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  يراپزشكيان دانشكده بهداشت و پيدر دانشجو يزه مطالعاتيجاد انگيعوامل موثر در ا يبررس

  1391البرز در سال  يدانشگاه علوم پزشك
  
  

  17/10/1392: رشيپذ خيتار  ؛  10/8/1392 :مقاله افتيدر خيتار

  
ـ انگ جـاد يا. ل خاص اسـت يزه وتمايازمند انگين يوگروه يند فرديك فرايمطالعه بعنوان  :هدفمقدمه و  ـ ي مطالعـه   يرازه ب
ن عوامل مـوثر  ييپژوهش حاضر با هدف تع .برداشت يموثر يگامهان مورد يدر ا ديبا است و يضرور يان امريدردانشجو

دانشگاه علـوم   يراپزشكيان دانشكده بهداشت و پيق مطالعه نظرات دانشجويان، از طريدر دانشجو يزه مطالعاتيجاد انگيدر ا
  .انجام شده است 1391البرز در سال  يپزشك

از با استفاده از پرسشنامه به عنـوان ابـزار جمـع    يمورد ن يها داده. است يفيتوص – يشيمايق پيروش تحق :مواد و روش ها
دانشـگاه علـوم    يراپزشكيدانشجو از دانشكده بهداشت و پ 241شامل  يجامعه آمار. شده است يداده ها، جمع آور يآور

با ها  ل دادهيه و تحليتجز. استفاده شد يبه روش سرشمار ياز كل جامعه آمارها  داده يجمع آور يالبرز بود كه برا يپزشك
  .استفاده شد SPSS يبه كمك نرم افزارآمار يو آمار استنباط يفيآمار توص يها استفاده از فنون و روش

ـ    يپژوهش حاك يها هيج آزمون فرضينتا :ها افتهي ـ ن انگياز آن اسـت كـه ب ان دانشـكده بهداشـت و   يدانشـجو  يزه مطالعـات ي
ـ   يوجود دارد، در صورت يآنان رابطه معنا دار يليسال تحص و يليالبرز با رشته تحص يراپزشكيپ ـ ن انگيكـه ب  يزه مطالعـات ي

  .مشاهده نشد يآنان رابطه معنا دار يليت تحصيو وضع يمحل مطالعه درس ان بايدانشجو
ـ و لـوازم و تجه  يطـ يد، عوامـل مح ي، نقش خانواده، نقش اسـات يليهمچون رشته تحص يعوامل :يريگ جهينت  يزات آموزشـ ي

 يآموزش يو تكنولوژ يعلم يها تينترنت، سايامروزه نقش ا. دارند يار موثريزه به مطالعه نقش بسيجاد انگيدر اها  دانشگاه
  .باشد يم رياجتناب ناپذ يريادگيدر امر 

  
  يزه مطالعاتيان، انگيعوامل موثر، دانشجو :يديكلمات كل

  
  مقدمه

متخصـص مـورد    يانسـان  يرويت نيدانشگاه، ترب يرسالت اصل
ق و فراهم نمـودن  يارتقاء دانش، گسترش تحقج و ياز جامعه ، تروين

   1.توسعه كشور است ينه مساعد برايزم
  
  زهيانگ

ـ ت تعريك فعاليا ي، يك كار، شيل فرد جهت انجام دادن يم ف ي
ـ است كـه بـا احسـاس ن   اي  رهيند زنجيك فرايزه يانگ. شده است از ي

آورد و موجب تنش  مي شود، سپس درخواست را به دنبال مي شروع
ـ ن يامد آن اقدام بـرا يشود و در پ مي و كنش  ل بـه هـدف صـورت   ي

  2.شود مي رد و سرانجام خواست ارضاءيگ مي
توانـد در سـطح    مي زشيصاحبنظران معتقدند كه اختالل در انگ

شـده و مقـدمات    يفرد سبب بروز مشـكالت  ياحساسات و رفتارها
ـ  ي، اضطراب، افسردگينيبدب ـ  ي، و مشـكالت روان ن افـت  يو همچن

