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 رانیا کرمان، کرمان، یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک دندان دانشکده صورت، و فک یولوژیراد گروه ار،یدانشمتخصص راد یولوژی دهان ودندان , .2
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41/41/29:مقاله اصالح نیآخر      3/7/29:مقاله افتیدر      4/44/29: مقاله رشیپذ 

 رانیا کرمان،شفا،  ابانیکرمان، خ یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک دندان دانشکده ،یپاتولوژ بخشول: ؤمس سندهینو*

:1243-4145931 تلفن            1314-9442194 :نمابر Email: drtorabiparizi@yahoo.com 

مناسب  یها مهارت یریکارگه شوند. داشتن و ب یرو م هاز دروس روب یادیبا حجم ز خود لیدر طول دوره تحص یپزشک دندان انیدانشجو زمینه و هدف:

 انیمطالعه در دانشجو یها عادات و مهارت یبررس ،مطالعه نیدارد. هدف از انجام ا یثرؤنقش م آنان یلیمطالعه در بهبود عملکرد تحص حیو صح

 بود. 4324سال  کرمان در یکدانشگاه علوم پزش یپزشک دندان

محقق نامه  پرسش ،ها داده یآور کرمان انجام شد. ابزار جمع یپزشک دانشکده دندان انیدانشجو یرو حاضر بر یفیتوص -یمطالعه مقطع کار: روش

 شتریکه نمره ب بود کرتیل اسیاساس مق ( برطهیح 6)شامل  یا نهیگز 5ال ؤس 91شامل  Cookنامه مهارت و عادات مطالعه  بر اساس پرسش هساخت

 ونیرگرس آزمون تحلیل و SPSS افزار ها توسط نرم داده شد. تکمیل انیتوسط دانشجو فایصورت خوداه نامه ب باشد. پرسش یعادات مطالعه بهتر م انگریب

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجر 15/1 یدار یدر سطح معن یخط

در مطالعه شرکت  (درصد 5/92هل )أمت دانشجوی 35( و درصد 6/77مجرد ) دانشجوی 494 (،درصد 2/54زن ) 14 ،(درصد 4/11مرد ) 75ها:  یافته

معدل کل  نبی. به دست آمد نمره 491 مجموع از 39/74 ± 65/41نامه  نمره پرسش نیانگمی. بودسال  16/93 ± 12/6ی دانشجویان سن نیانگیم کردند.

 ینامه ارتباط آمار نمره پرسش نیانگی( با مP=  151/1قبل از کالس ) ه( و مطالعP=  133/1ساعات مطالعه ) نیانگیم ،(P=  112/1) انیدانشجو

بود.  فیضعدرصد  1/6 متوسط و در دانشجویان درصد 2/15 خوب، در انیدانشجو درصد 7/7مشاهده شد. مهارت و عادات مطالعه در  یدار یمعن

 ساعت مطالعه داشتند. 1از  شتریدر بازه امتحانات ب آنان درصد 1/16ساعت بود و  9در طول ترم کمتر از  دانشجویان درصد 2/54 مطالعه روزانه

تواند در بهبود  یخصوص م نیدر ا یآموزش یها دوره یباشد. برگزار یکرمان متوسط م یپزشک دندان انیمهارت و عادات مطالعه در دانشجو گیری: نتیجه

 ثر باشد.ؤم یریادگیو اصالح روند 
 یپزشک دندان انیدانشجو، مطالعه یها مهارت، عادات مطالعه: ها کلید واژه
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  مقدمهمقدمه

