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 .1کارشناس ارشد ايمونولوژي ،مربی ،گروه ايمونولوژي ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور ،اهواز ،ايران.
 .2دکتراي ايمونولوژي ،دانشیار ،گروه ايمونولوژي ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور ،اهواز ،ايران.
 .3کارشناس ارشد علوم تربیتی ،مربی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ايران.

 دريافت مقاله99/9/1 :

آخرين اصالح مقاله91/3/72 :

 پذيرش مقاله91/4/6 :

زمینه و هدف :رویکردهاي مطالعه دانشجویان به عنوان یکی از عوامل تأثيرگذار بر یادگيري و پيشرفت تحصيلی ،همواره مورد توجه بوده است .هدف این
پژوهش ،مقایسه رویکردهاي مطالعه و یادگيري دانشجویان پزشکی مقطع پایه و بالينی و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلی بود.
روش کار :در این مطالعه توصيفی– تحليلی 132 ،نفر از دانشجوی ان سال دوم و پنجم رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز ،با پاسخ به
پرسشنامه استاندارد  )Approaches and study skills inventory for students( ASSISTمورد بررسی قرار گرفتند .معدل کل دروس نظري و
عملی دانشجویان به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلی در نظر گرفته شد.
يافتهها :رویکرد غالب دانشجویان پزشکی ،رویکرد عمقی ( 49/1درصد) بود .در مقطع بالينی ،استفاده دانشجویان پزشکی از رویکرد عمقی مطالعه افزایش و
استفاده از رویکرد سطحی به طور چشمگيري کاهش یافت .بين رویکرد مطالعه و یادگيري دو گروه دانشجویان مقطع پایه و بالينی اختالف معنیداري
مشاهده نشد ( .)P = 9/149اما بين رویکردهاي مطالعه و یادگيري با پيشرفت تحصيلی دانشجویان رابطه معنیداري مشاهده شد (.)P = 9/91
نتیجهگیري :با توجه به ویژگی رویکرد عمقی مطالعه در یادگيري مطلوب مطالب درسی ،شایسته است که برنامهریزان آموزشی شرایطی را فراهم نمایند تا با
ایجاد بهترین محيطهاي یادگيري زمينه را براي سوق دادن دانشجویان براي بهره گرفتن از این رویکردها مهيا نمایند.
کلید واژهها :رویکرد مطالعه ،دانشجوي پزشکی ،پيشرفت تحصيلی.ASSIST ،
* نويسنده مسؤول :گروه ایمنیشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور ،اهواز ،ایران.
 تلفن9611-3339924 :

 نمابر9611 -3337936:

shakurnia@yahoo.com

Email:
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ناميده شد ( .)Deep approachesدر مقابل گروهی دیگر از

رویکرد مطالعه دانشجویان موضوع مهمی در فرایند آموزش

دانشجویان روشی را بر میگزینند که مبتنی بر بازپدیدآوري و

و یادگيري است .مطالعه ثمربخش به دو عامل عالقه به مطالب

حفظ کردن حقایق و روشها به صورت روزمره است .این

خواندنی و به کارگيري مناسب فنون مطالعه دارد .عالقه نسبت
به مطالب خواندنی سبب میشود تا شخص به مطالعه بپردازد و
مطالعه بيشتر منجر به بهبود فنون مطالعه میشود .استفاده از
رویکردهاي مناسب مطالعه در نقاط مختلف دنيا در یادگيري
بهتر دانشجویان مورد تأکيد قرار گرفته است (.)1

دانشجویان از یادگيري طوطیوار و حفظ کردن براي
بازپدیدآوري مطالب و نه براي درك و فهم آنها استفاده
میکنند .این نحوه روبهرو شدن با تکاليف ،رویکرد سطحی
ناميده شد ( .)Surface approachیادگيري عميق متضاد
یادگيري سطحی و رویکرد مطلوب آموزش عالی است.

رویکرد مطالعه و یادگيري روشی است که فراگير در

همزمان در استراليا و انگلستان هم پژوهشگرانی در مطالعات

یادگيري مطالب درسی از آن بهره میگيرد تا اطالعات و

خود در این باره به رویکردهاي مشابهی رسيدند .این محققان

تجربيات تازه را در ذهن خود سازماندهی و پردازش کند.
بررسی رویکردهاي مطالعه و یادگيري دانشجویان از سال

رویکرد دیگري به نام پيشرفتی ( )Achievingیا راهبردي
( )Strategicرا معرفی کردند که مشخصه آن به کار بردن

 1926که  Martonو  Saljoتفاوت کيفی در سبک یادگيري

حداکثر تالش به روشی سازمان یافته براي کسب باالترین

دانشجویان را مطرح کردند ،در حال گسترش است ( .)7تعيين

نمرات بود (.)4

نقاط قوت و ضعف یادگيري دانشجویان اطالعات مفيدي براي

نگاهی به پيشينه بررسی رویکردهاي مطالعه نشان میدهد

برنامهریزان آموزشی و استادان فراهم میآورد تا شرایط مناسبی

که رویکردهاي سطحی و عمقی بيش از رویکرد استراتژیک

براي مطالعه و یادگيري بهتر دانشجویان ایجاد کند.

مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در مطالعات انجام شده ،رویکرد

دانشجویان بر اساس برداشتی که از مفهوم یادگيري دارند،
راهبردهاي متفاوتی را براي مطالعه مطالب درسی انتخاب
میکنند .مطالعاتی که در بر گيرنده نحوه برخورد دانشجویان با
مطالب درسی میباشد ،ریشه در پژوهشهاي  Martonو
 Saljoدارد .آنها نحوه برخورد دانشجویان با مطالب مورد
مطالعه را بررسی نموده ،اصطالح رویکردهاي مطالعه

مطالعه و یادگيري غالب دانشجویان پزشکی رویکرد عمقی
گزارش شده است .چنان که بر اساس پژوهش ( Shankarبه
نقل از  Entwistleو همکاران) (( Makee ،)5به نقل از
 )6( )Biggsو ( Senemogluبه نقل از  )2( )Dartرویکرد
غالب دانشجویان ،رویکرد عمقی بوده است.
بررسیهاي انجام شده در زمينه ارتباط بين رویکرد مطالعه

( )Approaches to studyingرا ابداع کردند Marton .و

و یادگيري دانشجویان و پيشرفت تحصيلی آنها ،نتایج به

( Saljoبه نقل از سيف و فتحآبادي) نتيجه پژوهش خود را در

نسبت متفاوتی در بر داشته است .برخی مطالعات بين رویکرد

یک مقاله تأثيرگذار منتشر کردند و در آن یک تمایز بنيادي در

سطحی و پيشرفت تحصيلی همبستگی منفی و بين رویکردهاي

نحوه برخورد دو دسته از دانشجویان با تکاليف آموزشی را

عمقی و پيشرفت تحصيلی همبستگی مثبت گزارش کردهاند

تشریح نمودند (.)3

( .)8 ،9با این وجود نتایج بررسیهاي برخی از محققين چنين

گروهی از دانشجویان از روشی استفاده میکردند که مبتنی

رابطهاي را تأیيد نکرده است (.)19

بر درك و فهم مطالب بود .این دانشجویان دنبال مقاصد

پژوهشهایی که رویکردهاي مطالعه دانشجویان را بررسی

زیربنایی و درك و فهم معناي مطالبی بودند که باید آموخته

کردهاند ،به تأثير دو دسته از عوامل در انتخاب رویکرد مطالعه

شود .سبک مطالعه این دانشجویان به اصطالح رویکرد عمقی

اشاره کردهاند :اول عوامل مربوط به محيط آموزشی مانند
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روشهاي تدریس ،روشهاي سنجش ،روشن بودن اهداف و

شکورنيا و همکاران

روش کار

استانداردهاي آموزشی ،نيازهاي شغلی یادگيرندگان ،دوم

در این مطالعه توصيفی -تحليلی جامعه مورد پژوهش،

ویژگیهاي فردي دانشجویان مانند عالقهمندي به محتواي

دانشجویان رشته پزشکی بودند و نمونه پژوهش شامل کليه

برنامه درسی ،برداشت دانشجویان از مفهوم یادگيري و پيشينه

دانشجویان سال دوم (مقطع علوم پایه) یعنی ورودي سال

فرد در موضوع درسی بودهاند ( .)3رویکردهاي مطالعه متأثر از

 1382به تعداد  97نفر و کليه دانشجویان سال پنجم (مقطع

انگيزههاي دانشجویان براي مطالعه است .دانشجویان زمانی که

بالينی) یعنی ورودي سال  1384به تعداد  89نفر بود که در

به خاطر ترس از شکست درس میخوانند ،بيشتر به استفاده از

سال تحصلی  1389-99در دانشکده پزشکی به تحصيل اشتغال

راهبردهاي مرتبط با رویکرد سطحی مانند حفظ کردن

داشتند.