  3.را فراهم كند يو شغل ي، اجتماعيدر عملكرد فردر يچشمگ
كـه بـا جـان     يماننـد پرسـتار   يليزه در رشته تحصـ يكاهش انگ

خـود شـخص    يبـرا  يها سر و كار دارد عـالوه بـر مشـكالت    انسان
ـ رات زياورد سبب تـاث  مي بوجود ـ ي بـر سـالمت جامعـه     ياد و مخرب

  5و  4.تلف خواهد شد ياديز يه هايب سرماين ترتيخواهد شد و بد
است كه فكر بدون كمك منبـع   يانيا هنر خواندن، جري :مطالعه

چكيده
ــور آذر ــه كريمپ ــيد*1پروان ــر س ، دكت

ــود ــين ميرج ــودابه و 2حس ــر س دكت
  2شاپوري

 

  كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني 1
ــداري   2 ــي كتاب ــراي تخصص ــالع دكت و اط

رساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن، 
  ايران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

  
كارشـناس ارشـد    :نويسنده مسئول *

  كتابداري و اطالع رساني
3151478-0912  

E-mail: pkarimpour@yahoo.com 
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ش سـبب  يخو يرويمطالب، با استفاده از ن يا تمركز رويو  يخارج
جه مطالعه، فكر از درك كمتر به ادراك بـه فهـم   يدر نت.شود مي ارتقاء

شـود،   مي ن ارتقاءيكه باعث ااي  اعمال مختلف ماهرانه.رسديشتر ميب
تـوان مطالعـه را   يپـس م .دهـد  مـي  ليخواندن را تشـك  ايهنر مطالعه 

ـ تعر يادداشـت بـردار  يخواندن هدفمند و روشـنمند همـراه بـا     ف ي
ند هدف دار است كه روش خـاص خـود را   يك فرايمطالعه  7و6.دكر

انجـام   يآگاهانه است و بـرا  يعمل يريادگينكه يبا توجه به ادارد و 
ن مطالعـه  يست، بنـابرا ا يزه اساسيدادن هر عمل آگاهانه، داشتن انگ

جـاد  يدر ا يعوامل متعدد 8.برخوردار باشد يزه قويد از انگيكننده با
عادت به مطالعـه بـا در نظـر گـرفتن گـروه      . ثرندؤم يزه مطالعاتيانگ
ار متفـاوت  يبس يو اجتماع يفرهنگ يها نهيسطح آموزش و زم، يسن

ـ زه و عـادت بـه مطالعـه با   يجاد انگيدر مورد ا 9.است  يد گـام هـا  ي
ش بـه  يكرد تا عادت مطالعه و گرا يه گذاريبرداشت و سرما يموثر

 يجاد گردد تا در بزرگسـال يدر افراد ا ين امر از همان دوران كودكيا
 ينين همنشـ ين كتاب شود كه حاصل ايهم فرد اهل مطالعه و همنش

نگيـزه  ا 10و11.گردد مي جامعه منجر يو مطالعه به ارتقاء فرهنگ عموم
شـود كـه    زاست و هنگامي موجب خواندن مي رژيخواندن نيروي ان

. نگـرش مطلـوب باشـد    فرد در مورد مواد خوانـدني موجـود داراي  
، يعملـ  در توصـيف عالقـه بـراي انجـام    » تيلور، هريس و پيرسون«

انگيزه هردو موجود باشد، عمل اتفاق  معتقدند هرگاه نگرش مثبت و
شود فرد بـه   نمي از نظر آنها، نگرش خواندن به تنهايي سبب. افتد مي

بپردازد، بلكه عالقه عاملي است كـه باعـث شـروع فعاليـت      خواندن
   11. شود خواندن مي

جاد يعوامل موثر در ا ين پژوهش بررسيبنابر موارد فوق هدف ا
 يراپزشـك يان دانشـكده بهداشـت و پ  يدر دانشـجو  يزه مطالعـات يانگ

عوامل شامل ن يا. باشد مي 1391البرز در سال  يدانشگاه علوم پزشك
، معـدل تـرم گذشـته و محـل مطالعـه      يلي، ترم تحصيليرشته تحص

