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صيلي در هاي تحهاي آموزشي مهارتمقايسة تأثير كارگاه
  )قوي و ضعيف(دانشجويان 

  
  3، راضيه حافظ2، فريبا مفرد1ابوالفضل غفاري

  
  مقدمه

هاي آموزشي، تربيت نيروي انساني الزم براي رشد و پيشرفت رسالت اصلي نظام
ترين پايگاه علمي مركز پرورش نيروي عنوان مهمرود و دانشگاه بهشمار مي به

امكانات . كندمهمي در اين ميان ايفا ميمتخصص، آگاه و باتجربه، نقش بسيار 
هاي علمي معتبر، استادان با تجربه و محيط غني تنها در آموزشي مناسب، سرفصل

از . كنار ذهن پويا، فعال و مشتاقِ جوانان پيشرفت و سازندگي كشور را به دنبال دارد
نانچه آنجا كه كارآمدي نظام آموزشي به پيشرفت تحصيلي فراگيران وابسته است، چ

ي خود را به درستي انجام ندهد، روند رشد و توسعه با مانع مواجه نظام آموزشي وظيفه
ترين وظايف دانشجو در مدت حضور در دانشگاه، كسب علم و يكي از مهم. خواهد شد

هاي مرتبط با زمينة تحصيلي دانش به وسيلة مطالعة ثمربخش و به كمك مهارت
لوب و موفقيت تحصيلي، دانشجو بايد قادر باشد براي رسيدن به يادگيري مط. است

مراحل و شرايط مطالعة مؤثر را شناخته و اين .  كند فرايند يادگيري خود را تنظيم
شناخت اين عوامل در گرو شناخت اهداف، . شرايط را بوجود آورده وحفظ كند

به نقل از (بيكن، . ها و داشتن برنامه و اجراي دقيق برنامه استاستعدادها، توانمندي
معتقد است براي موفقيت در هر امري بايد سه ويژگي را ) 1387 و همكاران،   ادهمي

هدف، برنامه و اجراي آن و اگر اين سه شرط در امر يادگيري در نظر . لحاظ كرد
مطالعة مؤثر مانند هر كار . گرفته شود، موفقيت يادگيرندگان تضمين خواهد شد

هاي ها شامل روشهاي ويژه دارد؛ اين مهارتديگري نياز به يادگيري مهارت
مطالعة ثمربخش به عوامل . سازي و يادآوري صحيح مطالب استدريافت، ذخيره

يابند، با مسائل جديدي مواجه كساني كه به آموزش عالي راه ميمختلف بستگي دارد؛ 
 در الشعاع قرار دهد و نظام آموزشي را تواند عملكرد آنها را تحتشوند كه مي مي

  .رو كند اش با مشكل روبه شده رسيدن به اهداف تعيين
باشد، هاي مطالعه ميمسألة افت تحصيلي كه در نتيجة عدم به كارگيري مهارت

ترين مسائلي است كه فرد و نظام آموزشي را در رسيدن به اهدافش با شكست از شايع
 درسي فرد از  افت تحصيلي عبارت است از كاهش عملكرد تحصيلي و.كند مواجه مي

برخي از عوامل ايجادكننده افت تحصيلي . بخش به سطح نامطلوب سطح رضايت
نفس فرد  ، عزت)1373بال، (عالقه به مطالعه ) 1378بيابانگرد، (انگيزة فرد : عبارتند از

ريزي مديريت زمان ، برنامه)1383اسرافيليان، (، آمادگي قبلي )1383سيف، (
 .ها و راهبردهاي مطالعه صحيح كارگيري شيوه  عدم بهو) 1372بزرگي و موصلي،  ده(

كمك به دانشجويان و راهنمايي آنها هم براي درك و شناخت شرايطي كه در 
هايي كه الزمه موفقيت دانشگاه با آن مواجهند و هم براي فراگيري مهارت

 اين راهكار در .شان است از راهكارهاي موجود براي حل اين مشكالت است تحصيلي
هاي  هاي آموزشي در زمينه لب خدمات مشاوره و راهنمايي و برگزاري كارگاهقا

 . شود تحصيلي به دانشجويان ارائه مي
استارك در مطالعات خود دريافت كه شركت دانشجويان در سمينارهاي  

نوشتن نامه، فنون تحقيق، فنون يادداشت برداري و (هاي مطالعه شامل  مهارت
در پژوهشي ديگر ). 2006(كند  تر مي مطالب علمي را بيشميزان حفظ ) مديريت زمان