 یمحتوا یآورادیو  یدرس یریبر سطح فراگ یعوامل متعدد

 به توان یمثر هستند که از آن جمله ؤمطالب آموخته شده م

و  زهی، انگیو روان یهوش، سالمت جسم یسطح عموم

 ،یزندگ طیآرامش و امکانات مح ،یبه موضوع درس یعالقمند

(. 4کرد ) اشاره یشناخت یها تیو قابل یامکانات کمک آموزش

خاص خود است.  طیبا اصول و شرا یذهن یندیامطالعه فر

 ایو  یریکارگ هاست که با دانستن و ب یمطالعه موارد طیشرا

 یو با بازده دتریمف یا مطالعه توان یها م فراهم آوردن آن

کمک به  یبرا رندهیگ ادیکه  ی(. موارد9داشت ) یشتریب

دانش از آن استفاده  یساز رهیو ذخ یسازمانده ،یریفراگ

 دهینام یریگادی یها مهارت ایو  یشناخت یراهبردها ،کند یم

 (. 3شود ) یم

فنون و  بیانتخاب و ترک قیاز طر دیمطالعه را با وهیش

عالقه  به . مطالعه ثمربخشدیمختلف خواندن برگز یها روش

 یو کاربرد ماهرانه فنون مطالعه بستگ ینسبت به مطالب خواندن

و مطالعه  شتریب عهسبب مطال یدارد. عالقه به مطلب خواندن

(. 1شود ) یمنجر به بهتر شدن کاربرد فنون مطالعه م شتریب

 از معایب تواند یو مطالعه م یریادگی یها در مهارت یینارسا

و  یهوش یها تیقابل یمطلوب باشد و حت یآموزش طیمح کی

 یقرار دهد و در صورت ریتأثرا تحت  یو روان یسالمت جسم

 طیدر مح یاحتمال یاه ییاز نارسا یمد باشد، برخراکه کا

 -یو سالمت جسم یلیتحص زشیانگ یها یو کاست یآموزش

فرد  یلیبر عملکرد تحص ینامطلوب ریثأتواند ت یرا که م یروان

 .(5جبران کند ) یحت ایو  لیتعد ،داشته باشد

عادات مطالعه  یو همکاران در بررس نسب یموسو

درک  نهیدر زم آناننشان دادند که  یپزشک رشته انیدانشجو

گرفتند که آموزش  جهیداشتند و نت یمطلب نمره کمتر

در  تواند  یم یها و عادات مطالعه به صورت واحد درس مهارت

 (.6کمک کننده باشد ) انیدانشجو یبهتر متون درس یریادگی

دانشکده علوم  انیمطالعه دانشجو وهیش ،یدریو ح کوشان

 ها، طبق گزارش آنکردند.  بیانسبزوار را نامطلوب  یپزشک

 طیزمان، شرا تیدیمد یها طهیاز ح کینمره در هر  نیانگیم

 زشیانگ ،یبردار ادداشتیخواندن،  ییمطالعه، توانا یکیزیف

 3/4در حد متوسط بود و فقط  یحافظه و سالمت ،یریادگی

 (.7کردند ) یها دروس را قبل از کالس مطالعه م درصد آن