  .باشد مي انيدانشجو يدرس
  

  ها و روش يجامعه آمار
به دانشكده بهداشت  ين پژوهش با توجه به امكان دسترسيدر ا

. ساده استفاده شـد  يتصادف يريالبرز، از روش نمونه گ يراپزشكيو پ
ن صورت انجام گرفت كـه  يبد ياطالعات از جامعة آمار يگرد آور
ه يته يراپزشكيان دانشكده بهداشت و پياز تعداد دانشجو يستيابتدا ل

آمـاده و بـا انجـام     يالؤسـ  22پرسشـنامه   240شد و سـپس تعـداد   
ع و از آنها خواسـته شـد   ين آنها توزيب يبه صورت تصادف يهماهنگ

ـ قه پرسشنامه ها را تكميدق 20كه در مدت  ل و بـه محقـق عـودت    ي
ـ اد، زيار زيپرسشنامه به صورت بس ينحو نمره ده. دهند از  ....اد و ي
ل در رشـته  يان شـاغل بـه تحصـ   يدانشجو نفر 400كه تعداد  يآنجائ
، اتـاق  يط، بهداشـت حرفـه ا  يبهداشت محـ ، يبهداشت عموم يها

دانشـگاه علـوم    يراپزشـك يدانشـكده بهداشـت و پ   يعمل و هوشبر
حجم نمونـه بـا اسـتفاده از    ، وجود دارد 1391البرز در سال  يپزشك

با احتساب ده درصد ريزش نمونـه   ن وييتع نفر 217 جدول مورگان
ـ ان بعد از گذشت يدر پا. برآورد شد نفر 240ها تعداد  ك هفتـه از  ي

ـ يدر يبرا يريگيع و پيتوز پرسشـنامه   240ن يافت پرسشنامه ها، از ب
ل شـده و  يپرسشنامه تكم 223ت ينهاان در ين دانشجويپخش شده ب

ن يدر ا. آنها انجام شد يد و پردازش داده ها بر رويگرد يجمع آور
 يآور قات بر حسـب نحـوه گـرد   يتحق يپژوهش، از لحاظ دسته بند

استفاده شـده   يفيتوص– يشيماي، از روش پ)قيطرح تحق(اطالعات 
   .است

مجـرب  د يچند نفـر از اسـات   يپرسشنامه برا يين رواييجهت تع
د يافت پاسخ ها و نقطه نظرات اساتيرشته فرستاده شد كه پس از در

ـ د راهنما و مشاور تغيو پس از آن مشاوره با اسات ـ رات مـورد ن يي از ي
  .اعمال شد

براي بررسي پايايي قبل از جمع آموري نمونه اصلي يـك پـيش   
ت سـؤاال آزمون به حجم مناسبي از نمونه جمع آوري شد و پايـايي  

آوري شده از اين افراد مورد بررسي  وسط اطالعات جمعپرسشنامه ت
  .قرار گرفت

ها وارد  و داده يت كدبندسؤاالپرسشنامه ها،  يبعد از جمع آور
الزم استخراج و مـورد   يها يشده و خروج SPSS ينرم افزار آمار

ها با استفاده از آمار  ل دادهيه و تحليتجز. ل قرار گرفتيه و تحليتجز
ف اطالعـات  يتوصـ  يمحاسـبه تعـداد و درصـد بـرا     يعني يفيتوص

، يلي، ترم تحصـ يليشركت كنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحص
ن از يهمچنـ . صورت گرفت يمعدل ترم گذشته و محل مطالعه درس

ز يمسـتقل از هـم و آنـال    ينمونه هـا  يبرا t-test يآمار يآزمون ها
ان بـر  يدانشـجو زه مطالعـه  يسه نمره انگيمقا يك طرفه برايانس يوار

، معـدل تـرم گذشـته و محـل     يلي، سال تحصيليحسب رشته تحص
ز يآزمـون آنـال   يدار يدرصـورت معنـ  . دياستفاده گرد يمطالعه درس
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ـ يانس از تسـت تعق يوار سـه گروههـا   يمقا يبـرا ) Tukey(يتـوك  يب
  .دياستفاده گرد

