading habits were significantly different among students with different academic 
years (p=0.026), last term grade point averages (p=0.002), the colleges (p=0.001) and academic 
levels (p=0.001).
Conclusions: Students' reading habits and skills in BUMS was in moderate level and somewhat 
appropriate, but there is still distance to the ideal point. Therefore, new approaches are needed 
for encouraging more reading and creating appropriate reading skills among students.
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مقدمه
يكى از اهداف اصلى دانشگاه ها، بهبود و توسعة عملكرد تحصيلي 
دانشجويان است. عملكرد تحصيلي افراد متأثر از عوامل مختلفي 
است كه يكي از آن ها، عادت هاي مطالعه است. موضوع مطالعه و 
خواندن در تاريخ مدنيت انسان از ديرباز در حكم عنصرى فرهنگى 
مطرح بوده است. هرچند دگرگونى و تغييرات فناورى و ملزومات 
آن، مطالعه و خواندن را در دورة معاصر متحول كرده است [1]، اما 

اين هدف متعالى آن كماكان باقى است.
خواندن؛ آغاز آموزش، و آموزش، آغاز پرورش و تربيت است. 

 عادت ها و مهارت هاى مطالعه ميان دانشجويان: مطالعه موردى دانشگاه علوم پزشكى بابل
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چكيد   ه

مقدمه: يكى از عوامل تأثيرگذار بر بهبود و توسعة عملكرد تحصيلى دانشجويان عادت ها و مهارت هاى مطالعة 
آنان است. هدف از اين تحقيق تعيين عادت ها و مهارت هاى مطالعه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى بابل بود.

روش: تحقيق حاضر توصيفى- تحليلى از نوع پيمايشى بود كه به صورت مقطعى در بين كلية دانشجويان دانشگاه 
بين  از  ساده  تصادفى  صورت  به  دانشجو   226 شد.  انجام   1396-1395 سال  تحصيلى  در  بابل  پزشكى  علوم 
دانشكده هاى مختلف انتخاب شدند. براى گردآورى داده ها از پرسش نامه عادت هاي مطالعه (PSSHI) استفاده 

شد. در بخش آمارى نيز از آزمون تى مستقل و تحليل واريانس استفاده شد.
يافته ها: عادت و مهارت مطالعه دانشجويان در حد متوسط و نسبتًا مطلوبى قرار داشت (M=62/83). دانشجويان 
محل  دانشكده  و   (p=0/002) شده  گذرانده  تحصيلى  ترم  آخرين  معدل   ،(p=0/026) تحصيلى  سال  لحاظ  از 
تحصيل (p=0/001) و مقطع تحصيلى (p=0/001) داراى تفاوت معنى دار در عادات و مهارت هاى مطالعه بوده اند.

نتيجه گيرى: نمرة كل عادت مطالعه در بين دانشجويان علوم پزشكى بابل در حد متوسط و نسبتًا مطلوب قرار 
دارد؛ اما تا رسيدن به وضعيت خوب و ايده آل فاصله وجود دارد؛ بنابراين بايد راهكارهاى مناسبى براى ترغيب و 

تشويق دانشجويان به مطالعة بيشتر و ايجاد عادت هاى مناسب مطالعه در آنان ارائه كرد.

تاريخ د      ريافت: 1397/05/15
تاريخ  پذيرش: 1397/09/26

كليدواژهها: 
مهارت هاى  مطالعه،  عادت هاى 
دانشگاه  دانشجويان،  خواندن، 

علوم پزشكى بابل.

تمامى حقوق نشر براى د  انشگاه
علوم پزشكى بقيه اهللا (عج)

محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

و  خواندن  مى شود.  آغاز  مطالعه  و  خواندن  با  پرورش  و  آموزش 
نوشتن سرآغاز شعور، بصيرت و شناخت انسان هاست [2]؛ لذا در 
جهان امروز هيچ فردى از خواندن بى نياز نيست، زيرا جز اين راهى 
براى دست يافتن به تجارب انباشته انسان ها در قرون متمادى وجود 
نداشته است؛ بنابراين، هر محيط آموزشى همواره، ناگزير است، 
با روش هاى گوناگون و ابتكارى، كودكان و نوجوانان و در كل، 
فراگيران را به خواندن مداوم و كتابخوانى مستمر برانگيزد و منابع 
در  را  خواندن  مهارت هاى  و  فرصت  و  روز  نياز  مورد  يادگيرى 
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موسى يمين فيروز و همكاران