ارتباط روش مطالعه با  یو همکاران در بررس یمسعود

(. 1) گزارش کردندرا  یمیرابطه مستق ،یلیعملکرد تحص

 یاستفاده از راهبردها زانیکه به منظور م تحقیقیدر  ییعبدخدا

از  یگروه یلیتحص تیو ارتباط با وضع یریادگیمطالعه و 

 انیمشهد انجام شد، نشان داد که عملکرد دانشجو انیدانشجو

و دختران  باشد میها در حد متوسط  در استفاده از مهارت

 (.2برند ) میها بهره  نآاز پسران از  شتریب

پسر رشته  انیدانشجو که کردند بیانو همکاران  انینور

 یبهتر تیزمان وضع تیریمد طهیدانشگاه آزاد در ح یپزشک

ساکن خوابگاه از تمرکز  انینسبت به دختران داشتند و دانشجو

 Kirby(. 41) برخودار بودند انیدانشجو رینسبت به سا یکمتر

 یها یاستراتژ بررسی به منظور یا و همکاران در مطالعه

 یشیپر خوانش دارای انیدانشجو یها افتیو ره یریادگی

(Dyslexia)، یشیپر بدون خوانش انینشان دادند که دانشجو 

 یشیپر خوانش ی که دارایانیداشتند و دانشجو ینمرات بهتر

 تیریمد یاز استراتژ یاستفاده بهتر یدار یبه طور معنبودند، 

 (.44داشتند ) یمطالعات یها و کمک انزم

West و Sadoski  که  خود نشان دادنددر مطالعه

 انیدانشجو تیزمان در موفق تیریو مد یمطالعات یها مهارت

 باشد می یریادگیها به  از استعداد آن تر یقو یترم اول پزشک

 تیبا موفق یریادگیمطالعه و  یها کاربرد مهارت نی(. ب4)

و  Reid(. 49، 43گزارش شده است ) یرابطه مثبت یآموزش

 قیکه داشتن برنامه منظم و مطالعه عم گزارش کردندهمکاران 

ثر ؤم یپزشک انیدانشجو یریادگیدر  تواند یهمراه با تمرکز م

 (.41باشد )

در دوره علوم  یپزشک دندانرشته  انیکه دانشجو ییجا  نآ از

با  کینیاز دروس و در دوره کل یو متنوع ادیبا حجم ز هیپا

 یریادگی شوند، یمواجه م ینیاز کار بال یو استرس ناش یخستگ
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باشد و  یها مستلزم صرف زمان و داشتن برنامه منظم م آن

 نیانجام نشده است. ا در این باره یتاکنون مطالعه مشابه

 انیمطالعه در دانشجو یها مهارت یابیارز فمطالعه با هد

تا بتوان نقاط ضعف و  شدکرمان انجام  یپزشک دانشکده دندان

 شبردیدر جهت پ یداد و گام صیرا تشخ یاحتمال یها یکاست

 برداشت.  یاهداف آموزش

  

