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Abstract 
 
BACKGROUND & AIM: Recognition of learning and study strategies is a fundamental step for 
educational interventions, especially in the field of medical sciences. This study aimed to determine the 
relationship between learning and study strategies with Academic performance of dental students of Babol 
University of Medical Sciences. 
Material & Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out on 85 dental students were 
randomly studied. The second edition of the Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) was 
completed by students after the confirmation of its validity and reliability. For ten area of motivation, 
attitude, time management, anxiety, concentration, study guide, self-examination, study strategies, main 
idea choose, time management, data were analyzed using independent t-test and variance and Pearson 
correlation test. 
Results: Among the mean scores gained by students, the highest one obtained from ten areas (27.65 ± 
5.39) was related to the main idea and the least one (14.88 ± 4.35) was related to the level of anxiety. There 
was no statistically significant difference between sex and study strategies. (P=0.05) There was positive 
and strong correlation between study strategies and learning with academic performance. (r=0.52)  
Conclusion:  It seems, post graduate dentistry students need to be guided in some study strategies areas. 
Particularly, in anxiety area, which has positive and significant correlation.  
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است.  يبخصوص در حوزه علوم پزشك يمداخالت آموزش يبرا ياساس يگام ،يريادگيمطالعه و  ي: شناخت راهبردها سابقه و هدف
دانشگاه علوم  يدندانپزشك يتخصص ارانيدست يليبا عملكرد تحص يريادگيمطالعه و  يرابطه راهبردها يپژوهش باهدف بررس نيا

  .انجام شد 96بل در سال با يپزشك
مورد مطالعه قرار گرفتند،  يكه بطور تصادف يدندانپزشك يتخصص ارانينفر از دست 85 يبر رو  يفيمطالعه توص ني: او روش ها مواد

 انيآن توسط دانشجو ييايو پا ييروا دييدوم پس از تا شيرايو(  LASSI  )  يريادگيمطالعه و  يانجام شد. پرسشنامه راهبردها
 دهيآزمون انتخاب ا يراهبردها ،ييمطالعه، خودآزما يزش، نگرش، كنترل وقت، اضطراب، تمركز، راهنمايانگ طهيح 10. ديگرد ليمتك
  رسونيپ يو آزمون همبستگ انسيوار زيمستقل و آنال يت ،يفياطالعات با استفاده از آمار توص ليو تحل هيزمان  تجز تيريمد ياصل

   .انجام گرفت
 نيانگيم نيشتربي. بود سال2/25±1/4 انيسن دانشجو نيانگيدرصد مرد بودند . م44درصدزن و 56 يفرد مورد بررس 85 از ها: افتهي

 نينمره را داشت . ب نيدرصد كمتر88/14  نيانگياست.  سطح اضطراب بام ياصل دهيدرصد  مربوط به ا65/27نمره به دست آمده با 
با عملكرد  يريادگيمطالعه و  يراهبردها نيب  )P=05/0( مشاهده نشد يارتباط معنا دار زيمطالعه ن يو راهبردها انيدانشجو تيجنس
  )  r=52/0(دار بود.  يمثبت و معن يهمبستگ زين  انيدانشجو يليتحص
 ييبه مشاوره و راهنما ازيمطالعه ن يراهبردها يها طهياز ح يدر برخ يدندانپزشك يتخصص ارانيرسدكه دست ي: بنظر ميريگ جهينت

  .دارد يارتباط مثبت و معنا دار زيآنان ن يلياضطراب امتحان كه با عملكرد تحص طهيدارند به خصوص در ح
  يليعملكرد تحص ،يدندانپزشك انيمطالعه، ، دانشجو ي، راهبردها يريادگي يراهبردها :كلمات كليدي

 

  مقدمه:
شوند در مورد  يكه وارد دانشگاه م يزمان انياز دانشجو ياريبس

آن ها  نياز مهم تر يكيدر دانشگاه كه  يضرور يمهارت ها
دارند.  ياست اطالعات كم يريادگيمهارت مطالعه و 