پژوهش هاى مربوط به عادت مطالعه در مطالعات انجام شده در 
خارج از ايران نشان مى دهد كه بين سبك هاى يادگيرى دانشجويان 
رابطة  هم چنين  و   [12] دارد  وجود  ارتباط  تدريس  روش هاى  و 
عملكردهاى  با  بارز فراگيران  سبك هاى يادگيرى  بين  معنادارى 
بهبوديافته در آن ها وجود دارد [13]. هم چنين در پژوهش التون 
و يازكى كه به مشخص نمودن سبك هاى يادگيرى دانش آموزان 
ممتاز و غيرممتاز در تركيه پرداخته اند، مشخص گرديد كه تفاوتى 
معنادار بين سبك هاى يادگيرى دانش آموزان ممتاز و غيرممتاز 
وجود داشته است [14] وجود رابطة معنادار بين عادات مطالعه و 
سبك هاى يادگيرى نيز در برخى مطالعات مشاهده شده است [15]. 
در ساير تحقيقات، مديريت زمان مؤثر در قالب مطالعه منجر به 
افزايش معنادار پيشرفت تحصيلى دانشجويان شده است [16] و در 
مطالعه فونت و كاردل االوار مشخص گرديد كه تفاوت هاى فردى 
دانشجويان از لحاظ ميزان هيجانات و جنسيت در شيوة مطالعه و 

ميزان يادگيرى آن ها تأثيرگذار است [17].
با توجه به مباحث فوق، پژوهش حاضر به بررسى عادت هاى 
خواندن و مطالعه دانشجويان پرداخته است و هدف كاربردى آن تعيين 
مهارت هاى خواندن و مطالعه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى بابل 
و ارائه پيشنهادهايى براى نهادينه كردن عادت هاى مناسب خواندن، 
به منظور كسب هدفمند و كنترل شدة علم و دانش به عنوان زيربنا 
و زمينه ساز توسعه و پيشرفت كشور و عامل يادگيرى مادام العمر 
است. نتايج اين تحقيق، وضعيت موجود عادت به مطالعه را در بين 
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى بابل مشخص و به مسئولين و 
تصميم سازان دانشگاه كمك مى كند با به كارگيرى راه هاى مناسب 
و برگزارى كارگاه هاى آموزشى مرتبط، وضعيت موجود مطالعه 

دانشجويان را به صورت علمى و اصولى ارتقا بخشند.

روش
اين مطالعه توصيفى- تحليلى به صورت مقطعى در بين كلية دانشجويان 
دانشگاه علوم پزشكى بابل در سال تحصيلى 1395-96 انجام شده 
است. در اين مطالعه 226 نفر با روش نمونه گيرى غير احتمالى در 
دسترس انتخاب شدند. براى گردآورى داده ها از پرسش نامه عادت هاي 
مطالعه (PSSHI) برگرفته از مطالعه كوشان و حيدري استفاده شده 

اختيار آنان بگذارد [3]. خواندن به معناى درك مطالب نوشتارى 
و چاپى قلمداد شده و نوعى فرايند شناختى معرفى شده است كه 
در آن ديدگاه هاى خواننده و فرايند خواندن ارتباط زياد با مطلبى 

دارد كه بناست فراگرفته شود [4]. 
مطالعه به عنوان مهارت اجتماعى، نردبان ترقى و تكامل هر ملت 
است. بين مطالعه و رشد افراد و جوامع هم بستگى بسيار بااليى وجود 
دارد. آموختن و يادگرفتن مهارت هاى مطالعه سبب مى شود افراد از 
مطالعه لذت ببرند، اوقات فراغت خود را پر كنند و گام هاى مؤثرى 
در مسير كمال بردارند كه پيامد آن سالمت و رشد فرد و جامعه 
است [5]. مطالعه و كتابخوانى از آموزنده ترين روش هايى است 
كه با فراهم آوردن زمينه هاى الزم و ايجاد انگيزه، لذت، اشتياق و 
تشويق مى تواند عادت به مطالعه خواندنى هاى مناسب و مفيد را 

در جامعه به وجود آورد [6] و عامل يادگيرى مادام العمر باشد.
عادت به مطالعه و خواندن اكتسابى است و بايد از هر نظر شرايط 
الزم براى شكل گيرى و دوام اين عادت را براى افراد فراهم كرد [7]. 
يكى از مهم ترين اركان تعليم و تربيت در جامعة امروزى، عادت به 
خواندن و مطالعه است. عادت به خواندن و مطالعه همانند بسيارى از 
عادت هاى ديگر، در دوران كودكى شكل مى گيرد و به همين دليل 
است كه آموزش براى خواندن و مطالعه به مثابة امرى سرنوشت ساز، 
عمده ترين دل مشغولى كارشناسان علم و تربيت كودكان در دنياى 
ايجاد  در  دانشگاهى  آموزش  نظام  نقش  البته  است [8].  امروزى 
انگيزه و مهارت مطالعه ميان فراگيران بزرگسال هم بسيار مهم است.