  کارکار  روشروش

که بر  بود یلیتحل -یفیتوص -یمقطع از نوعپژوهش حاضر 

. دیکرمان انجام گرد یپزشک دانشکده دندان انیدانشجو یرو

داده شد  حیتوض انیدانشجو یطرح برا نیابتدا هدف از انجام ا

 نانیها اطم و سپس با کسب موافقت وارد طرح شدند. به آن

محرمانه است و  ها نامه بدون نام و جواب داده شد که پرسش

. سپس ردیگ یمورد استفاده قرار م لیو تحل هیتجز یفقط برا

)شامل  کیشامل دو بخش اطالعات دموگراف یا نامه پرسش

 تیجنس، معدل، محل سکونت، سن، وضع ،یلیسال تحص

بر  ههشگر ساختمطالعه پژو یها نامه مهارت هل و...( و پرسشأت

مرکز مشاوره  از) Cookمطالعه  یها نامه مهارت اساس پرسش

Cook Counseling Center )قرار گرفت.  انیدانشجو اریدر اخت 

زمان،  تیریشامل مد طهیح 6ال در ؤس 91نامه شامل  پرسش

 یها مطالعه، امتحانات و مهارت ،یبردار ادداشتیتمرکز، 

مخالفم  )از کامالً کرتیل اسیکه بر اساس مق باشد یم ینوشتار

که  بیترت نیبد ؛دگرد یم یگذار نمره 5تا 4موافقم( از  تا کامالً

بهتر مطالعه است. دامنه  یها عادات و مهارت انگرینمرات بهتر ب

نظر  صاحب 41 اریاالت در اختؤباشد. س یم 91-491نمرات از 

 یابیها مورد ارز االت توسط آنؤقرار گرفت و مناسب بودن س

 ارینامه در اخت قرار گرفت. سپس پرسش دییأآن مورد ت ییو روا

ها خواسته شد که به دقت به  و از آن تدانشجو قرار گرف 41

 اریهفته بعد باز هم در اخت دونامه  االت جواب دهند. پرسشؤس

 بیاالت توسط ضرؤس ییایقرار داده شد و پا انیدانشجو نیهم

Cronbachs alpha تیریمد طهیح 4-1االت ؤشد. س دهیسنج 

و  یداریشن مهارت طهیح 1-41تمرکز،  طهیح 5-7زمان، 

 مهارت و سرعت خواندن،  طهیح 44-91 ،یبردار ادداشتی

و  ینوشتار یها مهارت طهیح 94-93 ،امتحانات طهیح 46-41

 .مطالعه با دوستان بود یدرباره ثمربخش 91ال ؤس

نسخه  SPSS یآمار افزار ها با استفاده از نرم داده ،در نهایت

41 (version 18, SPSS Inc., Chicago, IL و )آزمون  توسط

و  هیمورد تجز (Linear regression) یخط ونیرگرس یآمار

در  یدار یسطح معنبه عنوان  P<  15/1قرار گرفت.  لیتحل

 نظر گرفته شد.

  

  هاها  افتهافتهیی

 یپزشک دندان انیدانشجو یپژوهش که بر رو نیدر ا

 991نفر از  456 ،کرمان انجام شد یدانشگاه علوم پزشک

. از درصد( 63یی)پاسخگو نامه پاسخ دادند به پرسش دانشجو

 494(، درصد 2/54زن ) 14 ،(درصد 4/11مرد ) 75 ،تعداد نیا

 5/92) هلأمت دانشجوی 35( و درصد 6/77مجرد ) دانشجوی

 انیدانشجو یسن نیانگیم در مطالعه شرکت کردند.درصد( 

 یزندگ نیوالد با آناندرصد  4/32. بودسال  16/93 ± 12/6

 درصد ساکن خوابگاه بودند. 4/39و  کردند یم

ساعات مطالعه  نیانگی. مکردند ینفر( کار م 92درصد ) 6/41

ساعت در روز در طول ترم و  9افراد کمتر از  درصد 9/54

ساعت  1از  شیدر طول امتحانات ب دانشجویاندرصد  1/16

افراد هرگز مطالعه قبل از  درصد 1/79. خواندند یدرس م

 از 39/74 ± 65/41نامه  نمره پرسش نیانگیمکالس نداشتند. 

 ± 11/44پسر  انیدانشجو نمره. به دست آمد نمره 491 مجموع

 731/1) بود 96/71 ± 42/41 دخترنمره دانشجویان  و 16/79

 =Pنیمتأهل و 12/74 ± 46/41نمره  یمجرد دارا انی(. دانشجو 

 (. P=  431/1) ندبود 44/79 ± 31/49نمره  یدارا

(، P=  112/1) انیمعدل کل دانشجو نیب یآمار لیتحل

( و مطالعه قبل از کالس P=  133/1ساعات مطالعه ) نیانگیم

(151/1  =Pبا م )ینامه ارتباط آمار نمره پرسش نیانگی 

 را نشان داد.  یدار یمعن

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 دوم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله

917 

ارتباط زمان  تیریمد طهیدر ح یزمون آمارآ جینتا

تمرکز با  طهیح در. نداد نشان ربوطم یهاریبا متغ ی رادار یمعن

مطالعه در طول ترم  ،(P=  113/1مطالعه قبل از کالس )

(119/1  =P( و مطالعه در بازه امتحان )151/1  =P ارتباط )

 یها طهیح نیب یدار یمعن یمارآارتباط مشاهده شد.  یدار یمعن

 .وجود نداشتها ریسرعت مطالعه و امتحان با متغ

با مطالعه  یبردار ادداشتیو  یداریشن یها مهارت طهیحبین 

( ارتباط P=  152/1( و معدل کل )P=  139/1قبل از کالس )

با معدل  ینوشتار یها مهارت طهیمشاهده شد. در ح یدار یمعن

 و( P=  152/1مطالعه در طول ترم ) نیانگیم ،(P=  154/1کل )

 یدار یمعن ی( ارتباط آمارP=  143/1مطالعه قبل از کالس )