استفاده از مهارت ها را در  ريقادر باشند تاث ديبا انيدانشجو
آنها را به  صلحا جيكرده و با توجه به نتا يابيشگاه ارزدان

 يهمانطور كه گفته شد توجه به راهبردها رايز )1(.كاربربند
 زشيعوامل اثرگذار بر انگ نياز جمله مهمتر يريادگيمطالعه و 

  .است يليتحص شرفتيپ
و گسترده  اديز اريبا حجم بس يرشته دندانپزشك انيدانشجو

 يرويبر ن هيواجه هستند كه صرفا با تكم يو عمل يمطالب علم
 يتوان آن ها را فرا گرفت و كاربرد راهبردها يحافظه نم

 نديفرا ليمناسب جهت تسه يابزار  يريادگيمطالعه و 
  )2(خواهد بود. يريادگي

بوده كه  كيستميس نديفرا كي يريادگيمطالعه و  يراهبردها
و باعث درك  دريگ يمورد استفاده قرار م رندگانيادگي لهيبه وس

شود و شامل  ياز مطالب خوانده شده م عيو وس قيعم
از رفتارها و افكار و عملكردها در طول  يبعض يريبكارگ

 نشدا يساز رهيو ذخ شتريبا هدف كسب اطالعات ب يريادگي
  ) 3(باشد. يمهارت ها م يدر حافظه و ارتقا ديجد يها

 يكيعنوان به  سيو تدر يريادگيمطالعه و  يبه راهبردها توجه
 نيآموزش در سوم تيفيبهبود ك يبرا يعمل ياز راهكارها
قرار گرفته  ديمورد تاك يآموزش پزشك يالملل نيكنفرانس ب

مداخالت  يبرا ياساس يراهبردها گام نيشناخت ا )4(.است
  )5(.باشد يمناسب م يآموزش

 كه توسط يريادگيمطالعه و  يراهبردها پرسشنامه

Weinstein  ابزارها در  نياز كاملتر يكيت شده اس نيتدو
 ميجداگانه تقس طهيباشد كه راهبردها را در ده ح يم نهيزم نيا

  ) 6،7(كرده است. يبند

در  يمتعدد يپرسشنامه در دانشگاه ها نيحال حاضر ا در
و ارائه مشاوره به  يليجهان به منظور شناخت مشكالت تحص

   )8(.شود يكار گرفته م
Ahmadi  مطالعه و  يراهبردها يسرو همكاران به بر

دانشگاه شاهد  يو دندانپزشك يپزشك انيدر دانشجو يريادگي
مطالعه و  يها طهينشان داد كه ح شانيا  يها افتهيپرداختند 

نمرات  يشاهد دارا يو دندانپزشك يپزشك انيدانشجو يريادگي
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  )9(بوده است. نييپا
 ي، مهارت ها (senjose) يالتيدر دانشگاه ا يمطالعه ا در

شد  دهيسنج  LASSI لهيبه وس انيدانشجو يريادگيمطالعه و 
نسبت  ،يليتحص تيموفق يدوره آموزش برا كيو  پس از ارائه 

  )10(.دادنشان  يريبه قبل بهبود چشم گ

كاربرد  ينشان داد كه اضطراب و چگونگ قايدر آفر  يا مطالعه
آنها در  يها يآزمون دانش آموزان با توانمند يراهبردها

  )11(د.در دانشگاه ارتباط دار تيموفق

گرفته شد كه  جهينت نيمقاله، چن58 يبا بررس زيمتاآنال كي در
 شرفتيعامل پ نيموثرتر يريادگيمطالعه و  يراهبردها

   )12(.شوند يمحسوب م انيدانشجو يليتحص
حساس بودن  ليبه دل يرشته دندانپزشك  يتخصص ارانيدست

 يها ييدارند تا از توانا يتيحما يبه راهبردها ازيرشته شان ن
 يكه به بررس ي. هرچند كه مطالعاترنديخود بهتر بهره بگ

شده،  يرشته پزشك انيدانشجو يريادگيمطالعه و  يراهبردها
 هرابط يكه  بررس يتا كنون پژوهش يول ستياندك ن
 انيدانشجو يليبر عملكرد تحص يريادگيمطالعه و  يراهبردها

د انجام نشده است .  باتوجه بپرداز يرشته تخصص دندانپزشك
رابطه  يمطالعه با هدف بررس نيموضوع ا نيا تيبه اهم

 ارانيدست يليبا عملكرد تحص يريادگيمطالعه و  يراهبردها
شده  امبابل انج يدانشگاه علوم پزشك يدندانپزشك يتخصص
  است.