  
  ها افتهي

ـ ات ارايفرضـ  ين مطالعه جهت بررسينتابج حاصل شده در ا ه ي
  .باشد مي ليشرح ذ شده به

 يليمطالعـه بـا رشـته تحصـ     يان برايزه دانشجويرابطه نمره انگ
ان يزه دانشجوين نمره انگيانگينشان داد كه م 1ان در جدول يدانشجو

ز يمختلف متفـاوت اسـت و آزمـون آنـال     يمطالعه در رشته ها يبرا
ـ ك طرفه نشـان داد كـه ا  يانس يوار ـ ن ين تفـاوت از نظـر آمـار   ي ز ي
ـ ن يتوك يبيج آزمون تعقينتا ).=001/0P-value(باشد يدارم يمعن ز ي
ان يمطالعه دانشـجو  يان برايزه دانشجوياز آن بود كه نمره انگ يحاك

و  ي، رشته هوشبريبا رشته بهداشت حرفه ا يرشته بهداشت عموم
ن نمـره  يهمچنـ ). P>05/0(دار دارند يرشته اتاق عمل اختالف معن

ط بـا  يان رشته بهداشت محـ ينشجومطالعه دا يان برايزه دانشجويانگ
 دار دارنـد  ياخـتالف معنـ   يو رشته هوشـبر اي  رشته بهداشت حرفه

)05/0<P) ( 1جدول(.  
 يليمطالعـه بـا سـال تحصـ     يان بـرا يزه دانشجويرابطه نمره انگ

مطالعه  يان برايزه دانشجوين نمره انگيانگيان نشان داد كه ميدانشجو

ز يمختلــف متفــاوت اســت و آزمــون آنــال يليتحصــ يدر ســال هــا
ـ ك طرفه نشـان داد كـه ا  يانس يوار ـ ن ين تفـاوت از نظـر آمـار   ي ز ي
ز ين يتوك يبيج آزمون تعقينتا). =001/0P-value( باشد يم دار يمعن
ان يمطالعه دانشـجو  يان برايزه دانشجوياز آن بود كه نمره انگ يحاك

دار  ياخـتالف معنـ  ان سال دوم، سوم و چهارم يسال اول با دانشجو
ـ نمـره انگ  در يدار يچ گونه اختالف معنـ ياما ه) P>05/0(دارند زه ي

  ).2جدول (ان سال دوم، سوم و چهارم مشاهده نشد يدانشجو
 يليمطالعـه بـا سـال تحصـ     يان بـرا يزه دانشجويرابطه نمره انگ

ـ ان نشـان داد كـه م  يدانشجو ـ ن نمـره انگ يانگي  يان بـرا يزه دانشـجو ي
بـا معـدل سـال گذشـته مختلـف،       يليتحصـ  يمطالعه، در گروه هـا 

ـ ك طرفه نشان داد كـه ا يانس يز واريمتفاوت است اما آزمون آنال ن ي
ــار  ــر آم ــاوت از نظ ــ يتف ــ يمعن ــد يدارنم   ) =385/0P-value(باش

  ). 3جدول (
 يمطالعه با محل مطالعه درس يان برايزه دانشجويرابطه نمره انگ

مطالعه  يان برايزه دانشجوين نمره انگيانگيان نشان داد كه ميدانشجو
 يهـا  نمونـه  يبـرا  t-testآزمـون   يبا محل مطالعه متفاوت است ول

ـ مستقل از هم نشـان داد كـه ا    دار يمعنـ  ين تفـاوت از نظـر آمـار   ي
  ). 4جدول ) (=207/0P-value( باشد ينم

  
  انيدانشجو يليمطالعه با رشته تحص يان برايزه دانشجويرابطه نمره انگ .1جدول 

  يآزمون آمار اريانحراف مع نيانگيم تعداد  يليرشته تحص
  3/14 2/69 65  يا بهداشت حرفه

58/5F= 

 df=4و227

001/0P-value=  

  3/11 7/66 34  يهوشبر
  3/12 4/70 60  اتاق عمل

  4/12 9/78 27  يبهداشت عموم
  9/13 5/76 46  طيبهداشت مح

  
  