 .داشت وجود

 ،(11-491دسته خوب ) سهنامه به  نمرات پرسش نیانگیم

شد و  یبند تقسیم( 91-5/55) فی( و ضع56-5/17متوسط )

 2/15درصد عادات مطالعه خوب،  7/7 که داد نشان جینتا

درصد عادات مطالعه بد  1/6متوسط و عادات مطالعه درصد 

 تیافراد بر حسب وضع یفراوان عیتوز 4داشتند. نمودار 

 یها طهیاز ح دامدر هر ک راخوب، متوسط و بد  ییپاسخگو

 .دهد یمطالعه نشان م

 
 مطالعه یها طهیدر هر کدام از ح ییپاسخگو تیافراد بر حسب وضع یفراوان عیتوز: 4 نمودار

 

با عادات و  کیدموگراف یرهایمتغ نیارتباط ب 4 جدول

  .دهد یرا نشان ممطالعه  یها مهارت

 داری بین های مطالعه نشان داد که ارتباط آماری معنی یافته

(، P=  331/1و  -193/9میانگین ساعات مطالعه در طول ترم )

 154/1و  -674/1) ساعات مطالعه در دوره امتحانات نیانگیم

 =P داشتن مطالعه قبل از کالس( و (591/1و  -577/3  =P )

 مشاهده نشد.
 یها با عادات و مهارت کیدموگراف یرهایمتغ نی: ارتباط ب1جدول 

 مطالعه

 B P ریمتغ

 355/1 -511/1 لیتحص سال

 752/1 -516/1 جنس

 795/1 -174/1 سن

 614/1 311/4 هلأت تیوضع

 112/1 -361/4 کل معدل

 121/1 -144/1 سال مین معدل

 917/1 -469/4 سکونت محل

 662/1 -271/1 ییدانشجو کار

 

 گیری نتیجه و بحث
خاص خود است.  طیبا اصول و شرا یذهن یندیامطالعه فر

 ایو  یریکارگ هاست که با دانستن، ب یمطالعه موارد طیشرا

 شتریب یو با بازده دتریمف یا مطالعه توان یها م فراهم آوردن آن

تواند  یو مطالعه م یریادگی یها در مهارت یی(. نارسا9داشت )

 یها تیقابل یو حت باشد مطلوب یآموزش طیمح کی یایمزا
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و در  دهدقرار  ریتأثرا تحت  یو روان یو سالمت جسم یهوش

