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  گلستانیدانشگاه علوم پزشک ییو ماما يپرستار انیمطالعه در دانشجو هاي مهارت
  5، حسن خورشا4سید ضیاء عسگري،  3عبدالرحمان چرکزي، 2، مسلم حسام 1*محمد تقی بادله

  
  .معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،ی،مربیسیکارشناس ارشد آموزش زبان انگل ،يکارشناس ارشدهوشبر-1

، دانشجوي دوره دکتراي تخصصی آموزش بهداشت -3 .گلستان یدانشگاه علوم پزشک ، یعلم هیئت عضو ،یآموزش تیریدکارشناس ارشد م-2 
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  ،یتیکارشناس علوم ترب- 4.گلستان یگروه بهداشت عمومی،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک

 .گلستان یدانشگاه علوم پزشک يو فناور قاتیکارشناس آمار، معاونت تحق-5.گلستان

  چکیده          
 -مهارت یمطالعه با هدف بررس نیا. دارد یمطالعه بستگ يدانش و کاربرد مؤثر مهارت ها به یلیتحص شرفتیپ :زمینه و هدف            

 .گلستان انجام گرفت یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما يپرستار انیدانشجو نیمطالعه در ب يها

وارد  آسان يرگی نمونه قیاز طر 1387-88 یلیدانشجو در سال تحص 211تعداد  ،یفیتوص -یمطالعه مقطع کیدر  :روش بررسی           
حافظه،  تقویت ،یادداشت برداري ،یدرسخواندن متون یتوانای. بود کانگان مطالعه يمهارت ها اههیها سداده گردآوريابزار. شدندمطالعه

ـ در ا یمورد بررس هاي اسیو مدیریت زمان خرده مق رکزتم شیآمادگی براي امتحان، افزا  از شـده  کسـب  نمـرات  .مطالعـه بودنـد   نی
  .شدند دهسنجی SPSSو با نرم افزار آماري هاي آزمون با پرسشنامه

متوسط  درصد 6/53 ف،ضعی مطالعه يمهارت ها درصدداراي6/43. بود 4 از 47/2± 40/0نمرات  ارمعی انحرافو نیانگیم :اه یافته       
 انیاز دانشـجو  شتریب داري یدختر به طور معن اندانشجویمطالعه در  يمهارت ها. بودند یمطالعه خوب يمهارت ها يدرصد دارا 8/2و 

  ).p=0001/0(بود باالتر يترم ها انیاز دانشجوشتریب يداریطور معنبه دالورودیجد انیدانشجو طالعهم يمهارت ها). p=017/0(بودپسر 
 بهبود باعثدر دانشگاه،  لیتحص رسد یبه نظر م. حد مطلوب نبود در یمورد بررس انیمهارت مطالعه اکثر دانشجو :گیري نتیجه          

 و کارگـاهی  آموزش حددر انیبه دانشجو مطالعه هايتضرورت آموزش مهار. نشده است یمورد بررس انیمطالعه دانشجو هايمهارت
 .  ورود به دانشگاه محسوس است يدر ابتدا یبه شکل ارائه واحد درس ای

  یمطالعه، دانشجو، علوم پزشک يمهارت ها :ها کلید واژه       
 Badeleh@gmail.com:، پست الکترونیکی بادلهمحمد تقی : نویسنده مسئول*   

  )0171(4421661: تلفن.یمعاونت آموزش گلستان، یدانشگاه علوم پزشک یمجموعه آموزش عال ،يسار-جاده گرگان 5 ومتریگرگان کل: نشانی    
   24/2/91:، پذیرش مقاله 9/9/90:وصول مقاله   
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   مقدمه   

 -به دانش و کـاربرد مـؤثر مهـارت    یلیتحص شرفتیپ   
ــد ن انیدانشــجو. دارد یمطالعــه بســتگ يهــا ــتوانمن  زی

مشکالت نه  نای کهشوند  یم یلیگرفتارمشکالت تحص
 يها مهارت کمبود لیدلآنان، بلکه بهییتواناعدمبه علت

  ).1(است درآنان مطالعه
 يبـرا  یمطالعـه را روشـ   هـاي  مهـارت  پژوهشگران    

و اسـتفاده   ییبازگو ،ينگهدار ،يساز رهیذخ ،گذاريدک
 -کرده فیتعر یمؤثر وکاف ،یمنطق یاطالعات به روشاز

