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در کانون  ها آن یریادگیل مربوط به یمسا دیبا لیدل نیاست، به هم یو نوآور ندهیل آیبا مسا ییارویرو یبرا انیآماده کردن دانشجو ت،یو ترب میاز اهداف تعل یکی: مقدمه

 .است افتهیانجام  انیدانشجو یلیتحص یمدابر خودکار یبردار ادداشتی یهامهارت آموزش ریتأث ،یپژوهش حاضر به منظور بررس. شود تیو تقو ردیتوجه قرار گ

در مقطع  لیمشغول به تحص انیدانشجو هیشامل کل یجامعه آمار. انجام شد( شاهدپس آزمون با گروه  -آزمون شیطرح پ) یشیپژوهش با روش آزما: ها روش و مواد

نفر،  883شامل  قیتحق هنمون. بود 8311-11 یکرمان ورود یباهنر کرمان و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک دیدانشگاه شه یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یکارشناس

بود که با روش نمونه( نفر دانشکده بهداشت 15و  اتینفر دانشکده ادب 33) شاهدنفر گروه  55و ( نفر دانشکده بهداشت 15و  اتینفر دانشکده ادب 33) شینفر گروه آزما 55

آموزش در دو  یاز اجرا شیپ. استفاده شد Jinks-Morganآموز دانش یارامداطالعات از پرسشنامه خودک یآورجمع یبرا. انتخاب شدند یامرحله کی یاخوشه یریگ

ها از داده لیو تحل هیتجز یبرا. از دو گروه پس آزمون گرفته شد د،یبرگزار گرد شیگروه آزما یبعد از اتمام دوره آموزش که فقط برا. دیآزمون اجرا گرد شیگروه پ

 .شداستفاده  ANCOVAو  t–Independent ایه آزمون

 .(P<335/3) افتی شیافزا یداریبه طور معن یبردار ادداشتی یهاپس از آموزش مهارت یدو دانشکده به طور کل شیگروه آزما انیدانشجو یلیتحص یمداخودکار: هایافته

دانشکده بهداشت داشته است  انیدانشجو یلیتحص یمدابا خودکار یردایها رابطه معنمهارت نیدو دانشکده آشکار ساخت که آموزش ا سهیحاصل از مقا یهاافتهی نیهمچن

(335/3 > P)، مشاهده نشد  یو علوم انسان اتیدانشکده ادب انیدانشجو یلیتحص یمدابا خودکار یداریاما رابطه معن(335/3 < P.) 

ها مهارت نیآموزش ا جیاندرکاران امرآموزش نسبت به ترو رسد الزم است دستیبه نظر م ،یبردار ادداشتی یهامثبت آموزش مهارت ریبا توجه به تأث: یریگجهینت

 انیبه عنوان افراد اثرگذار بر دانشجو دیتا اسات ودگنجانده ش یبردار ادداشتی یهادانشگاه، مهارت استادان یآموزش یهاالمقدور در دورهیو حت ندیانم یشتریب یگذار هیسرما

 .ندینما لیها را تسهمهارت نیا یریادگیبتوانند روند آموزش و 
 یریادگی ،یلیتحص یمداخودکار ،یبردار ادداشتی یها مهارت آموزش، :ها کلید واژه
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  مقدمه
  بهبود ،گان گیرند ر یاد د زهیعالقه و انگ  ایجاد یهااز راه یکی