مطالعات زيادى در اين حوزه در داخل و خارج كشور انجام شده 
است كه در ادامه به صورت مختصر به مهم ترين آن ها اشاره مى شود:

در پژوهشى كه شكورنيا و همكاران به منظور بررسى رويكردهاى 
مطالعه و يادگيرى دانشجويان انجام دادند، مشخص شد دانشجويان 
از رويكردهاى راهبردى و عمقى بيشتر استفاده مى كنند [9]. سالم 
صافى و همكاران هم عنوان كرده اند شيوه هاى صحيح مطالعه موجب 
كاهش زمان مطالعه و افزايش ميزان يادگيرى، نگهدارى مطالب به 
مدت زمان بيشتر در حافظه و آسان تر شدن به خاطرسپارى مطالب 
در ذهن مى شود [10] و انديشمندانى هم معتقدند كه مديريت زمان 
در قالب خواندن هدفمند مى تواند بر پيشرفت تحصيلى دانشجويان 

تأثيرگذار باشد [11].
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است [18]. گرچه پايايى پرسش نامه مذكور در مطالعات قبلى بيان 
گرديد اما از طريق آزمون مجدد 0/89 به دست آمد و روايى آن در 
آخرين مطالعات 83 درصد ذكر گرديد كه نشان دهندة اعتبار باالى 
آن در مقايسه با ساير پرسش نامه ها است. اين پرسش نامه حاوي 45 
سؤال است كه در 8 حيطه شامل: مديريت زمان (حداكثر نمره 10)، 
وضعيت فيزيكي (حداكثر نمره 12)، توانايي خواندن (حداكثر نمره 16)، 
يادداشت كردن (حداكثر نمره 6)، انگيزش يادگيري (حداكثر نمره 12)، 
حافظه (حداكثر نمره 8)، برگزاري امتحانات (حداكثر نمره 20) و تندرستي 
(حداكثر نمره 6) طراحي شد و با توجه به دستورالعمل پرسش نامه، براي 
پاسخ «هميشه يا بيشتر اوقات» نمره 2، «بعضي اوقات» نمره 1 و 

«به ندرت يا هرگز» نمره صفر در نظر گرفته شد كه به اين ترتيب 
حداقل نمره كل صفر و حداكثر آن 90 است و نمرات باالتر بيانگر 
مهارت ها و عادت هاي مطالعه مناسب است؛ و براى درك دقيق تر 
ميانگين نمره 0 تا 18 خيلى ضعيف، ميانگين نمره 19 الى 36 
ضعيف، 37 تا 54 متوسط، 55 تا 72 خوب و 73 الى 90 خيلى 
خوب در نظر گرفته شده است (شكل 1). بعد از تعريف متغيرها و 
گويه هاى پرسش نامه در نرم افزار SPSS ويرايش 20 وارد شد. براى 
تحليل توصيفى داده ها از ميانگين، توزيع فراوانى، جدول و نمودار 
و براى پاسخ به فرضيه هاى پژوهش از آزمون هاى تى مستقل و 

تحليل واريانس استفاده شده است.

شكل 1. شاخص فرضى سنجش عادت و مهارت هاى مطالعه

يافته ها
از مجموع 226 دانشجوى مورد مطالعه، 154 نفر زن و 72 نفر مرد 
بودند و گروه سنى 22-18 سال بيشترين فراوانى را داشت. هم چنين 

از لحاظ مقطع تحصيلى، بيشترين فراوانى در مقطع كارشناسى بوده 
است (جدول 1).