 یعـاطف  يهـا  یژگـ یو ،زههوش،انگیعالوه بر). 3و2(اند
 یلیحصـ ت تموفقیـ درمطالعههاي،مهارتآموزشتیفکیو
مطالعه مـؤثر   يو برا کنند یم فایا ییفرد نقش بسزا کی

ــازده  ژهیــو يهــامهــارت نیــايریادگیشــتر،یبیو ب
مطالعه  يمهارت هادریینارسا یطرف از ).4(ستیضرور

 یآموزشـ  طیمح گرید يایمزا یتواند تمامیم يریادگیو 
و  یو سالمت جسم یهوش يها تیقابل یمطلوب و حت

قـرار دهـد و از    ریتحت تأث یافراد را به طور منف یروان
 -ییاز نارساياریبس تواندیم يصورت کارآمددر یطرف

 یکاسـت  یو حتـ  یزشـ آمو يهـا  طمحـی دریاحتمال يها
باعـث  ی حت وکند جبران ای لیتعدرا یلیتحص زشانگیدر

  ). 6و5(شود یم یلیتحص زشیانگ شیافزا
 دهـد  یدر کشورمان نشان م افتهیانجام  هاي ژوهشپ   

ـ مطالعه و  يکه مهارت ها از حـد   انیدانشـجو  يریادگی
وهمکـاران   ینیمطالعه حس. باشد یمخود به دورمطلوب

دانشـکده   یمقطـع کارشناسـ   يدانشجو 240 يکه بر رو
ـ   زدیبهداشت  از دو سـوم   شیانجام شد، نشان داد کـه ب

  ). 7(باشـند  ینم یکافمطالعهيهامهارت يداراانیدانشجو
 150 يبـر رو  انیـ مقـدم و چراغ  یدونیدر مطالعه فر    

آبـادان کـه بـا     يدانشـکده پرسـتار   يپرستار يدانشجو
 8 فقـط  د،یانجام گرد PSSHIپرسشنامه عادات مطالعه 

خوب  عادات مطالعه يدارا يپرستار انیدرصد دانشجو
  ). 8(و مطلوب بودند

که بـر اسـاس    همکارانو انینور یمطالعه مقطع جینتا   
 787 يمطالعــه کــوك بــر رو يپرسشــنامه مهــارت هــا

تهـران انجـام    یدانشـگاه آزاد اسـالم   یپزشک يدانشجو
 تیریمـد  نهیدر زم انینشان داد که اکثر دانشجو د،یگرد

 -ادداشـت یمطالعه، سـرعت مطالعـه،    نیزمان، تمرکز ح
 یعادات مطالعه و درك مطلب عملکرد نامناسب ي،بردار
  ).9(دارند

بـا   سـه درمقای دانشـگاه در  انیدانشجو کهییآن جا از    
 -یمواجه مـ  یاز مطالب درس یمیبا حجم عظ رستانیدب

ـ و به خاطر سپردن آن هـا  با  يریادگی يباشند که برا  دی
 را اختصاص دهند و با توجـه بـه محـدود    يادیوقت ز

ـ  الزم اسـت در  انیدانشجو نکهیابودن وقت و   يریادگی
و کـاربرد  باشـند، دانسـتن   یمتکـ  دبه خو یمطالب درس

 نیوهمچن تیرضا جادایتواند دریمطالعه م يمهارت ها
ـ  نیدر ا. داشته باشد یینقش بسزا یلیتحص تیموفق  نیب

 دانشـگاه  به ورود از پس ییو ماما يپرستار انیدانشجو
 درمـان و  ص،یتشخ نهیدر زم یاز مطالب درس انبوهی با

ـ  شوند کـه یمها مواجه يماریمراقبت ب آن هـا   يریادگی
 -میو مطالعه  يریادگیمؤثر يبدون استفاده از راهبردها

ها  در آنیلیتحص تیعدم موفقوقت وباعث اتالفتواند
 يمهـارت هـا   یمطالعه بـا هـدف بررسـ    نیگردد، لذا ا
دانشـگاه   ییو مامـا  يپرسـتار  انیدانشجو نیمطالعه در ب
  .گلستان انجام گرفت یعلوم پزشک

  روش بررسی    
و جامعـه پـژوهش    یمقطعـ  -یفینوع مطالعـه توصـ      

ـ بو ییو مامـا  يدانشکده پرستار انیدانشجو  دانشـگاه  هی
ــک ــوم پزش ــتان یعل ــالدر گلس ــی س  1387-88 یلتحص