های آموزشی  گیری و افزایش سطح کیفی روش شرایط یاد

ر  د یگان به موفقیت بیشتر گیرند از این طریق یاد. است

عالقه و انگیزش آیند و این کسب موفقیت  ل مییگیری نا یاد

 . هد د می زایشگیری مطالب تازه اف ها را نسبت به یاد آن

 رانیا یمشکالت نظام آموزش نیتراز مهم یکیحال  نیع در

به  یبردار  ادداشتی یهامهارت یعدم آموزش رسم

متأسفانه در مدارس ما . است انیآموزان و دانشجو دانش

 تینها درخوب گوش کردن و  دن،یخوب د رینظ ییها مهارت

. دشو یآموزش داده نم تیفیمؤثر و با ک یبردار ادداشتی

 ادداشتی ییآموزان با ورود به دانشگاه از تواناانشد نیبنابرا

و چه در کالس درس و چه  ستندیبرخوردار ن یبه خوب یبردار

 یشخص قهیخود را بر اساس سل یهاادداشتیمطالعه،  نیح

و نوشتن  یحذف نکات اصل لیهنگام به دل نیدر ا. سندینو یم

 دمموارد ع یکلمه به کلمه جزوه از سخنان استاد و در برخ

 .دارند یبر م یفیضع یهاادداشتیها، استفاده از مخفف

  جدا ءجز یبردار ادداشتی یاریبس دهیکه به عق یحال در

. گرددیمد در دانشگاه محسوب ماو مطالعه کار یریادگی ینشدن

ها باعث شناخت نکات کلیدی و استفاده از آن گرید یاز سو

 .شودتر میافزایش فعالیت مغز و در نتیجه یادگیری بهتر و دقیق

که  یانیآموزان و دانشجودانش کهنشان داده است  مطالعات

ادداشتیکنند و سپس یم یبردار ادداشتی یریادگی نیدر ح

بت به نس یباالتر یلیتحص تیکنند، موفق یخود را مرور م یها

 نیبنابرا. اندکار را انجام نداده نیآورند که ا یدست م هب یکسان

از  تاد،درس اس یاز نکات مهم و اساس یبردار ادداشتی

 زین یلیمشاوران تحص. مطالب است یمبارزه با فراموش یها راه

 یریادگیبه  یکمک فراوان یبردار ادداشتیمعتقد هستند که 

تکرار مطالب است که موجب  ینوع یبردار ادداشتی. کند یم

 قیفرد از طر. شود یبه خاطر سپردن و تمرکز حواس م

و از  سدینو یبه طور خالصه موارد مهم را م یبردار ادداشتی

 یبردار ادداشتی گرید یاز سو. کندیاستفاده م ندهیها در آآن

است که به مطالعه مثل غذا،  یهمه کسان یبرا یامر ضرور کی

 یطبق مطالعات. اعتقاد دارند یبشر یدوام زندگ یآب و هوا برا

ها بعد از ، انساناست شدهکه در مورد حافظه انسان انجام 

 ایاند دهیدرصد آن چه را که شن 43 یبی، به طور تقرقهیقد ستیب

 یبیطور تقر بهساعت،  14کنند و بعد از  یاند فراموش مخوانده

 (.8-3)برند  یم ادیدرصد مطالب را از  03

درصد  11از  شیاند که بنشان داده زین گرید العاتمط

 کنند یم یبردار ادداشتی ها یها در سخنراندانشگاه انیدانشجو

بخش  کی یبردار ادداشتیها باور دارند که درصد آن 14و 

به طور  دهیا نیا نیهمچن. است یمهم از تجربه آموزش

شده است که  رفتهیپذ استادانو  انیتوسط مرب یا گسترده

تواند به  یابزار با ارزش است که م کی مه یبردار ادداشتی

 یهااز مهارت یکیحفظ اطالعات کمک کند و هم  شیافزا

 (.4-6)است  انیمهم دانشجو

نکته اشاره  نیبه ا وستهیپ یریادگیشناسان روان نیهمچن

از زمان کالس را به  درصد 13آموزان حدود دارند که دانش

 نیاز ا یمندبهره یو برا دهند یمعلم گوش م یها یسخنران

 یخودشان برا یریادگی یاغلب از استراتژ ها آن ها یسخنران

 یهاروش شانیبه زعم ا. کنندیاستفاده م یبردار ادداشتی

 یو راهبردها یشناخت یندهایااز فر یبردار ادداشتیمختلف 

 ندیافر نیاز چند یکیها روش نیکنند و ا یاستفاده م یمختلف

و  یریادگیدر  لیآموزان به منظور تسهاست که دانش یشناخت

 (.6-1)هستند  ازمندیخود به آن ن یلیبهبود عملکرد تحص

 یهاگزارش کردند که بهبود مهارت زیمحققان ن یبرخ

کوتاه  یهایادآوری نیبه درک مطالب و همچن یبردار ادداشتی

 نیها همچنآن. کند یمدت و بلند مدت دانش آموزان کمک م

در کالس  یسخنران نیدر ح یبردار ادداشتینمودند که  نایب

 انیآموزان و دانشجوتمام دانش یلیتحص تیدرس بر موفق

 ییبه توانا یاندهیبه طور فزا تیموفق نیاست و ا بودهمؤثر 

 ها آن لیدل نیبه هم. وابسته است یبردار ادداشتیها در  آن

در مدارس  آشکارا دیبا یبردار ادداشتیاعتقاد دارند که 

 (.  6، 1)شود  سیتدر
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 یهاییفرد به توانا ،یریادگی زهیعالقه و انگ جادیاز ا پس