تواند در  مشخص شد كه داشتن برنامه منظم مطالعه عميق همراه با تمركز مي
ها و فنون مطالعه در بسياري از  آموزش مهارت. يادگيري بهتر دانشجويان مؤثر باشد

ي آنها امري ها در مرحله ي ورود دانشجويان براي بهبود فرايند يادگير دانشگاه
، در پژوهش خود نشان )1385(امينيان و همكاران . ضروري تشخيص داده شده است

هاي مؤثر و  هاي يادگيري و عدم آشنايي با روش دادند كه مشكالت مربوط به مهارت
افت تحصيلي دانشجويان . كارآمد مطالعه در شكست تحصيلي دانشجويان مؤثر است

 .ي از خدمات مشاوره، كاهش قابل توجهي يافتگير علوم پزشكي شهر كرد با بهره
هاي آموزشي  بر كارآمدي و سودمندي برگزاري كارگاه) 1386(نژاد  و همكارانش  بريم

كنند كه روش  در عملكرد دانشجويان پرستاري تاكيد و در نتايج خود بيان مي
ير كنندگان در تحقيق تأث روزرساني اطالعات شركت كارگاهي در افزايش دانش و به

با هدف تعيين اثر ) 1388(اي كه توسط حقاني و خديوزاده   مطالعه.خوبي داشته است
هاي مطالعه بر ميزان استفاده از راهبردهاي مطالعه يك دوره آموزش كارگاهي مهارت

و يادگيري در دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد، 
چنين افزايش  ا بر راهبردهاي مطالعه و يادگيري و همه بيانگر تأثير مثبت اين دوره

به اين ترتيب يكي از داليل مهم . شان بودها و سرعت يادگيري ميزان انگيزش آن
ها و اصول  شان بر طبق روش افت تحصيلي اين است كه برخي از افراد شيوة مطالعه

اثير مشاورة  ، پژوهشي را به منظور بررسي ت)1963(كمپل . باشد صحيح مطالعه نمي
كه از خدمات (تحصيلي و شغلي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دو گروه كنترل 

 ؛انجام داد) كه از اين خدمات بهره بردند(و گروه گواه ) مشاوره تحصيلي بهره نبرده
دهندة تفاوتي متوسط در موفقيت   سال بعد، نشان25گيري اين دو گروه در طول  پي

 . دوم بودگروه اول نسبت به گروه
ها و فنون مطالعه در پيشرفت با توجه به موارد مذكور و اهميت به كارگيري مهارت

تحصيلي، هدف اصلي اين پژوهش نشان دادن نقش و تاثير مثبت آشنايي با 
هاي تحصيلي در پيشگيري از افت تحصيلي در دانشگاه بود؛ تا از اين طريق  مهارت

ريزي دروس و مطالعه آنها را شناسايي و با مهبتوان نقاط قوت و ضعف موجود در برنا

                                                 
  r  ghaffari@um.ac.i عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد  1
  شناسي تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي كارشناسي ارشد روان 2
  نشگاه فردوسيشناسي تربيتي، مشاورِ مركز مشاوره دانشجويي دا كارشناس ارشد روان 3
 

هاي صحيح مطالعه، تقويت استعدادها و نقاط قوت، همچنين اصالح آموزش روش
  .نقاط ضعف، گامي در جهت بهبود در پيشرفت تحصيلي آنان برداشته شود

  
  روش 
دانشگاه ) نوبت اول و نوبت دوم( شامل تمام دانشجويان دختر و پسر :كنندگان شركت

  نفر از 63گروه اول، . باشدنمونه شامل دو گروه مي. ردوسي مشهد استف
گروه (نويسي و شركت نمودند هاي تحصيلي نامهاي مهارتدانشجوياني كه در كارگاه

  ؛ )مداخله
 نفر، دانشجويان 29 نفر دانشجويان گروه اول، 63از .  نفر پسر و الباقي دختر بودند30

  ه به عدم وجود سابقة تحصيلي در دانشگاه، از نمونه ورودي جديد بودند كه با توج
 نفر دختر بودند، 18ها پسر و   نفر آن16 نفر باقيمانده، كه 34.  نفري حذف شدند63