  انيدانشجو يليمطالعه با سال تحص يان برايزه دانشجويرابطه نمره انگ .2جدول 
  يآزمون آمار  اريانحراف مع نيانگيم تعداد  يليسال تحص
 =12/6F  7/12 2/76 75  سال اول

 df=3و229

001/0P-value=  

  5/13 6/70 126  سال دوم
  6/10 6/64 21  سال سوم

  9/14 6/65 11  سال چهارم
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  انيمطالعه با معدل ترم گذشته دانشجو يان برايزه دانشجويانگ رابطه نمره .3جدول 
  يآزمون آمار  اريانحراف مع نيانگيم تعداد  معدل ترم گذشته

15-13  16 4/73 9/18  08/1F= 

 df=2و164

385/0P-value=  
17-16  86 2/71 2/12  
20-18  64 3/68 0/15  

  
  

  انيدانشجو يمطالعه با محل مطالعه درس يبراان يزه دانشجويانگ رابطه نمره .4جدول 
  يآزمون آمار  اريانحراف مع نيانگيم تعداد يمحل مطالعه درس

 =26/1t  2/13 2/71 182  خانه

204=df 

207/0P-value=  8/14  9/74  24  كتابخانه  

  
  يريگ جهيبحث و نت

ان نسبت يمثبت دانشجو يزه مطالعاتين انگين پژوهش مبيج اينتا
د، ي، نقش خانواده، نقش اسـات يليهمچون رشته تحص ير عوامليبه تاث

افته ي. باشد مي دانشگاه ها يزات آموزشي، لوازم و تجهيطيعوامل مح
 يت علمـ ينترنـت و سـا  يارائه نشده ما در رابطه با اسـتفاده از ا  يها

 ين درصـد را داشـت كـه نشـان از نقـش تكنولـوژ      يدانشگاه بـاالتر 
  . است يريادگيدر امر  يآموزش يخصوصا تكنولوژ
زات موجــود در دانشــگاه يــو تجه يزات آموزشــيــوجــود تجه

. باشـد  مـي  ات امـر آمـوزش  ياز ضروراي  خصوصا امكانات كتابخانه
ز همسو ين) 1385(و همكاران ييرزايم يافته يق با ين تحقيا يافته ي

مطالعـه و وجـود   ق مـدرس بـه   يشان اذعـان داشـتند تشـو   يا 12 .بود
 يافتــه هــاي. ر فــراوان دارديتــاث يزه مطالعــاتيــز در انگيــكتابخانــه ن

و عـادت بـه مطالعـه صـورت      يليزه تحصيكه با انگ) 1372(يبحران
ـ ن تحقيا يافته هايگرفته است منطبق با  ق اسـت كـه در رابطـه بـا     ي

با  13. باشد مي زه مطالعهيل با انگيو ادامه تحص يليعوامل رشته تحص
خواند  مي كه دانشجو يليتحص ينكه در اكثر موارد رشته يبه ا توجه

مختلـف   يلين رشـته تحصـ  يزنـد، همچنـ   مـي  او را رقم ينده شغليآ
ـ در جامعـه دارد، از ا  يگاه متفاوتيجا ـ ن رو اي ـ ن عوامـل بـر م  ي زان ي

در خصـوص عامـل   . موثر خواهد بـود  يليمطالعه در آن رشته تحص
در  يطـ ين عوامل محيتر از مهم يكيتوان گفت  مي زيل نيادامه تحص

گر در سـال  يد يا ن در مطالعهيهمچن. باشد يزه مطالعه ميش انگيافزا

 يمـورد بررسـ   يزه مطالعاتيجاد انگيدر ا يلينقش مقطع تحص 2010
ان نسـبت بـه دانـش آمـوزان     يقرارگرفت و مشخص شد كه دانشجو

ـ انگ 14.مطالعه دارنـد  يبرا يزه باالتريانگ ان يدانشـجو زه مطالعـه در  ي
كه در موعـد مقـرر دروس خـود را نگذرانـده انـد       يشاغل و كسان

ـ مطالعـات غ  15. ن تـر اسـت  ييرشـاغل پـا  يان غينسبت به دانشجو ر ي
 يزه انجام كاريز نشان داده است كه انگيگر نيد ينه هايمرتبط در زم
 يار قـو يك هدف مشـخص، عامـل بسـ   يدن به يرس يرا داشتن، برا