 یریادگیمضاعف در جهت  یو کوشش ندکیم دایپ مانیخود ا

را در  یمداامر مفهوم خودکار نیا که دینما یم اعمال شتریب

تواند  یباور فرد که م نیبه ا یمداخودکار. دینما یم یذهن تداع

 یعنی یدکارامدخو. شود یانجام دهد گفته م تیرا با موفق یکار

مختلف کنار  یهاتیبا وضع میتوان یم میمعتقد باش که نیا

خود بسنده هستند، انتظار دارند موفق  یلیکه خ یکسان. مییایب

مد اکه چندان خودکار یشوند و کسان یموفق م اغلبشوند و 

شک دارند و  فیخود در انجام تکال یی، در مورد تواناستندین

رو عزت  نیاز هم ،شوند یم قکمتر موف زیجهت ن نیبه هم

که شک دارد بتواند رفتار خاص  یشخص. ها کم استنفس آن

. است نییپا یمداخودکار یدارا ،مورد انتظار را انجام دهد

له و أدر برخورد با مس یباال به تالش و پافشار یمداخودکار

که  یشود، در حال یم یبه دست آوردن اهداف باالتر منته

شود  یاز کار م دنیو دست کش أسیباعث  نییپا یمداخودکار

باال دارند معتقدند که  ییاکه احساس کار یافراد(. 83، 88)

. ها برخورد کنندتیو موقع عیبا وقا یثرؤتوانند به نحو م یم

ها انتظار دارند که در غلبه کردن بر موانع موفق شوند، چون آن

دهند و اغلب در سطح باال عمل  یاستقامت به خرج مدر کارها 

 ینییپا ییاکه احساس کار یبا کسان سهیها در مقاآن. کنندیم

و خود  رنددا یشتریب نانیخود اطم یها ییدارند به توانا

 یها مشکالت را به جاآن. دهند ینشان م یزیناچ یناباور

 یاهتیموقع یدانند و فعاالنه در جستجو یچالش م د،یتهد

باال ترس از شکست را کاهش  ییااحساس کار. تازه هستند

له و أحل مس ییبرد و توانا یدهد، سطح آرزوها را باال م یم

 (.81)بخشد  یرا بهبود م یلیتفکر تحل

از آن است که  یحاک نهیزم نیدر ا زین قاتیتحق جینتا

 یشناخت یدانند از راهبردها یمد ماکه خود را کار یآموزان دانش

اصرار  فیکنند و در انجام تکال یاستفاده م یشتریب یو فراشناخت

 (.83)دهند  یازخود نشان م یشتریب

رسد با توجه به  یبه نظر م ،به مطالب مطرح شده تیبا عنا

که در امور مربوط ... و  یانسان ،یاعم از مال نیسنگ یهانهیهز

مربوط به  لیشود، در خصوص مسا یصرف م یبه آموزش عال

شده  یگذار هیها کمتر سرمادر دانشگاه یریادگیزش و آمو

تعداد  شیزابه طور روز افزون شاهد اف لیدل نیو به هم است

که  میهست یآموختگاندانش یحت ایمشروط و  انیدانشجو

شوند که از  یهنگام ورود به جامعه و بازار کار تازه متوجه م

با توجه  نیبنابرا. اندنبسته یدر دانشگاه طرف لیتحص یهاسال

در کالس  انیتوسط دانشجو یبردار ادداشتیبه استفاده فراوان 

سفانه در دوران أنکته که مت نیدر نظر گرفتن ا زیدرس و ن

 نیبه آموزش ا یادیو دانشگاه توجه ز رستانیدب لیتحص

 یاستاندارد و جهان یهاخصوص استفاده از روش بهها، مهارت

 اریبس یکه مطالعات علم نیبا توجه به ا نینشده است و همچن

در کشور انجام شده  یاصول یبردار ادداشتیدر مورد  یکم

 یهامهارت آموزش ریثأت که دش یپژوهش سع نیدر ا است،

که به  انیدانشجو یلیتحص یمدابر خودکار یبردار ادداشتی

 .گردد یبررس ،است لیدخ یریادگیدر امر  یادیز زانیم

  

 کار روش
پس  -آزمون شیبه روش پ یشیاز نوع آزما قیروش تحق

در  یلیتحص مسالین کیبود که در طول  شاهدآزمون با گروه 

 .کرمان انجام گرفت یباهنر و علوم پزشک دیشه یهادانشگاه

مقطع  انیپژوهش شامل دانشجو نیدر ا یآمار جامعه

باهنر  دیدانشگاه شه یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یکارشناس