 طیدر مح یاحتمال یها ییاز نارسا یبرخ ،یمداصورت کار

 -یو سالمت جسم یلیتحص زشیانگ یها یو کاست یآموزش

فرد  یلیبر عملکرد تحص ینامطلوب ریثأتواند ت یکه م-را  یروان

 قیتحق نی(. در ا5جبران کند ) یحت ایو  لیتعد -داشته باشد

 491 از 39/74 ± 65/41نمره مهارت و عادات مطالعه  نیانگیم

گفت در حد متوسط  توان یم کل نمره به توجه با که بود

 باشد.  یم

عادات مطالعه در  یدر بررس زین یدریو ح کوشان

 یبرا 17/51 نیانگیسبزوار به م یعلوم پزشک انیدانشجو

دست  21دختران از  انیدانشجو یبرا 11/54پسر و  انیدانشجو

را  11از  96/11نمره  زین چراغیانمقدم و  یدونی. فر(7) افتندی

آبادان گزارش کردند که با مطالعه  یپرستار انیدر دانشجو

معدل کل  نیب ،(. در پژوهش حاضر45) دمطابقت دار حاضر

ساعات مطالعه در طول ترم با مهارت و  نیانگیو م انیدانشجو

است که  یهیمشاهده شد. بد داری معنیعادات مطالعه ارتباط 

مطالعه در طول ترم  ژهیو همهارت و عادات مناسب مطالعه ب

و  ی مقدمدونیفررا بهبود بخشد.  یلیتواند عملکرد تحص یم

نمره مهارت و عادات مطالعه با  نیانگین میب زین چراغیان

که  (45) را گزارش کردند یدار یارتباط معن یلیعملکرد تحص

  .مطابقت دارد حاضر قیبا تحق

و  یعاطف یمیو فرحبخش نشان دادند که خودتنظ یمیکر

 انیدانشجو یلیعملکرد تحص شیمطالعه سبب افزا یها مهارت

(. در 46اصفهان شده است ) یدانشگاه علوم پزشک 1 تا 9ترم 

سال  انینمره در دانشجو نیانگیم نیشتریب ،حاضر قیتحق

 بر اساس. گزارش نشد یدار یاگرچه ارتباط معن ؛چهارم بود

معدل ترم قبل و  ،یلیجنس، سال تحص نیمطالعه حاضر ب

 یساعات مطالعه در بازه امتحانات و محل سکونت ارتباط آمار

 نسج ،یلیترم تحص نیب زیو همکاران ن ینیمشاهده نشد. حس

 نیهمچن ،(47مشاهده نکردند ) یو معدل ترم قبل ارتباط آمار

 یمطالعه و جنس ارتباط آمار عادات نیب زین یدریکوشان و ح

 زین چراغیانو  ی مقدمدونیفر .(7گزارش نکردند ) داری معنی

 حاضر قیکه با تحق (45) افتندین یارتباط یلیبا ترم تحص

 مطابقت دارد.

پژوهش  نیزمان در ا تیریمد طهیافراد در ح درصد 9/33

. بود 91 از 39/43 ± 61/9نمره افراد  نیانگیمطلوب بودند. م

و همکاران از  Drosiss قیزمان در تحق تیریکال در مداش

بود  کایمرآدر  ارانیمشکالت عمده در عادات مطالعه دست

نمره  نیانگین میو همکاران نشان دادند که کمتر ینی(. حس41)

، زدیدانشکده بهداشت  یکارشناس انیعادات مطالعه در دانشجو

نشان  زیو همکاران ن نسب یموسو(. 47) زمان بود تیریمد

 فیزنجان ضع یپزشک انیزمان در دانشجو تیریدادند که مد

 مطابقت دارد.  حاضرکه با پژوهش  (6)بود 

از  کدام چیزمان با ه تیریمد بین رابطه ،تحقیق حاضردر 

اگرچه پسران بهتر از دختران بودند که با  ،دار نبود یعنها مریمتغ

 (7) یدریکوشان و ح (،6ات موسوی نسب و همکاران )مطالع

 Truemanمطابقت دارد و با مطالعه ( 41) و همکاران انینورو 

، (42) داشتند یبهتر تیریدختران مد دکه نشان دادن Hartlyو 

 مطابقت ندارد. 

ان از نظر تمرکز یدرصد دانشجو 2/47 ،حاضر پژوهشدر 

 26/7 ± 12/9نمره تمرکز  نیانگیهنگام مطالعه مطلوب بودند. م

موسوی نسب و با مطالعه  و باشد یم نامطلوب که بود 45 از

مطابقت  ،(6) (بود فیضع انیکه تمرکز دانشجو) همکاران

 طهینمره در ح نیانگیم ،حاضر قیتحق جینتا بر طبقدارد. 

 6/41 و بود 11 از 73/47 ± 91/1و سرعت مطالعه  ییتوانا

 یدریبودند. کوشان و ح فینظر ضع نیدرصد افراد از ا

که با  (7) گزارش کردند 46از  92/1نمره خواندن را  نیانگیم

 دارد.  یهمخوان حاضرمطالعه 

ارتباط  رهایاز متغ کدام چیسرعت و مهارت خواندن با ه نیب

و  با مطالعه کوشان و این یافتهمشاهده نشد  یردا یمعن یآمار

 یدار یخواندن ارتباط معن ییجنس و توانا نیکه ب حیدری

موسوی نسب  اتقیمطابقت ندارد و با تحق ،(7) ندگزارش کرد

مطابقت دارد. ( 41) و همکاران انینور ( و6همکاران )و 

 و بود 45 از 14/2 ± 61/9امتحانات  طهینمره در ح نیانگیم
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 نیمطلوب بودند. ب تیعوض در دانشجویان درصد 1/31