  
  مواد و روش ها

در 1396بود كه در خرداد ماه  يفيپژوهش از نوع توص نيا
انجام شد.  يدانشكده دندانپزشك بابل يدانشگاه علوم پزشك

 يرشته دندانپزشك يتخصص  ارانيجامعه پژوهش را دست
قرار  ينمونه مورد بررس  85پژوهش  نيدادند. در ا يم ليتشك

   .گرفتند
) بود كه شامل 2002( شيرايو  LASSI يگرد آور ابزار
در  انيدانشجو ييو توانا ياريهوش زانيبوده و م اسيمق10

   يرا بررس يريادگيمطالعه و  يردهااستفاده از راهب
  )13(كرد.  يم

بود  ريمختلف پرسشنامه شامل موارد ز يها قسمت
،  لينسبت به دانشكده و تحص انينگرش(عالقه) دانشجو

 يبه سخت كوش ليو تما يمي( سطح پشتكار، خودتنظزشيانگ
مناسب  يزي)، كنترل وقت( برنامه رليتحص فيدر انجام وظا

  )، اضطرابيليتحص فيتمام وظا يقت برااستفاده از و يبرا
در مورد استفاده و عملكرد آنان در  انيشجودان ي(نگران

 فيتوجه به وظا يبرا انيدانشجو ييدانشگاه)، تمركز( توانا
 شيو دروس)، پردازش اطالعات( استفاده از بسط، پا يليتحص

 كيمطالعه ( استفاده از تكن يدرك و استدالل)، راهنما زانيم
به خاطر  زيو ن يريادگيكه به  يموارد ايكننده  تيحما يها

مرور و  ي( تالش براييكند)، خودآزما يآوردن اطالعات كمك م
آزمون( شناخت  يكالس و امتحان)، راهبردها يآماده شدن برا

در آنها)، پردازش اطالعات  يانواع آزمون و نحوه پاسخ ده
ث قرار را مورد بح يمهارت بسط دادن و تفكر انتقاد زاني(م
كه  است يهوش يندهايو همان كنش و واكنش برآ ديده

 ياصل دهيشود. انتخاب ا يم طيموجب جذب و انطباق با مح
و  يديو نكات كل ينكات اصل يفرد به منظور دسته بند يي(توانا

تا 1از  يپنج درجه ا اسيمق طهيتمركز بر آنها)  سواالت هر ح
كند، معموال  ينمشوند( اصال در مورد من صدق  يرا شامل م 5

 يدر مورد من صدق نم يدكند، تا حدو يدر مورد من صدق نم
كند، كامال در مورد من يم كند، معموال در مورد من صدق

 نيا ييايپا2002 شيرايدر و نياشتا نيكند). و يصدق م
   )14(.نمود نييپرسشنامه را تع

 يآلفا بيپرسشنامه از روش ضر ييايپا نييمنظور تع به
% بود به منظور  80ستفاده شده كه عدد حاصل كرونباخ ا

 اتيه يچند تن از اعضا اريپرسشنامه در اخت ييروا نييتع
  .ديدر پرسشنامه لحاظ گرد شانيقرار گرفت و نظرات ا يعلم

 ي.و پس از جمع آورديگرد عيتوز انيدانشجو نيدر ب پرسشنامه
اطالعات از نرم افزار  ليو تحل هياطالعات جهت تجز ليو تكم
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spssمطالعه مقدار  نياستفاده شد. در اP معنادار  05/0كمتر از
  در نظر گرفته شد.