ـ  نازای کهبودند وارد ينفـر بـه روش سرشـمار    211 نیب
 در عرصــه وارد کــارورزي انیدانشــجو. مطالعــه شــدند

جمـع آوري اطالعـات  پرسشـنامه     ابـزار .مطالعه نشدند
  ) StudySkillsentory(گیريیـاد هـاي مهارتسنجش

  

 35/ بادله و همکاران                                                                                                          ......                                                                     مهارت هاي مطالعه در
 



  
 

 کیدموگراف اطالعاتیبه همراه برخ) 10(کانگاسسیدن
بـا اسـتفاده از    ايمطالعـه  موجود اطالعات اساسبر. بود

ـ ا. اسـت  پرسشنامه در کشـورمان انجـام نگرفتـه    نیا  نی
 خوانـدن  ینایتوارمتغیشامل شش  سئوالی 50پرسشنامه 

 ،)سـئوال  5(، یادداشـت بـرداري  )سـئوال  8(متون درسی
 12(آمــادگی بــراي امتحــان ،)ســئوال 9(حافظــهتقویــت

 6(زمـان و مـدیریت )سـئوال 10(تمرکـز  افزایش ،)سئوال
 ،همیشـه (ايدرجه 4ها با مقیاسپرسش .باشد می)سئوال
و بـه ترتیـب بـا    )بـه نـدرت   ،اوقـات گاهی،اوقاتاغلب

بـدین ترتیـب   . نمره گـذاري شـده اسـت    4تا  1نمرات 
کسـب  . بود 4و حداکثر  1دامنه نمرات فرد بین حداقل 

درصــد بــه عنــوان مهــارت مطالعــه  60از  نمــره کمتــر
درصد به عنوان مهارت مطالعـه   80تا  60 ضعیف، نمره

درصـد بـه عنـوان مهـارت      80متوسط و نمره بـاالتر از  
  .گرفته شدمطالعه خوب در نظر

) 11(لیبنو اعتبار پرسشنامه از روش نییمنظور تع به    
ــ اســتفاده ــترت نیبــد د؛گردی کــه ابتــدا بــه فارســی  بی

برگردانده شد و به منظور تعیـین روایـی محتـواي آن و    
این که آیا مفاهیم موجود در پرسشنامه اصلی دقیقـاً بـه   
فارسی برگردانده شده است یا خیر از نظرات سـه فـرد   

 از پـس  واستفاده شـد   یئت علمیصاحب نظر و عضوه
 مجدداً سپس .شد تدویننهایی پرسشنامه نظرآنان اعمال
 ترجمه انگلیسی به انگلیسی زبان اساتید از تندو توسط

 کـه  گرفـت نسخه اصـلی آن مـورد مقایسـه قرار    وبا شد
پرسشـنامه   ییپایـا  بـراي . بودنـد  یکسانی مفاهیم داراي

 در کـه بدین نحـو   د،استفاده ش یدرون یازروش همسان
 طیشــرا يدانشــجو کــه دارا 20 اردراختیــ پــایلوت فــاز

پـژوهش بودنـد قـرار گرفـت و بـا       يمشابه با نمونه ها
  .گرفتقرار دیید تأمور)α= 82/0(کرونباخ يآلفا
 و اخــذ مجــوز از یطــرح پژوهشــ بیازتصــو پــس    

 پرسشنامه از روش خـود  لیتکم يمسئوالن دانشگاه برا
 اهداف درباره ابتدا که صورت نیبد. دیاستفاده گرد فایا

 ترضـای  گـرفتن ازپسداده شد وحتوضی آنان به پژوهش

هـا   آناز اطالعات، بودنازمحرمانهدادن نانیو اطمیشفاه
ها  به آننیهمچن. ندینما لیرا تکمپرسشنامهخواسته شد 

بـوده و   ياریـ پرسشنامه اخت لیداده شد که تکم حیتوض
بدست آمده  يهاداده.باشدیآن نم لتکمیدر ياجبارچیه

ـ شدند   SPSS-16يوارد نرم افزار آمار آمـار   قوازطری
و  هیمستقل مورد تجز یت يآمار يو آزمون ها یفیتوص
 درصــد 5 يدارمعنــی ســطح و گرفتنــدقرار لیــتحل