  .دهد مي به آن سوق دنياست كه شخص را در رس
ل در مقـاطع  يكرد ادامـه تحصـ   يريجه گيز نتين) 1385(يبهرام 

ـ باالتر در انگ  يطـ ين عوامـل مح يهمچنـ  16. زه مطالعـه مـوثر اسـت   ي
ش يدر افـزا  يگروهـ  يو رسانه ها يط اجتماعيهمچون شرا يگريد

ـ زان انگيدر رابطه با م. مطالعه موثرند يافراد برا يسطح آگاه زه بـه  ي
ان ين پـژوهش نشـان داد كـه دانشـجو    يدر ا يليسال تحص مطالعه با

ــال اول از انگ ــس ــاالتري ــورت  يزه ب ــد، در ص ــه در  يبرخوردارن ك
 يتوان بـرا  يكه م يليدل. زه كمتر بوديباالتر انگ يان سال هايدانشجو

ان در بـدو ورود بـه   ياق دانشـجو يافتـه ارائـه داد شـور و اشـت    ين يا
د در سال يشا. باشد مي ديدج يط آموزشيك محيدانشگاه، به عنوان 

ان از مســائل و يل شــناخت دانشــجويــبــاالتر بــه دل يليتحصــ يهــا
، يليتحص يرشته ها يدر بعض يابيو معضالت كار يمشكالت شغل

تـوان   مـي  با توجه به مـوارد فـوق  . ابديزه مطالعه در آنها كاهش يانگ
دن به مقاطع يرس يان به مطالعه برايق دانشجويجه گرفت كه تشوينت
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ان در هنگـام مطالعـه،   يدانشـجو  يطـ ينه كـردن عوامـل مح  يباالتر، به
، راه )يجهـان (روز يبا استاندارد هـا  يطياستاندارد نمودن عوامل مح

ـ نترنت با سرعت متناسب و تجهيا يانداز  يز نمـودن كتابخانـه هـا   ي
تـوان تـا    ي ميجاد كتابخانه كوچك در محل زندگيا ايدانشكده ها و 

ـ بر انگ يادياندازه ز  يگـر يان افـزود عوامـل د  يزه مطالعـه دانشـجو  ي
ن پژوهش ي، كه در ايهمچون معدل ترم گذشته و محل مطالعه درس

ـ ا يلـ يتكم يدار نشده اند، به عنوان پـارامتر هـا   يمعن ي ن امـر تلقـ  ي
زه بـه مطالعـه   يتوان نقش آنها را در انگ يچ وجه نميشوند و به ه مي
 يمعــدل تــرم قبلــدر واقــع بــا توجــه نمــودن بــه . ده گرفــتيــناد

و مشـكالت مطالعـه آنهـا     يليت تحصيتوان از وضع مي ان،يدانشجو
آشكار اسـت كـه   . ه داديالزم را به آنان ارا يها ييآگاه شد و راهنما
زه مطالعه موثر است، هرچند كه در يجاد انگيدر ا يمحل مطالعه درس

بـه  . ز مشـاهده نشـد  ين مورد نيدر ا يدار يق اختالف معنين تحقيا
ر معـدل تـرم   يل جستجو در منابع در دسترس در خصـوص تـاث  دنبا

افتـه قابـل توجـه    ي، يزه مطالعاتيبر انگ يگذشته و محل مطالعه درس
  . مشاهده نشد

به كتابخانه دانشگاه ها  يشتريگردد بودجه ب مي شنهاديان پيدر پا
ـ بـه عال  يشـتر ين توجـه ب ياختصاص و همچن ـ ق و ني  ياز مطالعـات ي

  .ردين مربوطه صورت پذيولئمس يان از سويدانشجو
  يتشكر و قدردان

واحـد تنكـابن    يدانشگاه آزاد اسـالم  يت مالين مقاله با حمايا 
ـ از ا انجام شـده،  نجانـب از دانشـگاه فـوق كمـال تشـكر و      ين رو اي

  .را دارم يقدردان
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