)  نفر17(و ضعيف )  نفر17(به دو گروه قوي )  50/14(براساس نقطة برش معدل 
  روزانه و دانشجوي دورة %) 53( نفر 20 نفري، 34از اين نمونة . تقسيم شدند

 نفر 18گروه دوم عبارت است از . دانشجوي دورة شبانه بودند%) 47( نفر 14
به . كه در كارگاه فوق شركت نداشتند) گروه گواه(دانشجويان همتاي گروه ضعيف 

 نفر اعضاي آن گروه 18 نفري پديد آمد كه 36اين ترتيب  در مرحلة دوم، يك نمونة 
بودند و با يكديگر ) گواه(وه همتاي گروه ضعيف  نفر ديگر، گر18و ) آزمايش(ضعيف 

  .مقايسه شدند
گيري براي گروه مداخله، از طريق دعوت از دانشجويان و نيز به شيوة در نمونه

كننده به مركز مشاورة دسترس براي دانشجويان مشروطي و معدل پايين مراجعه
عدل دو گروه در هاي نمرات مروش آماري مقايسة ميانگين از. دانشجويي انجام شد

) 1389-1388سال تحصيلي اول سال نيم(و ترم جاري ) ها قبل از كارگاه(ترم گذشته 
تا زمان مقايسه پس از برگزاري (يك از دانشجويان گروه نمونه هيچ. استفاده شد

هاي هاي فردي و گروهي، ارائة كمكهاي درماني و مشاوره، از مداخله)كارگاه
هاي زندگي و بات اداري و آموزشي، آموزش مهارتمددكاري و حمايتي، مكات

  .استفاده نكردند) نفس و اعتماد به نفس نظير افزايش عزت(هاي رشد شخصي  كارگاه
اين چك . ساخته بودها و فنون مطالعه محققكارگيري مهارتليست به چك:ابزار

اده  م21در ) اغلب، گاهي، بندرت(گزينة  ليست كه براساس مقياس ليكرت در سه
شناسي عادات مطالعه  تدوين شده است، در اولين جلسة كارگاه، به منظور آسيب
اين چك ليست به . دانشجويان توسط آنها تكميل شد و مورد استفاده قرار گرفت

هاي  هاي مورد نياز به منظور آموزش در كارگاه مهارت منظور آگاهي از مهارت
   .تحصيلي تدوين گرديده است

  
  ها يافته
كننده در دوره،   شود، در ميان دانشجويان شركت  مشاهده مي1ور كه در جدول طهمان

تر از ميانگين معدل پسران  و  بيش) 24/15(آزمون  ميانگين معدل دختران در پيش
  . است) 63/13(

  1جدول 
ميانگين نمرات معدل ترم گذشته ي دانشجويان شركت كننده در دوره براساس 

  جنسيت
  انحراف استاندارد  ميانگين  درصد  فراواني  جنسيت
  پسر
  دختر
  مجموع

16  
18  
34  

48  
53  
100  

63/13  
24/15  
48/14  

32/3  
57/2  
02/3  

  
، فراواني و ميانگين نمرات دانشجويان روزانه و شبانه در ترم گذشته را نشان 2جدول 

  .دهدمي
  2جدول 

بت  ميانگين نمرات ترم گذشته ي دانشجويان شركت كننده دردوره براساس نوبت ث
  نام

  انحراف استاندارد  ميانگين  درصد  فراواني  نوبت ثبت نام
  روزانه
  شبانه
  مجموع

20  
14  
34  

59  
41  
100  

38/15  
43/15  
40/15  

28/2  
61/2  
38/2  

  
  . دهدآزمون نشان مي، ميانگين نمرات گروه ضعيف و قوي را در پيش3جدول 

  3جدول 
 شركت كننده در دوره دانشجويان) پيش آزمون(ميانگين نمرات معدل ترم گذشته

  براساس سطح معدل
  انحراف استاندارد  ميانگين  درصد  فراواني  گروه
  ضعيف
  قوي
  مجموع

17  
17  
34  

50  
50  
100  

84/11  
12/17  
48/14  

54/1  
28/1  
02/3  

  
  . دهدآزمون نشان مي، ميانگين نمرات گروه ضعيف و قوي را در پس4جدول 

  4جدول 
كننده در دوره  دانشجويان شركت) زمونآ پس(ميانگين نمرات معدل ترم جاري 

  براساس سطح معدل
  انحراف استاندارد  ميانگين  درصد  فراواني  گروه
  ضعيف
  قوي
  مجموع