(N=226) جدول 1. توزيع فراوانى برخى ويژگى هاى دموگرافيك دانشجويان مورد مطالعه در دانشگاه علوم پزشكى بابل

فراوانى (درصد)مشخصات دموگرافيكفراوانى (درصد)مشخصات دموگرافيك

گروه سنى (سال)

18-22169 (٪74/8)

مقطع تحصيلى

(54/4٪) 123كارشناسى
(11/9٪) 27كارشناسى ارشد(٪15/9) 22-3036
(32/7٪) 74دكترى(٪8) 31-4518

(0/9٪) 2ساير(1/3٪) 463 و باالتر

معدل آخرين ترم 
تحصيلى گذرانده 

 شده

17-20122 (٪54)

دانشكده

(31٪) 70پزشكى
(50/9٪) 115پيراپزشكى(٪36/7) 14-1683
(2/2٪) 5خودگردان(٪8/8) 13-1520

(15/9٪) 36ساير(0/4٪) 1معدل زير 13

سال تحصيلى

(53/5٪) 121اول
جنسيت

(68/1٪) 154زن
(31/9٪) 72مرد(35/4٪) 80دوم
(7/5٪) 17سوم

نوع دوره تحصيلى

(94/7٪) 214روزانه
(0/4٪) 1شبانه(0/9٪) 2چهارم
(4/9٪) 11پرديس  خودگردان(1/8٪) 4پنجم
(0/9٪) 2ششم
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حداقل و حداكثر نمره مربوط عادت هاى مطالعه دانشجويان 
به ترتيب 30 و 85 محاسبه شد. هم چنين طبق نتايج اين تحقيق، 
ميانگين نمره كل عادت مطالعه در بين دانشجويان علوم پزشكى 
بابل 62/83 به دست آمد كه بيانگر وضعيت خوب اين دانشجويان 

از لحاظ عادت و مهارت هاى مطالعه است (شكل 1).

نشان  دانشجويان  در  مطالعه  عادت  زيرمقياس هاى  بررسى 
داد كه بيشترين ميانگين نمرات در رابطه با برگزارى امتحانات

يادداشت بردارى  به  مربوط  آن  كمترين  و   (13/51 ±  2/63) 
(1/37 ± 3/88) بوده است (جدول 2).

جدول 2. ميانگين، انحراف معيار و مقادير حداقل و حداكثر نمره عادت هاى مطالعه و زيرمقياس هاى آن

حداكثرحداقلانحراف معيار ± ميانگينفراوانىحيطه هاى مختلف عادت مطالعه
1/33410 ± 2267/54مديريت زمان
1/52312 ± 2269/09وضعيت فيزيكى
1/90516 ± 22611/05توانايى خواندن
1/3706 ± 2263/88يادداشت بردارى
1/53312 ± 2268/24انگيزش يادگيرى

1/0138 ± 2265/51حافظه
2/63320 ± 22613/51پاسخ به امتحانات
1/1706 ± 2264/03وضعيت تندرستى

8/393085 ± 22662/83نمرة كل عادت مطالعه

عادت مطالعه در بين دانشجويان مرد و زن تفاوت معنى دارى 
نداشته است (T(n1=154) ،(n2=72)=0/009 ،p=0/867)؛ به طورى كه 
نظر  اين  از  مطلوب  نسبتًا  و  خوب  وضعيت  جنسيت،  دو  هر  در 

مشاهده شد (جدول 3).

جدول 3. نتايج آزمون تى مستقل در مقايسه عادت مطالعه بين دو 
گروه زن و مرد

سطح مقدار Tميانگين و انحرافتعدادجنسيت
معنى دارى

8/51±15462/90زن
-0/0090/867

8/19±7262/69مرد

هم چنين نتايج آزمون تحليل واريانس نشان داد ميانگين نمرة 
عادت مطالعه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى بابل از لحاظ سن، 
تفاوت  بين الملل)  و  روزانه  (شبانه،  دوره  نوع  و  تحصيلى  مقطع 
 ،p=0/026) معنى دارى با يكديگر ندارد؛ ولى از لحاظ سال تحصيلى
2/59=(df=5)اF)، معدل و هم چنين از لحاظ دانشكدة محل تحصيل، 
ميانگين نمرات عادت مطالعه تفاوت معنى دارى با همديگر داشته 

است (جدول 4).