  .شد گرفتهدرنظر
  یافته ها   

 نیانگیـ سال با م 18-27 یافراد مورد بررس یدامنه سن   
 اندانشجوی ازکل. بود سال 12/20±38/1اریانحراف معو

ــ ــورد بررسـ ــداکثریمـ ــد 3/67حـ  4/98 دختر،درصـ
 و يرشـته پرسـتار   درصددانشـجوي  1/71 درصدمجرد،

  .الورود بودند دیجد درصددانشجوي 5/36
نمرات مهـارت مطالعـه کـل     اریانحراف مع و نیانگیم   

. بـود  نمـره  4 از 47/2±40/0یمـورد بررسـ   انیدانشجو
 شیمربـوط بـه مهـارت افـزا     زانیـ م نیشتریب نیب ندرای

  ). 1جدول(زمان بود تیریمد يبرا آن نیتمرکز وکمتر
  

  میانگین و انحراف معیار مهارت هاي مطالعه در دانشجویان: 1جدول                           
  1387-88دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگان در سال تحصیلی       

  
  
  
    

  
  است 1-4دامنه نمره * 

کـه   بر اساس سطح بندي انجام شده نتایج نشـان داد      
 6/53مطالعـه ضـعیف،    درصد داراي مهارت هـاي  6/43

درصد داراي مهارت هـاي مطالعـه    8/2درصد متوسط و 
  ).2جدول(خوبی بودند

میانگین نمرات مهارت هاي مطالعـه در دانشـجویان       
دیگردانشجویان  و در 66/2±33/0جدید الورود برابر با 

بود که بر اساس آزمون تی مسـتقل   36/2±40/0برابر با 
  ).=001/0p(ددار بو این اختالف معنی

  ☼میانگین و انحراف معیار                 خرده آزمون     
  52/2± 48/0                         توانایی خواندن            

       45/2± 63/0                         یادداشت برداري          
  51/2± 50/0                         تقویت حافظه     

   39/2± 59/0                    آمادگی براي امتحان  
  76/2± 49/0                          افزایش تمرکز    

  02/2± 64/0                           مدیریت زمان     
  47/2± 40/0                              کل                 

   1391بهار و تابستان /شماره یک/دوره نهم                                                                                                        ر پرستاري و ماماییمجله توسعه پژوهش د/36
 



  
 
 

  توزیع فراوانی خرده مهارت هاي مطالعه در دانشجویان: 2جدول                  
  1387-88دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگان در سال تحصیلی                     

میانگین نمرات مهارت هاي مطالعـه در دانشـجویان       
دیگردانشـجویان   و در66/2±33/0بـا  الورود برابرجدید

اساس آزمون تی مسـتقل  بود که بر  36/2±40/0برابر با 
ــی  ــتالف معن ــن اخ ــود ای ــین ). =001/0p(دار ب همچن

در دانشـجویان  میانگین نمـرات مهـارت هـاي مطالعـه     
ــر  37/2±39/0و در دانشــجویان پســر  51/2±40/0دخت

 -بود که بر اساس آزمون تی مستقل این اختالف معنـی 
این تفاوت در خرده مقیاس هـاي   ).=017/0p(دار بود

براي امتحان و مدیریت زمان  یادداشت برداري، آمادگی
ــه طــور معنــی داري بیشــتر از   در دانشــجویان دختــر ب

  ). 3جدول) (>05/0p(دانشجویان پسر بود
  میانگین و انحراف معیار خرده آزمون مهارت هاي مطالعه در: 3جدول                     

  دانشجویان دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگان بر اساس                        
  1387- 88متغیر جنسیت در سال تحصیلی                      

  خرده آزمون 
  مهارت هاي مطالعه

  جنسیت                 
  )دختر)                   (پسر(    

 Pارزش

  توانایی خواندن
  یادداشت برداري
  تقویت حافظه

  آمادگی براي امتحان
  افزایش تمرکز
  مدیریت زمان

  جمع

58/0 ±47/2        48/0 ±54/2  
67/0 ±26/2        60/0 ±54/2  
48/0 ±44/2        51/0 ±54/2  
58/0 ±26/2        54/0 ±45/2  
53/0 ±71/2        47/0 ±78/2  
64/0 ±87/1        63/0 ±10/2  
39/0±37/2        40/0±51/2  

348/0  
003/0  
163/0  
036/0  
355/0  
015/0  
017/0  

مهارت هاي مطالعه در دانشجویان پرستاري برابر بـا      
بـود   41/2±35/0و در دانشجویان مامـایی   42/0±49/2