  
:يافته ها  

  نفر  37درصد) زن و56نفر (  48نفر مورد بررسي  85از 
سال 2/25±1/4ميانگين سن دانشجويان  .درصد) مرد بودند44(

  بود.
ميزان امتياز كسب شده در هريك از حيطه هاي  1جدول 

يري را  در دانشكده دندانپزشكي راهبردهاي مطالعه و يادگ
  نشان مي دهد.

 
ميزان نمرات مولفه هاي راهبردهاي مطالعه و يادگيري -1جدول   

 
 p ميانگين و انحراف معيار حيطه ها

66/4راهبردهاي آزمون ± 31/27  57/0
31/4پردازش اطالعات ± 95/26  21/0
59/5انتخاب ايده اصلي  ± 65/27  88/0
48/4 انگيزش ± 54/26  47/0
88/4 نگرش  ± 44/25  31/0
35/4 اضطراب ± 88/14  15/0
39/5 تمركز ± 54/27  28/0
54/4راهنماي مطالعه ± 68/24  35/0
16/5 خودآزمايي ± 81/22  33/0
91/4مديريت زمان  ± 61/23  25/0

  
بيش ترين ميانگين و انحراف معيار در كل جامعه مورد بررسي 

) و كم 65/27±59/5مربوط مي شود به حيطه ايده اصلي (
)  88/14±35/4ترين ميانگين مربوط به سطح اضطراب است (

در بررسي تفاوت ميانگين نمرات بين دختران و پسران تفاوت 
  )  p=05/0.(معنا داري مشاهده نشد

  
  
  
  
  
  
  

ضريب همبستگي مولفه هاي راهبردهاي مطالعه و يادگيري  - 2جدول
 با عملكرد تحصيلي

  

 ضريب تعداد متغير پيش بين متغير مالك
 همبستگي

عملكرد 
 تحصيلي 

راهبردهاي مطالعه 
 و يادگيري 

85 52/0  

  
  
  

مشاهده مي شود ضريب همبستگي  2ول همانطور كه در جد
است  521/0راهبردهاي مطالعه و يادگيري با عملكرد تحصيلي 

كه اين ضريب نشان دهنده ي همبستگي مثبت و معني دار 
  بين راهبردهاي مطالعه و يادگيري با عملكرد تحصيلي است. 

در نمودار زير ميانه حيطه هاي ده گانه راهبردهاي مطالعه و 
شجويان دندانپزشكي بابل با نمونه هنجاري از يادگيري دان

دانشجويان آمريكا مقايسه گرديده است. همانگونه كه در نمودار 
مشاهده مي شود ميانه حيطه هاي راهبردهاي مطالعه و 
يادگيري در حيطه ايده اصلي در باالترين سطح و در حيطه 

  اضطراب در پايين ترين حد مي باشد. 
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نه حيطه هاي ده گانه راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دندانپزشكي بابل با نمونه هنجاري از دانشجويان آمريكا: ميا 1نمودار  

 
 

راهبردهاي صدك
 آزمون 

راهنماي خودآزمايي
 مطالعه 

انتخاب
 اصلي 

پردازش
 اطالعات 

كنترل  اضطراب تمركز 
 وقت 

 نگرش انگيزش 

9940 4038404040 4040 40 40 
9537 3333383837 37 37 39 39 
9035 3231373535 35 35 38 38 
8534 3030353434 34 34 37 37 
8033 2929343333 33 33 36 35 
75- -28333132 31 31 - - 
7032 28 27323031 30 - 35 36 
65-- 272631-30 29 30 34 - 
6031 --302929 28 29 33 35 
55- 26252928- 27 27 - - 
5030 25--2728 26 - 32 34 
4529 -24282627  31 33 
40- 2423272525 25 25 27 25 
3528 23-262424 24 24 24 24 
3027 -22252323 23 23 23 23 
2526 2121242222 22 22 22 22 
2025 2020232121 2121 21 21 
1524 1919221818 18 18 18 18 
1022 1818211313 13 13 13 13 
0519 1616182525 25 25 25 25 
0114 1313132424 24 24 24 24 