 .کرمان بود یو دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک

 یاپژوهش به صورت خوشه نیروش انتخاب نمونه در ا

دانشکده یهاهر کدام از کالس. انجام گرفت یامرحله کی

. خوشه در نظر گرفته شد کیو بهداشت به عنوان  اتیادب یها

مجموع چهار کالس از  دراز هر دانشکده دو کالس و 

به ( مهر و بهمن) یگروه آموزش کیاز  11 یورود انیجودانش

کالس از هر  کی یخوشه انتخاب شد و به طور تصادف نعنوا

 شاهدکالس به گروه  کیو  شیدانشکده به گروه آزما

بنا به  زیو ن یریگداده شد که با توجه به نوع نمونه صیتخص

 یهادر پژوهش که نیبر ا ینظران مبناز صاحب ینظر برخ
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 85کمتر از  دیها نبااز گروه کیتعداد نمونه در هر  یشیآزما

صورت که  نیبه ا. نفر مشخص شد 883باشد، تعداد نمونه  رنف

نفر  15 ش،ینفر گروه آزما 15) ینفر از دانشگاه علوم پزشک 53

نفر گروه  33)باهنر  دینفر از دانشگاه شه 63و ( شاهدگروه 

 (.84)دند انتخاب ش( شاهدنفر گروه  33ش،یآزما

آموزش  ریتأث یبررس ،یپژوهش هدف اصل نیدر ا ضمن در

 یلیتحص یمدابر خودکار یبردار ادداشتی یهامهارت

در دو دانشکده  ریتأث نیا سهیدو دانشکده بود و مقا انیدانشجو

 .پژوهش قرار داده شد یهدف فرع

و پس از  هیمربوطه ته یهادر آغاز پژوهش ابتدا پرسشنامه

 دیدانشگاه شه یو علوم انسان اتیاخذ مجوز از دانشکده ادب

کرمان به  یباهنر و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک

مراجعه شد و از  ،که در نمونه به دست آمده بود ییهاکالس

 .ندیگو پاسخمربوطه  یهاتقاضا شد که به پرسشنامه انیدانشجو

آزمون،  شیها در پپرسشنامه یآورو جمع عیپس از توز

. دیاجرا گرد شیگروه آزما یهادر مورد نمونه یکارگاه آموزش

 یاتیه کلیهفت جلسه دو ساعته شامل ارا یآموزش ط نیا

 ،یبردار ادداشتیگانه مراحل سه ،یبردار ادداشتیدرباره 

 ستمیس ،ینقشه ذهن یبردار ادداشتی یهاروش آموزش

Cornell ستمیصفحه، س می، تقس(یطرح کل)مطالب  رئوس 

 یبرا ییو در آخر آموزش راهکارها Palmatier کپارچهی

هر جلسه از  انیدر پا. انجام شد تیفیبا ک یهاادداشتینوشتن 

خود در جلسه بعد  یهاادداشتیدرخواست شد که  انیدانشجو

 یهارگاهکا یبعد از اجرا. را به روش آموزش داده شده بردارند

هر دو گروه  انیاز دانشجو ش،یآزما یهاگروه یبرا یآموزش

 دوبارهانجام پس آزمون  یتقاضا شد که برا( شیو آزما شاهد)

 .ندیمربوطه پاسخ گو یهابه پرسشنامه

 یریگاندازه ابزار

-Morganآموز دانش یمدااز پرسشنامه کار قیتحق نیا در

Jinks  883تعداد نمونه  که نیبا توجه به ا(. 85)استفاده شد 

آزمون و پس آزمون  شینفر بود و پرسشنامه در دو مرحله پ

 . دیگرد یآورو جمع عیپرسشنامه توز 113جمع  در ،اجرا شد

 نیا Morgan-Jinksآموز دانش یمداکار پرسشنامه

پرسشنامه  نیا یهاهیگو. باشد یپرسش م 33 یپرسشنامه دارا

شامل کامالً  یانهیچهار گز یهاپاسخ یدارا کرتیل اسیبا مق

 ی، تا حدود(ازیامت 3)موافقم  ی، تا حدود(ازیامت 4)موافقم 

. شده است یطراح( ازیامت 8)و کامالً مخالفم ( ازیامت 1)مخالفم 

 بیترت نیبه ا. شود یداده م هبرعکس نمر یسؤاالت منف یبرا

 یتا حدود از،یامت 8سؤاالت  نیموافقم ا کامالً نهیگز یکه برا

کامالً  نهیگز یو برا ازیامت 3مخالفم  ی، تا حدودازیامت 1وافقم م

حداکثر نمره  یپرسشنامه دارا. ردیگ یتعلق م ازیامت 4مخالفم 

باال  ترا به صور یگذارسازنده ابزار نحوه نمره. باشد یم 813

. قرار داده است( و کمتر 51نمره ) نییو پا( شتریو ب 63نمره )