که بر اساس آزمون تـی مسـتقل ایـن اخـتالف از نظـر      
همچنین بین وضـعیت  ). <05/0p(آماري معنی دار نبود

داري مشـاهده   تأهل و معـدل تحصـیلی ارتبـاط معنـی    
  ). <05/0p(نشد
  بحث

پیشرفت تحصیلی دانشجویان متأثر از عوامل مختلفی    
و استعداد دانشجو، حجـم مطالـب درسـی،     توانایینظیر

  . یادگیري اسـت  و و مهارت هاي مطالعهکیفیت آموزش
دانشـجویان  نتایج مطالعه حاضـر نشـان داد کـه اکثـر        

داراي مهـارت هـاي مطالعـه    )درصـد 2/97(مورد مطالعه
نتیجه با مطالعات انجام این. هستند یا متوسطیضعیف و

شده در دیگر نقاط کشور همخوانی دارد، به طوري کـه  
اکثر دانشجویان دانشکده  در مطالعه فریدونی و چراغیان

نامطلوبی برخوردار  هاي مطالعهعادتاز پرستاري آبادان
همچنین این وضـعیت در مطالعـه حسـینی و    ). 8(بودند

ن دانشـکده بهداشـت یـزد    همکاران بر روي دانشـجویا 
  ). 7(مشاهده شد

نظیـر   پژوهشگران معتقدند که مهارت هـاي مطالعـه      
یاداشت برداري، افزایش تمرکز، مدیریت زمان، افـزایش  
توانایی خواندن و آمادگی براي امتحان از طریق آموزش 

 -که افزایش مهارت گیرندو نتیجه می هستنداصالحقابل
تواند منجر بـه پیشـرفت تحصـیلی و در    هاي مطالعه می

  ). 12(نتیجه افزایش انگیزش در بین فراگیران شود
 نتایج مطالعه عبدخـدایی و همکـاران نشـان داد کـه        

ــر افــزایش انگیــزش   آمــوزش مهــارت هــاي مطالعــه ب
  ). 6(داري دارد دانشجویان تأثیر معنی

آموزش  کهحقانی وخدیوزاده نشان داد نتیجه مطالعه    
ارگاهی بر افزایش مهـارت هـاي مطالعـه و یـادگیري     ک

  ). 13(دانشجویان مؤثر است
ــه      ــایج مطالع ــه   Fergyنت ــان داد ک ــاران نش و همک

برگزاري کارگاه مهارت هاي مطالعه در بین دانشـجویان  
جدیدالورود پرستاري، مامـایی، مـددکاري اجتمـاعی و    
 رادیولوژي باعث افزایش آمادگی آن ها بـراي تحصـیل  

  دانشگاه و همچنین بهبـود عملکـرد تحصـیلی آنـان      در
  ).14(می شود

 بررسـی  نتیجه این مطالعه نشان داد که دانشجویان مورد
نامطلوبی نسـبت   خرده آزمون مدیریت زمان وضعیتدر

مطالعـه حسـینی و   در. به دیگر خرده مقیاس هـا دارنـد  
ــانگین را     ــرین می ــان کمت ــدیریت زم ــز م ــاران نی همک

  ). 7(داشت

  ضعیف  خرده  مهارت
  )درصد( )تعداد(

  متوسط
  )درصد(  )تعداد(

  خوب
  )درصد(  )تعداد(

  خواندنتوانایی 
  یادداشت برداري
  تقویت حافظه

  آمادگی براي امتحان
  مدیریت زمان
  افزایش تمرکز

  کل

89         2/42  
108       2/51  

81          4/38  
97          46  
15           73  
53         1/25   
92          6/43  

99     9/46  
85       3/40  

107     7/57  
97     46  
49    2/32  

121   4/57  
113    6/53  

23      9/10  
18       5/8   
23      9/10  

17       8   
8      8/3  
37    5/17  
6    8/2  
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یادداشت برداري حین  در مطالعه نوریان و همکاران    
میانگین  و مدیریت زمان بیشترینمیانگینمطالعه کمترین

 تواند بـه ایـن  را به خود اختصاص دادند که این امر می
دلیل باشد که آنان فقـط دانشـجویان رشـته پزشـکی را     