 
 
 
 
 

  عالي تهاي مهار نشانگر 75 ازصدك باالتر نمرات
  يادگيري و مطالعه خوب هاي مهارت دهنده نشان 75 تا 50 هاي صدك بين نمرات
  باشد. مي تحصيلي مشاوره به دانشجو نياز دهنده نشان 50 از تر كم نمرات
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  :بحث
نتايج نشان داد كه بيشترين ميانگين مربوط به ايده اصلي و 
كمترين ميانگين مربوط به حيطه اضطراب  بود. بررسي رويكرد 

د كه راهبردهاي مطالعه بين دانشجويان دختر و پسر نشان دا
  بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني دار  وجود ندارد.

نفر از  40و همكاران كه بر روي   Haghaniدر مطالعه 
انجام  نفر از دانشجويان دندانپزشكي 90دانشجويان پزشكي و

 428بيشترين ميانگين نمره به دست آمده از ده حيطه شد . 
كه بين اين  ي انتخاب ايده اصلي بوده است به حيطه مربوط

ولي اكثريت افراد در  يافته با تحقيق  حاضر شباهت وجود دارد.
  بودند.مطالعه برخالف مطالعه ما، داراي نمرات پايين  اين

و همكاران   Haghaniبايد خاطر نشان كرد كه در مطالعه  
بين دختران و پسران تفاوت آماري  تفاوت ميانگين نمرات

تخاب ايده اصلي آنان مشاهده معنادار بين راهبردهاي آزمون ان
از طرفي اين مطالعه بر روي تمامي دانشجويان علوم  .گرديد

انجام گرفت ودر بررسي عامل متغير  پزشكي و دندانپزشكي
خوابگاه در حيطه پردازش  دانشجويان ساكنمحل سكونت  

نسبت به دانشجويان ساكن در  اطالعات از ميانگين كمتري
البته قابل ذكر است كه در  )9(.برخوردار بودند منزل شخصي

  پژوهش حاضر متغير محل سكونت مورد مطالعه قرار نگرفت.
و همكاران با عنوان راهبردهاي   Sahebalzamani در مطالعه

مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و 
نفر از 200ارتباط ان با سطح اضطراب امتحان كه بر روي  

گاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد با استفاده دانشجويان دانش
از  پرسشنامه استاندارد راهبردهاي مطالعه و يادگيري 

Weinstein    و اضطراب امتحانSaroson   كه به عنوان
ابزارگردآوري داده ها بود نتايج مشابهي با مطالعه ما به دست 
آمد.  ميانه نمرات دانشجويان مورد مطالعه در اين پژوهش در 

يطه انتخاب ايده اصلي در سطح باالتري نسبت به نمونه ح
هنجاري امريكا قرار داشت . ازطرفي نتايج مطالعه  نشان داد كه 
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كمترين ميانگين را از 

مولفه كنترل اضطراب پرسشنامه راهبردهاي مطالعه و يادگيري 
ه هاي راهبردهاي كسب نمودند. و ارتباط آمري تمام مولف

مطالعه و يادگيري با اضطراب امتحان در سطح معنا دار بود. كه 
بنظر مي  )15(اين يافته با يافته هاي  تحقيق حاضر  همسو است.

رسد سختي دروس و چگونگي طراحي سواالت امتحان توسط 
اساتيد و عملي بودن بسياري از دروس امتحاني و ضعيت 

با آن و ساير عوامل از جمله  سيستم آموزشي و مقررات مرتبط
  مواردي است كه بر سطح اضطراب امتحان تاثير مي گذارد .