بحث 
علوم  دانشجويان  مطالعه  مهارت هاى  و  عادت ها  پژوهش  اين  در 
ميانگين  داد  نشان  نتايج  گرفت.  قرار  بررسى  مورد  بابل  پزشكى 
با  لذا  است.  دانشجويان 62/83  اين  در  مطالعه  عادت  كل  نمرة 
توجه به حداكثر نمره 90، عادت مطالعه اكثر دانشجويان در حد 
متوسط و نسبتًا مطلوب بوده است كه البته با وضعيت مطلوب و 
عالى فاصله دارد. نتيجة اين تحقيق با نتيجه تحقيق هاى كوشان و 
حيدرى، فريدونى مقدم و چراغيان، ترشيزى و همكاران، هاشميان و 
همكاران، علمدار و همكاران، و باوى و همكاران هم خوانى دارد]1، 
23-19]. از پژوهش هاى انجام شده مشهود است كه مهارت مطالعه 
در رشته هاى مختلف تحصيلى در طيف تقريبًا يكسان قرار دارد؛ به 
طورى كه اكثر اين تحقيقات عادات و شيوه هاى مطالعه دانشجويان را 
در حد متوسط به باال و نسبتًا مطلوب ارزيابى نموده اند. بنابراين، اكثر 
دانشجويان از عادت مطالعاتى مشابه برخوردارند كه البته با شرايط 
عالى فاصله دارد. از اين رو، پيشنهاد مى شود با برگزارى كارگاه هاى 
آموزشى با محوريت بررسى و آموزش عادت هاى مطالعاتى دانشجويان، 
مشكالت و كاستى هاى آنان در اين مورد شناسايى گردد و در رفع اين 



نشريه راهبرد هاى آموزش د ر علوم پزشكى، د وره 12، شماره 5، دى و آذر 1398 

 6

نواقص تالشى گسترده از سوى دانشگاه ها و مسئوالن ذى ربط انجام 
گيرد. براى نمونه، مى توان مديريت زمان را به دانشجويان آموزش 
داد يا شرايط فيزيكى مناسب مطالعه را براى دانشجويان فراهم آورد.

هم چنين عادت مطالعه در بين دانشجويان مرد و زن تفاوت 
معنادارى با يكديگر نداشت؛ به طورى كه در هر دو جنسيت وضعيت 
عادت مطالعه متوسط و نسبتًا مطلوب بود. نتيجه اين تحقيق با نتايج 
تحقيق هاى حسينى و همكاران، كوشان و حيدرى، ترشيزى و همكاران، 
شهيدى و همكاران، هاشميان و همكاران، علمدار و ايزيال و سايانگ 

هم خوانى دارد [26، 22،25، 21، 20، 1، 24] در تمامى مطالعات 
انجام گرفته جنسيت بر عادت مطالعه دانشجويان تأثيرگذار نبوده 
است كه شايد بتوان گفت اين عامل نشان از سياست آموزشى برابر 
دانشگاه هاى كشور در قبال جنسيت دانشجويان دختر و پسر باشد.

از لحاظ مقطع تحصيلى تفاوت معنادارى بين عادت هاى مطالعه 
دانشجويان وجود داشته است. نتيجة اين تحقيق با نتايج تحقيق هاى 
فريدونى مقدم و چراغيان و علمدار و همكاران هم خوانى نداشته [19، 
22] و با نتايج تحقيق ترشيزى و همكاران هم خوانى دارد [20]. شايد 

جدول 4. نتايج آزمون تحليل واريانس براى تعيين تأثيرگذارى متغيرهاى دموگرافيك بر عادت و مهارت هاى مطالعه

سطح معنى دارىمقدار Fدرجه آزادىميانگين و انحراف معيارتعدادمشخصات دموگرافيك

گروه هاى سنى 
(سال)

18-2216962/19±8/79

31/620/184
22-303664/25±7/15
31-451865±6/31

5/29±46369 و باالتر

مقطع تحصيلى

7/94±12364/20كارشناسى

35/520/001*
6/68±2765/19كارشناسى ارشد

8/99±7459/70دكترى
0/001±263ساير

نوع دوره تحصيلى
15/90±214121/4روزانه

22/060/129 18/06±192شبانه
16/09±11116/64بين الملل

سال تحصيلى

7/07±12164/21اول

52/590/026*

10/10±8060/21دوم
6/92±1764/53سوم
0/707±267/50چهارم
6/65±462/75پنجم
0/707±265/50ششم

معدل آخرين ترم 
تحصيلى

17-2012263/69±7/46

35/170/002*
14-168362/19±9/16
13-152061/75±7/92

1/01±133معدل زير 13

دانشكده محل 
تحصيل

7/52±7064/11پزشكى

36/070/001*
7/93±11563/70پيراپزشكى
7/93±563خودگردان
9/75±3657/56ساير
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موسى يمين فيروز و همكاران