. گزارش نموده است 11/3پرسشنامه را  ییایپا بیضر نیهمچن

انجام داد ضریب  8315سال  در زادهمیکه کر یپژوهش یدر ط

 (.86)به دست آمد06/3اعتماد پرسشنامه

 طیبا شرا یهماهنگ یپژوهش پرسشنامه مذکور برا نیا در

از دروس  یعنوان بعض نیو همچن دیاصالح گرد انیدانشجو

مثالً بهداشت خانواده )کرد  رییدو دانشکده تغ یهادر پرسشنامه

 یبرا یشناسدانشکده بهداشت و روان انیدانشجو یبرا

از  ادهبا استف ییایو پس از آن پا( اتیدانشکده ادب انیدانشجو

 یهمبستگ بیشد و با ضر یریگاندازه ییروش آزمون بازآزما

(01/3  =r )به  زیپرسشنامه ن نیا ییروا. قرار گرفت دییمورد تأ

 نینظران او صاحب استاداناز  یبا نظرسنج و یروش محتو

قرار  دییمورد تأ شیرایو پس از انجام و دیگرد یبررس طهیح

 . گرفت

 ها داده لیو تحل هیتجز یهاروش

 SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده ،یآوراز جمع پس

(SPSS Inc., Chicago, IL) یو با استفاده از روش آمار 

در دو  نیانگیاختالف م سهیمقا یبرا t Independentآزمون 

با توجه . دیگرد لیتحل P < 35/3 یدار یگروه و در سطح معن

 یهاامکان دارد تفاوت یشیآزما یهاکه در پژوهش نیبه ا

 یریگجهیباعث نت یاز مداخله آموزش ریغعوامل  ریاز سا یناش

و  شیآزما یهاگروه سهیمقا یپژوهش برا نیدر ا ،شود بیار
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 راتییتغ ANCOVA. استفاده شد ANCOVAاز  شاهد

 جهینت درو  دینما یم لیآزمون تعد شیرا در پ سهیمقا یهاگروه

 نانیمشاهده شده در پس آزمون را با اطم راتییتوان تغ یم

 . به مداخله نسبت داد یشتریب

 :مالحظات اخالقی -

ل زیر یاین پژوهش برای رعایت اخالق پژوهش مسا در

 .رعایت شد

 تشریح اهداف و ماهیت پژوهش برای شرکت کنندگان  •

 هانام بودن پرسشنامهبی •

تضمین محرمانه بودن کلیه اطالعات کسب شده از  •

 شرکت کنندگان

دادن اختیار به کلیه افراد مورد پژوهش در خصوص  •

 شرکت یا عدم شرکت در پژوهش

 