و همكاران در آفريقا نشان داد كه اضطراب و  Flowersتحقيق 
چگونگي كاربرد راهبردهاي آزمون دانش آموزان با توانمندي 
هاي آنها در موفقيت در دانشگاه بي ارتباط نيست. كه اين يافته 

حاضر مشابهت دارد در تحقيق حاضر نيز بين  با تحقيق
راهبردهاي مطالعه و يادگيري و عملكرد تحصيلي دانشجويان 

  )11(ارتباط مثبت و معنادار بود.
نتايج مطالعه ديگري كه به بررسي رابطه راهبردهاي مطالعه و 
يادگيري با عملكرد تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي بابل و با 

راهبردهاي مطالعه و يادگيري استاندارد استفاده از پرسشنامه 
Lasi  پرداختند، مشخص شد كه تمامي مولفه هاي راهبردهاي

مطالعه و يادگيري به جز مهارت پردازش اطالعات با پيشرفت 
تحصيلي دانشجويان ارتباط مثبت و معنادار دارد. و زير مولفه 
ايده اصلي و پردازش اطالعات قوي ترين پيشگويي كننده 

يشرفت تحصيلي است. كه اين نتيجه با تحقيق حاضر مثبت پ
همسو است. همچنين نتايج مطالعه نشان داد كه دانشجويان با 
پيشرفت تحصيلي باالتر نسبت به دانشجويان با پيشرفت 
تحصيلي پايين تر، در تمامي مولفه هاي راهبردهاي يادگيري 

از   بجز مولفه پردازش اطالعات، ميانگين نمره باالتري دارند.
طرفي نتايج  اين مطالعه نشان داد كه ميانگين تمامي زير مولفه 
هاي اشتياق، مهارت و خود نظم دهي در دختران به طور معني 
داري از پسران بيشتر بود كه اين نتيجه با نتايج مطالعه حاضر 

   )16(همسو نمي باشد. 
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و همكاران صورت  Bratenدر مطالعه اي كه در نروژ توسط
داد كه دختران بيشتر از استراتژي هاي مطالعه و  گرفت نشان

يادگيري استفاده مي نمايند و نگرش آن ها نسبت به پسران 
مثبت تر است . كه اين نتيجه با نتايج پژوهش حاضر همسو 
نيست. در پژوهش حاضر تفاوت آماري معنا داري بين جنسيت 
دانشجويان و راهبردهاي مطالعه مشاهده نشد. همچنين در 

العه نروژ، دانشجويان سال هاي باالتر نسبت به دانشجويان مط
  سال هاي اول از راهبردهاي مطالعه بيشتر استفاده 

نيز انجام شد  Cheraghiدر مطالعه اي كه توسط  )17( كنند.مي
نتايج نشان داد كه در مولفه هاي نگرش، تمركز و انگيزش، 

نين مطالعه همچ )18(.نمرات دختران از پسران بيشتر بوده است
اي نشان داد كه راهبردهاي يادگيري به خصوص نوع بسط 
دهي آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ارتباط دارد كه اين 
يافته با يافته هاي تحقيق حاضر همسو است در تحقيق حاضر 
نيز رابطه راهبردهاي مطالعه و يادگيري با عملكرد تحصيلي 

   )19(.دانشجويان معنا داربود
انجام گرفت راهبردهاي  Khorsandiلعه ديگر كه توسط در مطا

  كه با )20(.مطالعه و يادگيري در دختران و پسران متفاوت نبود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
نتايج مطالعه حاضر همسو است. در نهايت پيشنهاد مي شود به 
وسيله آموزش راهبردهاي مهارت مطالعه و يادگيري به 

زشي در جهت اصالح نقاط دانشجويان از طريق كارگاه هاي آمو
ضعف دانشجويان گام برداشت. و برنامه ريزان آموزشي شرايطي 
را فراهم نمايند تا با ايجاد بهترين محيط هاي يادگيري زمينه 
را براي سوق دادن دانشجويان براي بهره گيري از اين رويكرد 

  مهيا نمايند.
  

  

  
  

   نتيجه گيري
ر برخي از حيطه بنظر مي رسدكه دانشجويان دندانپزشكي د

هاي راهبردهاي مطالعه نياز به مشاوره و راهنمايي دارند به 
خصوص در حيطه اضطراب امتحان كه با عملكرد تحصيلي آنان 

   نيز ارتباط مثبت و معنا داري دارد.
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