دانشجویان رشته پزشکی شـاید  . مورد مطالعه قرار دادند
مدیریت زمان، موفقیت تحصیلی بیشتري نسبت  به دلیل

  ).8(به سایر دانشجویان داشته باشند
 در این مطالعه مهارت هـاي مطالعـه در دانشـجویان       

 دیدالورود نسـبت بـه دانشـجویان تـرم هـاي بـاالتر از      
رفـت کـه بـا    انتظـار مـی  . وضعیت خوبی برخوردار بود

آنـان   ورود دانشجویان به دانشگاه، مهارت هاي مطالعـه 
در وضعیت بهتـري نسـبت بـه دوران قبـل از دانشـگاه      
باشد؛ درحالی که ایـن یافتـه نشـان داد کـه دانشـگاه و      
حضور در آن ظاهراً تأثیري در افزایش مهـارت مطالعـه   

البته براي دستیابی به نتیجـه قطعـی و تأییـد    . آنان ندارد
  .یافته فوق نیاز به بررسی بیشتري است

 مطالعــه، مهــارت مطالعــه بهتــراز دیگــر نتــایج ایــن    
دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر بود که ایـن  

این یافته بـا مطالعـه   . تفاوت از نظر آماري معنی دار بود
ان یدانشجو آنباشد که درو همکاران همسو مییزدان فر

 دختر نسبت به دانشجویان پسر از مهارت هـاي مطالعـه  
 بهتري نسـبت بـه دانشـجویان پسـر برخـوردار      ریاضی

  -غفاري نیـز مهـارت   ومطالعه عبدخداییدر). 15(بودند
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مطالعه دانشجویان دختر بهتـر از دانشـجویان پسـر     هاي
 مطالعه دیگر بین جنسیت و مهارت مطالعـه در). 16(بود

  ). 7(داري مشاهده نگردیدارتباط معنی
در سـال هـاي    تعداد دانشجویان دختـر  شاید افزایش   

اخیر متأثر از مهارت هاي مطالعه آنان باشد که البته ایـن  
توصـیفی   .مطالعـه بیشـتر اسـت   و امر نیازمند به بررسی

محـدودیت هـاي    بودن مطالعه و نمونه گیري آسـان از 
الزم اسـت مـدنظر    این مطالعه بودند که در تعمیم نتایج

  .گیرند قرار
  نتیجه گیري   
 نتایج این مطالعه نشان داد که اکثر دانشـجویان مـورد     

بررسی داراي مهارت هاي مطالعه ضـعیف و متوسـطی   
 .هـا در حـد مطلـوب بودنـد    از آن لیلـی بودند و عده ق

ت هـاي مطالعـه بـه دانشـجویان     ضرورت آموزش مهار
و یا به شکل ارائه واحد درسـی  حد آموزش کارگاهیدر

  .در ابتداي ورود به دانشگاه محسوس است
  تشکر و قدردانی   
 نویسندگان مقاله نهایـت تقـدیر و تشـکر خـود را از       

و  گرگـان  مامایی بویهپرستاري ودانشکدهمحترممسئوالن
مـا را درانجـام   مطالعـه که با شرکت درعزیزيدانشجویان

 ایـن همچنـین  .دارنـد یاري فرمودند، اعالم میتحقیقاین
مصوب معاونـت پژوهشـی    1019و 4342کدهايبا مقاله

  .می باشد
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Abstract   
Background and Objective: Academic achievement is associated with the knowledge and 
application of effective study skills. The aim of the current study was to investigate the study 
skills of nursing and midwifery students of Golestan University of Medical Sciences. 
Material and Methods: In this descriptive study, 211 students were recruited through census in 
2008-2009 academic years. The data was collected by using Cangas Study Skills Inventory 
(CSSI).Reading ability, note-taking, memory enhancement, readiness to exam, concentration and 
time managements were the subscales surveyed. the data derived from the instrument was 
analyzed by statistical tests, using SPSS software.  
Results: The mean standard deviation is 2.47±0.40 of four.  The reported study skills are weak 
(43.6%), moderate (53.6%) and sufficient (2.8%).The study skills of female students is 
significantly higher than males (p=0.017) and freshmen’s Study skills is better than that others 
(p<0.0001).  
Conclusion: The study skills of the majority of students are not sufficient. It seems that studying 
in university could not improve study skills and it is a necessity for the students to pass study 
skills workshop or even a course as a part of university curriculum. 
Keywords: Study skills, Students, Medical sciences 
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