17  
17  
34  

50  
50  
100  

78/13  
02/17  
40/15  

30/2  
92/0  
38/2  
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دهد كه با توجه به اطالعات توصيفي ارائه شده در جداول ، نشان مي1نمودار شماره 
هاي تحصيلي بهبود يافت؛ اما   ضعيف با شركت در كارگاه مهارتقبل، عملكرد گروه

  ).1شكل (عملكرد گروه قوي با اندكي كاهش، تفاوت چنداني نكرد 

زمان
21

18

16

14

12

وي روه ق گ
عيف روه ض گ

روه گ

 

  ها در دو گروه ضعيف و قوي شركت كننده نمودار خطي بررسي تاثير كارگاه. 1شكل   
 هاي مطالعه شركت كردند، با گروه همتاي گروه ضعيفي كه در كارگاه مهارت

هاي حاصل از  جدول زير داده. خود كه در اين كارگاه شركت نكردند مقايسه شدند
  .مقايسه نمرات معدل دو گروه در پيش آزمون است

  
  
  5جدول 

 جهت بررسي تفاوت ميانگين دوگروه آزمايش و گواه در tي آزمون  محاسبه
  آزمون نمرات پيش

انحراف   ميانگين  تعداد  شاخص/ گروه 
  استاندارد

درجه 
سطح  t  زاديآ

  معناداري
  63/1  97/12  18  مداخله
  525/0  642/0  34  83/0  69/12  18  گواه

  
طور كه در براساس مقايسة ميانگين معدل كل دوگروه در ترم گذشته، همان

 در سطح 34،  با درجة آزادي )642/0( به دست آمده tشود،    مشاهده مي5جدول 
گروه در پيش آزمون با يكديگر تفاوت معناداري بنابراين دو . باشد معنادار نمي) 05/0(

  .ندارند
به منظور مقايسة اثر بخشي حضور دانشجويان در كارگاه در مقايسه با گروه 

  6دست آمده در جدول نتايج به. گواه، از آزمون تحليل كواريانس استفاده شده است
آزمون  غير پيششود، با كنترل اثر مت نشان داده شده است، همانگونه كه مشاهده مي

  )p > 048/0. (بين گروه گواه و آزمايش تفاوت معناداري در دو گروه وجود دارد
 6جدول 

بررسي تفاوت ميانگين نمرات معدل دو گروه آزمايش و :  آزمون تحليل كواريانس
  گواه در نمرات پس آزمون

منبع 
  شاخص/واريانس

مجموع 
  مجذورات

درجه ي 
  آزادي

ميانگين 
سطح  Fمقدار   مجذورات

  معناداري
  048/0  221/4  461/15  1  461/15  پس آزمون

  001/0  83/13  024/49  1  024/49  گروه
        33  881/120  خطا

        36  45/6196  مجموع
  

  .دهد وضعيت دو گروه را پيش و پس از مداخله نشان مي جدول زير،

زمان
21

14

14

13

12

12

12

ترل  کن
ايش آزم

روه گ

 

 پيش  نمودار خطي، مقايسه ي نمرات گروه گواه و گروه مداخله در نمرات- 2شكل  
  آزمون و پس آزمون

ي نمرات پيش آزمون و شود، مقايسه همانگونه كه در شكل فوق مشاهده مي
پس آزمون دو گروه گواه و گروه مداخله، حاكي از بهبود وضعيت تحصيلي عملكرد 

است؛ در حالي كه در گروه گواه، تغيير در نمرات پس آزمون ) نمودار آبي(گروه مداخله 
  .به صورت منفي است

  
  گيري بحث و نتيجه

با توجه به هدف پژوهش كه به منظور بررسي اثر بخشي حضور دانشجويان در كارگاه 
هاي تحصيلي ارائه گشت، در مرحله ي اول، تاثير اين آموزش در دوگروه قوي  مهارت

هاي تحصيلي در گروه  نتايج بيانگر آن بود كه آموزش مهارت. و ضعيف بررسي گرديد
ر  علت موفقيت دانشجويان قوي د. بخش تر از گروه قوي استضعيف به مراتب اثر 

 را به  هاي مربوط به مطالعه برخودار هستند و آن تحصيل اين است كه آنها از مهارت
ها نسبت به  شان از اين مهارت گيرند و حضور آنان در كارگاه به دليل آگاهي كار مي