دانشجويان مقاطع باالتر و تحصيالت تكميلى نسبت به سايرين از 
نظر حافظه وضعيت بهترى داشته باشند. هم چنين اين دانشجويان 
تجربة بيشترى نسبت به ديگر دانشجويان داشته و با نحوه برگزارى 
و محتواى امتحانات دانشگاهى بيشتر آشنا هستند و به نقاط ضعف 

خود و رفع آن ها بيشتر توجه مى كنند.
بود  آن  از  حاكى  نتايج  مطالعه،  مورد  دانشكده هاى  لحاظ  از 
كه تفاوت معنادارى در عادت مطالعه دانشجويان وجود دارد؛ به 
طورى كه دانشجويان دانشكدة پزشكى باالترين ميانگين را مربوط 
به عادت و مهارت مطالعه گزارش نموده اند. به دليل نبود تحقيقات 
مشابه امكان مقايسه اين نتيجه تحقيق با ديگر تحقيقات وجود نداشته 
است؛ اما به نظر مى رسد دانشجويان رشتة پزشكى با توجه به انگيزه، 
توانايى و سنگينى دروس اين رشته شيوة بهترى را در عادت مطالعه 

و برنامه هاى مطالعاتى خود دارند.
مطالعه  عادت  در  معنادارى  تفاوت  سنى  گروه هاى  لحاظ  از 
دانشجويان وجود نداشته است. نتيجه تحقيق هاى دهقانى و همكاران، 
فريدونى مقدم و چراغيان و علمدار هم سو با نتيجه تحقيق حاضر 
است [22، 19، 24]. نوريان و همكاران در اين زمينه معتقدند 
افزايش زمان تحصيل در دانشجويان موجب عملكرد مطالعاتى بهتر و 
مطلوب تر آنان خواهد شد [27]. شايد بتوان گفت كه با افزايش سن 
كه به تبع آن زمان تحصيل نيز افزايش مى يابد، بر تجربة دانشجويان 
در رابطه با شيوه هاى صحيح مطالعه افزوده مى شود كه اين نظر با 

نتيجه تحقيق حاضر هم خوانى نداشته است.
نتيجه گيرى

در كل، وضعيت عادات مطالعه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى 
بابل در حد متوسط و نسبتًا مطلوبى قرار دارد كه در اكثر تحقيق هاى 

انجام گرفته نيز اين نتيجه به چشم مى خورد. با توجه به اهميت عادت 
و مهارت هاى مطالعه در عملكرد و پيشرفت تحصيلى دانشجويان 
و تأثير آن بر آينده تحصيلى و شغلى آنان، برنامه ريزى در جهت 
بهبود روش ها و عادت هاى مطالعه دانشجويان ضرورى است؛ بنابراين، 
پيشنهاد مى شود با برگزارى دوره هاى آموزشى و آشنا كردن فراگيران 
با راهبردها و عادت هاى صحيح و مفيد مطالعه، آنان را آموزش داد تا 
شيوه هاى صحيح و عادت هاى درست مطالعه را در خود تقويت كنند. 
هم چنين با ايجاد شرايط فيزيكى مناسب مطالعه از قبيل دسترسى به 
منابع غير درسى در كتابخانه هاى دانشگاه و خوابگاه هاى دانشجويى 
و برگزارى امتحانات به شيوة صحيح مى توان مهارت عادت مطالعه را 
تقويت كرد. گرچه با توجه به تغيير محمل هاى اطالعاتى و گسترش 
شبكه هاى اجتماعى و تغييرى كه در الگوى مطالعه دانشجويان رخ 
داده است نبايد از نقش اين فناورى هاى نوظهور غافل شد. چرا كه 
ارائه مطالب آموزشى با ابزارهاى جديد و حركت به سوى آموزش هاى 
الكترونيك و مجازى مى تواند فرايند شكل گيرى الگوهاى مطالعاتى 

جديد را پوشش دهد.
سپاس گزارى

بدين وسيله از معاونت تحقيقات و فناورى و اعضاى شوراى پژوهشى 
آن دانشگاه تقدير و تشكر مى گردد.

تأييديه اخالقى: اين مطالعه در قالب طرح پژوهشى به شماره 9543616  
و كد اخالقى  MUBABOL.REC.1395.244 در دانشگاه علوم 

پزشكى بابل به تصويب رسيده است.
تضاد منافع/حمايت مالى: اين مطالعه با حمايت مالى دانشگاه 
علوم پزشكى بابل انجام شده است و تضاد منافعى بين نويسندگان 

وجود ندارد.
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