 هاافتهی
بندی شده رتبه 4تا  8ها بین  یآزمودن یلیتحص یمداخودکار

 4و بیشترین مقدار  8به طوری که کمترین مقدار  ؛است

 نیانگیبا توجه به م یلیتحص یمداخودکار نیهمچن. باشد می

 .است هشد یبندمیتقس( و کم ادیز)ها به دو رتبه نمره

 یمدانمرات حاصل از پرسشنامه خودکار یفیتوص یهاافتهی

. است 8آزمون و پس آزمون به شرح جدول  شیدر پ یلیتحص

نمره  نیانگیم سهیمقا یبرا t Independentآزمون  جینتا

 شاهدآزمون و پس آزمون در گروه  شیدر پ یمداخودکار

تفاوت در  نیاما ا ،(P=  813/3)نشان نداد  یداریتفاوت معن

 (.P < 331/3)دار بود یمعن شیزماگروه آ

 
 یلیتحص یخودکارامد نمرات اریمع انحراف و نیانگیم. 8 جدول

 مطالعه مورد گروه دو در آزمون پس و آزمون شیپ در انیدانشجو

 شیآزما گروه شاهد گروه آزمون نوع

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم

 643/83 863/18 333/88 103/14  آزمون شیپ

 143/1 583/13 313/1 103/10 آزمون پس 

P 813/3 331/3 

نمرات  اریو انحراف مع نیانگیم سهیحاصل از مقا یهاافتهی

در پس آزمون با استفاده از آزمون  یلیتحص یمداخودکار

وجود  شیو آزما شاهددر دو گروه  t Independent یآمار

 (. P > 331/3)دار را در دو گروه نشان داد یتفاوت معن

 یمداخودکار انهیدهد که م ینشان م 8 یاجعبه نمودار

 .است افتهی شیافزا شیدر پس آزمون گروه آزما یلیتحص

 
گروه  های آزمودنی تحصیلی خودکارامدی مقایسه ای نمودار جعبه .8نمودار 

 آزمون و پس آزمون پیشدر ( یکل)و شاهد دو دانشکده  آزمایش

 
درصد از  6/3و  6/83به دست آمده نشان داد که  جینتا

مد و اآزمون و پس آزمون ناکار شیدر پ بیبه ترت انیدانشجو

آزمون و  شیدر پ بیبه ترت انیدرصد از دانشجو 4/16و  4/16

 (.1نمودار )مد هستند اپس آزمون کار

 
آزمون و پس آزمون در  شیدر پ یلیتحص یمدادرصد خودکار. 1نمودار 

 دو گروه انیدانشجو

 P مقدار که این به توجه با ANCOVA از حاصل جینتا

=  35/3) 35/3 دار معنی سطح از کمتر( < 338/3) شده حاسبهم

α )،یخودکارامد نمره های میانگین بین که ساخت آشکار بود 

 وجود داری معنی تفاوت شاهد و آزمایش گروه دو در یلیتحص

13.6 

86.4 

3.6 

96.4 

 کارآمد ناکارآمد

آزمون پیش آزمون پس   
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 بر یبردار ادداشتی یهامهارت آموزش نتیجه در و دارد

 مجذور به توجه با. دارد دار یمعن تأثیر یلیتحص یخودکارامد

 یبردار ادداشتی یهامهارت آموزش تأثیر میزان تا،یا ضریب

 5/3 یهمبستگ میزان و درصد 1/11 یلیتحص یخودکارامد بر

 (.1جدول ) باشد می درصد

 یلیتحص یخودکارامد بر آزمون پیش و یبردار ادداشتی یهامهارت آموزش تأثیر ANCOVA. 1 جدول

 تایا مجذور F P مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع تغییرات منبع

 335/3 383/3 330/8 133/843 8 133/843 آزمون پیش

 111/3 < 338/3 113/81813 381/8653361 8 381/8653361 یبردار ادداشتی یها مهارت آموزش

 
 بر یبردار ادداشتی یهامهارت آموزش ریتأث سهیمقا

 علوم و اتیادب دانشکده انیدانشجو یلیتحص یخودکارامد

 :بهداشت دانشکده و یانسان

 :بهداشت دانشکده

 نمره نیانگیم سهیمقا یبرا t Independent آزمون جینتا

 شاهد گروه در آزمون پس و آزمون شیپ در یخودکارامد

 در تفاوت نیا اما ،(P=  311/3) نداد نشان یداریمعن تفاوت

 (.3نمودار ( )P < 333/3) بود داریمعن شیآزما گروه

 :اتیادب دانشکده

 نمره نیانگیم سهیمقا یبرا t Independent آزمون جینتا

 شاهد گروه در آزمون پس و آزمون شیپ در یخودکارامد

(638/3  =P )شیآزما گروه و (843/3 > P )تفاوت 

 (. 4نمودار ) نداد نشان یدار یمعن

 
          های آزمودنی تحصیلی خودکارامدی مقایسه ای نمودار جعبه. 4نمودار               های آزمودنی تحصیلی خودکارامدی مقایسه ای نمودار جعبه. 3نمودار 

 آزمون و پس آزمون  پیشدر  انسانیو علوم  ادبیاتو شاهد دانشکده  آزمایشش آزمون و پس آزمون          گروه پیو شاهد دانشکده بهداشت در  آزمایشگروه 

                                

 

 گیری نتیجه و بحث
 یهاپژوهش نشان داد که آموزش مهارت نیا یهاافتهی

ها به طور  یآزمودن یلیتحص یمدابر خودکار یبردار ادداشتی

 یمداخودکار یده درصد شیداشته است و سبب افزا ریتأث یکل

 . در پس آزمون شده است شیگروه آزما یها یآزمودن یلیتحص

 نیدو دانشکده در ا سهیحاصل از مقا گرید یهاافتهی

 ادداشتی یهاپژوهش آشکار ساخت که آموزش مهارت

 یها یآزمودن یلیتحص یمداخودکار شیسبب افزا ،یبردار
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دانشکده  یها یاما بر آزمودن است،دانشکده بهداشت شده 