 مقايسه، با توجه به افزايش در. گروه ضعيف، در زمينه مطالعه، چندان اثربخش نيست
توان چنين نتيجه گرفت كه دليل افت تحصيلي آزمون، مي نمرات گروه ضعيف در پس

ها و فنون مربوط به مطالعه بوده است و  اطالعي و ناآگاهي از شيوه اين گروه، بي
 هاي مورد نياز آنها را در اختيارشان قرار داده و در ها، مهارتحضور در اين نوع كارگاه

ي اين گروه با گروه همتا، نتايج مذكور را مقايسه. گذاردشان اثر مثبت مي تحصيل
  . تاييد مي كند

بررسي نمرات پس آزمون گروه گواه نشان داد؛ دانشجويان ضعيفي كه داراي 
هاي تحصيلي در اين ي مشروطي يا افت تحصيلي بوده و از فراگيري مهارتسابقه

ات ترم بعدشان نيز افت و كاهش مشاهده شد؛ در حالي اند، در نمر ترم محروم مانده
به اين ترتيب . كه گروه مداخله نه تنها افت نكرد، بلكه پيشرفت قابل توجهي نيز يافت

توان از افت تحصيلي دانشجويان كاست و با مداخالت  گيرانه ميبا اقدامات پيش
  .درماني، مانع از افت يا مشروطي مجدد شد

ها و فنون مطالعه نشان داد  كارگيري مهارتي چك ليست بهنتايج حاصل از اجرا
هاي  ريزي درسي، مديريت زمان، روشكه مشكل اغلب دانشجويان، در زمينه برنامه

صحيح مطالعه، سرعت مطالعة پايين، سطح انگيزه و تمركز آنها بود، همچنين شرايط 
غيربومي به دليل در اين بين دانشجويان . نامناسب مطالعه اغالب آنها بوده است

زندگي با شرايط خوابگاهي، دوري از خانواده و عدم وجود شرايط مناسب مطالعه، 
  . بيشترين مشكالت تحصيلي را داشتند

طور كه در مقدمه ذكر شد، افت تحصيلي دانشجويان مانعي در راستاي همان
ي حال كه تربيت نيروي انساني بر عهده. رسيدن به اهداف توسعه و پيشرفت است

نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي است، عدم پيشرفت دانشجويان يا 
با توجه . هاي هنگفت استشدن و افت تحصيلي به معناي هدر رفتن سرمايه مشروط

اي، از ميزان اين افت گيرانه و مداخلهتوان با اقدامات پيش به نتايج پژوهش، مي
آموزش . تر ترسيم كرد نويد بخشاندازي كاست و روند تحصيلي دانشجويان را با چشم

ها و فنون مطالعه و يادگيري موجب باالرفتن سطح آگاهي افراد در استفاده  مهارت
ها باعث موفقيت كارگيري مستمر اين تكنيكصحيح از منابع و امكانات آموزشي و به

ي به اين ترتيب، نيرو. شود تر و در نتيجه افزايش انگيزه و خودكارآمدي افراد مي بيش
تري در خدمت توسعه و رشد كشور در ابعاد مختلف فعاليت انساني كارآمد و متخصص

هاي  در نهايت با پرورش نيروي متخصص، كاردان و با انگيزه در رشته. خواهند كرد
تر جامعه را انتظار  توان شكوفايي و رونق اقتصادي فرهنگي هرچه بيش تحصيلي مي

  .داشت
هاي مطالعه به صورت علمي از مقاطع ش مهارتشود آموزدر پايان پيشنهاد مي

تري وارد دانشگاه شوند و از  قبل از دانشگاه شروع شود تا دانشجويان با آمادگي بيش
طور  هاي تحصيل در دانشگاه به ويژه در خالل سالافت تحصيلي دانشجويان به

ي به چشمگيري كاسته شود و از به هدر رفتن ميزان زيادي از سرمايه كشور جلوگير
هاي مطالعه در دانشگاه به صورت رسد آموزش مهارتچنين به نظر ميهم. عمل آيد

كارهاي كاربستن راهها و بهواحد درسي و ملزم كردن دانشجويان به شركت در كالس
وجود آمدن مطالعاتي، گام بزرگي در جهت كاهش افت تحصيلي بوده و موجبات به

انگيزه ي مطالعاتي و موفقيت دانشجويان را نفس باالي تحصيلي، افزايش سطح  عزت
  .فراهم مي آورد
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