مشاهده  یها ارتباط آمارریبا متغ طهیح نینمره در ا نیانگیم

خود را  یتمام سع انیدانشجو اغلب که  نینشد. با توجه به ا

نکته   نیو با در نظر گرفتن ا کنند یدر امتحانات م تیموفق یبرا

افراد در طول دوره امتحانات درصد  1/16 حاضر در مطالعه که

 است.  ریپذ هیتوج کنند، یساعت در روز مطالعه م 1از  شیب

 درصد 6/2 ،در کالس یبردار ادداشتیو  یداریشن طهیدر ح

 45 از 71/7 ± 91/9نمره افراد  نیانگیافراد مطلوب بودند و م

که  همکاران و ینیباشد و با مطالعه حس یم نامطلوب که بود

مطابقت ندارد  ،بود یبردار ادداشتیمربوط به  نیانگیم نیشتریب

سر کالس  یبردار ادداشتیعدم  که نی(. با در نظر گرفتن ا47)

در  ییماما انیدانشجو یلیدار در افت تحص یمعن ملاز عوا یکی

 نیبه ا یشتریتوجه ب دیو همکاران بوده است، با ییباکو قیتحق

 (. 91مقوله نمود )

 ازو  45 از 93/49 ± 11/3 قیتحق نیدر ا یمهارت نوشتار

 (41و همکاران ) انیبا مطالعه نور که بود شتریها ب طهیح هیبق

 است.  شتریب (7حیدری ) و کوشان قیمطابقت دارد و از تحق

 یها نمره عادات و مهارت نیانگیهل با مأت تیعوض نیب

 یدار یمعن یمارآها تفاوت  طهیاز ح کیهر  نیمطالعه و همچن

و ( 45) چراغیانمقدم و  یدونیفر اتمشاهده نشد که با مطالع

 تیریتمرکز و مد یها طهیدر ح (6) و همکاران نسب یموسو

 نیشتریب یمنزل شخص نیزمان مطابقت دارد. اگرچه ساکن

محل  نیب یول ،کسب کردندرا  نامه رسشنمره کل پ نیانگیم

هر  نیمطالعه و همچن یها سکونت با نمره عادات و مهارت

مشاهده نشد که با  یدار یمعن یمارآها تفاوت  طهیاز ح کی

 و همکاران انینور و( 6موسوی نسب و همکاران ) مطالعه

باشد  یعلت آن در سکوت و آرامش دیمطابقت دارد. شا (41)

 ها وجود دارد. در مطالعه هکه در بازه امتحانات در خوابگا

مطالعه قبل از کالس داشتند که  ،انیدرصد دانشجو 9/3 حاضر

مطابقت دارد. با  (7)( درصد 3/4) حیدری و با مطالعه کوشان

 ،یریادگیمطالعه قبل از کالس و نقش آن در  تیتوجه به اهم

 ند.شو هیآن توج دیدر مورد فوا دیبا انیدانشجو

مطالعه نشان داد که  نیحاصل از ا یها افتهی یریگ  جهینت

 یپزشک دندان انیمهارت و عادات مطالعه در دانشجو تیوضع

مهارت  که  نیو با توجه به ا است نییکرمان متوسط رو به پا

و عملکرد  باشد یم یریدر مطالعه قابل آموزش و فراگ یکاف

 ینکته ضرور نیتوجه به ا نیبنابرا ؛دهد یم شیرا افزا یلیتحص

 یریدر جهت فراگ یآموزش یها کالس یو برگزار است

 شود. یم هیمطالعه توص حیها و عادات صح روش
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