 دیتفاوت را شا نیا. نداشته است ریتأث یو علوم انسان اتیادب

نوع  نیاز ا یدانست که در حوزه علوم انسان نیاز ا یشبتوان نا

تواند  یم دیشاامر  نیشود و ا یم عیتوز ادیها زپرسشنامه

ها حوزه ریحوزه را نسبت به سا نیا انیدقت دانشجو بیضر

باعث شود که  جهیو در نت هدکاهش د یعلوم پزشک رینظ

. دشون قیسؤاالت دق یکمتر رو یعلوم انسان انیدانشجو

دانشکده بهداشت  انیبتوان گفت که دانشجو دیشا نیهمچن

ها را مهارت نیآموزش ا ات،یدانشکده ادب انینسبت به دانشجو

 یهاو کالس ناتیها در تمرمهارت نیو از ا اند تر گرفته یجد

 .انداستفاده کرده شتریدرس ب

در مقاطع  انیبا توجه به استفاده گسترده دانشجو نیابنابر

فراوان  ریتأث نیو همچن یبردار ادداشتیاز  یلیمختلف تحص

رسد  یبه نظر م ،یریادگی -یاددهی ندیاآن در امر آموزش و فر

 انیبه دانشجو یبردار ادداشتی یهامهارت یکه آموزش اصول

که  سازدرهنمون  رام نیها را به اتواند آن یمقاطع مختلف م

هم بود  یتوان شنونده خوب یم ،خوب بودن سندهیهمزمان با نو

 یدیو کل تیفیبا ک یهاادداشتیتوان در حداقل زمان  یو م

و به  ردمثبت دا ریتأث یریادگیامر به نوبه خود در  نیا. برداشت

توانند از عهده کارها  یدهد که م یباور را م نیا انیدانشجو

انجام  تیدروس را با موفق یریادگیاز جمله  یکارو هر  ندیبرآ

 نیا. ابندینسبت به خود دست  یمثبت یو به خودباور هندد

دانشجو  یمداکار شیبه نوبه خود باعث افزا زین یخودباور

 یآموزش یهادر دورهتوان  یم زین گریاز طرف د. گردد یم

به  استادانتا  دیها را گنجانمهارت نیا زیدانشگاه ن استادان

بتوانند روند آموزش و  انیعنوان افراد اثرگذار بر دانشجو

 . ندینما لیها را تسهمهارت نیا یریادگی

مطالعات دیگری نیز در سایر کشورها نشان می دهد که  

 ای یادداشت آموزش روش ه)پس از مداخله   نایدانشجو 

نتایج دیگراین مطالعه  .در کوئیز بهتر عمل کردند( برداری 

استفاده  8ی که از یادداشت های راهنمانایدانشجو  نشان داد که

نسبت به آن هایی که از روش کرنل استفاده  شانکردند عملکرد

 میزان افزایش پیدا کرد و می کردند بیشتر

از این دسته از دانشجویان  پاسخ های صحیح در امتحان

کرنل  یانی که روشدانشجو اما . افزایش پیدا کرد% 14به %  58

کمتری  عملکرد افزایشرا فرا گرفته بودند در امتحان کوئیز 

درصد  56میزان پاسخ های صحیحشان در امتحان از  وداشتند 

در این گروه  یاناما دانشجو . درصد افزایش پیدا کرد 68به

باالتر بهتر پاسخ .بودند که به سوال های سطح قادر( کرنل)

 (. 80)بدهند

فراهم  انیدانشجو یرا برا یراهنما چهارچوب یهاادداشتی

 ایکند تا به سرعت اطالعات مناسب را در متن کتاب و  یم

 یپر کردن جاها مثل)کنند  دایپ یه شده در سخنرانیمطالب ارا

مشخص کردن رئوس  ایو  یلیبا استفاده از جمالت تکم یخال

 (.83)دارد  دیتأک یخارج یساز رهیروش بر ذخ نیا .(مطالب

راهبردها  نینشان داد که آموزش ا گرید یپژوهش یهاافتهی

آشکار  نیهمچن. شود یم انیدانشجو یلیتحص شرفتیباعث پ

و  یشناخت یها و راهبردهاآموزش نیا نیساخت که ب

 (. 3)دارد  وجود یرابطه مثبت قو کی انیدانشجو یفراشناخت

مطالعه دیگری نشان داده است که  تسلط بر یادداشت    

همچنین  برداری باعث افزایش عملکرد در امتحانات می شود،

آن ها به این نکته اشاره دارند که مداخالت در جهت تسلط بر 

 یادداشت برداری از سخنرانی می تواند این

 (. 81)مهارت را تقویت کند

برروی دانش آموزان دبیرستانی در پژوهش دیگری که 

شهری در غرب ایالت کارولینای شمالی آمریکا انجام شد نشان 

داد که آموزش یادداشت برداری به طور کلی به موفقیت این 

 (.6)دانش آموزان کمک می کند

یافته های مطالعه دیگری که درداخل و خارج ترکیه و بر 

پس از که داد روی آموزش این راهبردها  انجام شد، نشان 

استراتژی  شروع به استفاده بیشتری از  نایدانشجو آموزش، 

نظم دهی کرده و همچنین میزان استفاده از خالصه  -های خود

 (.81)نویسی و راهبردهای یادداشت برداری در آنان بیشتر شد
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تحقیق تجربی دیگری نشان داد که آموزش راهبردها و 

تی بر خواندن درک روش های یادداشت برداری تأ ثیر مثب

مطلب دانشجویان دارد و دانشجویانی که در پس آزمون امتیاز 

بیشتری به دست آوردند آن هایی بودند که یادداشت های 

بیشتری برداشته بودند و مقدار بیشتری از مفاهیم اساسی و مهم 

را نوشته بودند، که این نتیجه در مقایسه  با دانشجویانی که این 

. اده بودند تفاوت معنی داری را نشان دادکار را انجام ند

همچنین این تحقیق به این نتیجه رسید که دانشجویانی که فکر 

می کنند این روش ها مفید هستند نسبت به آن هایی که 

اینچنین تفکری ندارند  در انتقال این راهبردها به سایر موقعیت 

 (.13)ها موفق تر هستند

بررسی رابطه  همچنین در تحقیقی که به منظور  

 خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 

گرایش های علوم ریاضی )دوم دبیرستان شهر تهران  دختر سال

بعمل آمد،نتایج نشان دادندکه خودکارآمدی  )علوم انسانی و

تحصیلی میتواند در هر دو گروه آزمودنی پیش بینی کننده 

 (. 86)پیشرفت تحصیلی باشد

مؤلفه  که بیشتر می دهد پژوهش دیگری  نشان اییافته ه

مثبت  دانش آموزا ن رابطه انگیزه پیشرفت های خودکارآمدی با

نتایج به دست آمده نشان دیگری درتحقیق .ومعناداری داشته اند

همبستگی باالیی با  دادندکه خودکارآمدی دانش آموزان

 تواناییهمچنین دانش آموزان دارای  .پیشرفت تحصیلی دارد

 .باال، پیشرفت تحصیلی بیشتری نیز دارندشده ی دریافت 

همچنین یافته های پژوهشی نشان دادکه خودکارآمدی همچون 

توانایی ذهنی عمومی، تأثیراتی مستقیم و نیرومند بر پیشرفت 

 (.18)تحصیلی دارد

در عین حال به علت فقدان هرگونه پژوهش انتشار یافته   

مهارت های یادداشت برداری بر  در زمینه تأثیر آموزش

خودکارآمدی تحصیلی در داخل و خارج کشور امکان مقایسه 

 . نتایج این تحقیق با مطالعات مشابه وجود ندارد

همچنین با توجه به این که نتایج تحقیق حاضر محدود به 

دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر 

ت دانشگاه علوم پزشکی بوده است که کرمان و دانشکده بهداش

احتماال به طور کامل قابل تعمیم به مقاطع تحصیلی دیگر و 

شهرهای دیگر نخواهد بود، پیشنهاد می شود مشابه این 

پژوهش در سایر دانشگاه ها و در مقاطع مختلف تحصیلی 

 .انجام شده و نتایج حاصله با پژوهش حاضر مقایسه گردد

 

 یسپاسگزار
مورد مطالعه در  یهامحترم گروه رانیاز مد لهیوس نیا هب

 یو بهداشت قدردان یو علوم انسان اتیادب یهادانشکده

 نیا یکه در اجرا یزیعز انیاز دانشجو نیهمچن. میینما یم

 .میینما یتشکر م ،نمودند یمطالعه با ما همکار
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