طوطیوار رو میآورند و زمانی که انگيزه آنها از خواندن

ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامهاي مشتمل بر سه بخش

فهميدن معناي زیر بنایی مطالب است ،از راهبردهاي مرتبط با

بود که بخش اول شامل توضيحات کافی در مورد هدف انجام

رویکرد عمقی استفاده میکنند .مطالعاتی که در این مورد انجام

طرح ،راهنماي تکميل پرسشنامه بود .بخش دوم شامل 4

شده است ،نشان میدهد که رویکردهاي مطالعه دانشجویان در

سؤال در مورد اطالعات دموگرافيک دانشجویان و بخش سوم

حين تحصيل متأثر از متغيرهاي محيط تحصيلی تغيير میکند

شامل پرسشنامه استاندارد رویکردهاي مطالعه و یادگيري

( .)11 ،17طبيعی است که الزامات و تکاليف محيطهاي

دانشجویان ( Approached and study skills

تحصيلی برخی از دانشجویان را به استفاده از رویکردهاي

 inventory for studentsیا  )ASSISTبود که از کتاب

سطحی و برخی دیگر را به استفاده از رویکردهاي عمقی

سبکهاي یادگيري و شناختی اقتباس شد ( .)13این پرسشنامه

ترغيب میکند.

که توسط  Entwistleو ( Taitبه نقل از  )Brodersenدر

از آن جایی که تاکنون مطالعات زیادي درباره رویکردهاي

سال  1992ساخته شده است ،آخرین پرسشنامه از سري

مطالعه دانشجویان رشته پزشکی ،به ویژه در مقطع پایه و بالينی

پرسشنامههاي رویکردهاي مطالعه مانند Approaches to

انجام نگرفته است ،نتایج این مطالعه میتواند تصویر روشنی از

 )ASI( study inventoryاست که پس از سالها پاالیش

رویکرد مطالعه دانشجویان پزشکی در این دانشگاه ارایه نماید

نسخههاي قبلی ساخته شده است ( .)14این ابزار که به منظور

و رابطه پيشرفت تحصيلی دانشجویان را با رویکردهاي مطالعه

اندازهگيري ميزان استفاده دانشجویان از رویکردهاي مطالعه و

آنان مورد بررسی قرار دهد .مشخص است که آگاهی نسبت به

یادگيري طراحی شده ،به طور گسترده در دانشگاههاي انگليس

رویکردهاي مطالعه و یادگيري دانشجویان ،میتواند در

مورد استفاده قرار گرفته ،سه رویکرد عمقی ،راهبردي و

سازماندهی و اصالح هوشمندانه محيط آموزش ،نحوه تعامل

سطحی مطالعه را مورد بررسی قرار میدهد( .)8این پرسشنامه

استادان و دانشجویان ،فرایند یاددهی و یادگيري مؤثر باشد .بر

به فرد کمک میکند تا به گونهاي نظامدار توضيحاتی درباره

این اساس و به منظور ارتقاي رویکرد مطالعه و یادگيري

روش یادگيري و مطالعه خود در اختيار بگذارد .پرسشنامه

دانشجویان ،این مطالعه با هدف مقایسه رویکردهاي مطالعه و

فوق مشتمل بر  57سؤال است که در مجموع ،روشهاي

یادگيري دانشجویان پزشکی در مقطع پایه و بالينی و ارتباط آن

مختلف مطالعه را شامل میشوند .در این پرسشنامه براي

با پيشرفت تحصيلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی جندي

سنجش رویکرد عمقی از  16سؤال ،رویکرد راهبردي از 79

شاپور اهواز انجام گرفته است.

سؤال و رویکرد سطحی نيز از  16سؤال استفاده شده است که
هر  4سؤال به یک خرده مقياس تعلق دارند .بدین ترتيب
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رویکردهاي عمقی و سطحی هر کدام داراي  4خرده مقياس و

دانشجویان ،پرسشنامهها بين تمامی دانشجویان توزیع و پس

رویکرد راهبردي داراي  5خرده مقياس است که راهبردها و

از تکميل ،جمعآوري شد .پرسشنامهها بدون نام بوده،

انگيزههاي مطالعه و یادگيري را میسنجند.

دانشجویان داوطلبانه و به اختيار در اجراي طرح با مجریان

سؤالهاي این پرسشنامه به شکل مقياس پنج درجهاي

همکاري نموده ،پرسشنامهها را تکميل میکردند.

ليکرت تنظيم شده است که دانشجویان پس از مطالعه هر یک

براي تعيين ميانگين رویکردهاي مطالعه دانشجویان ،به

از عبارتها ،با عالمتگذاري روي مقياس رتبهبندي پنج

نحوي که نتایج حاصل قابل مقایسه با همدیگر باشند ،از روش

درجهاي (موافق ،تا حدودي موافق ،نامطمئن ،تا حدودي

 Byrneاستفاده شد ( .)18بدین ترتيب ،بعد از محاسبه

مخالف و مخالف) مقابل آن مشخص میکردند که مورد بيان

امتيازات خرده مقياسهاي  13گانه و تجميع تفکيک شده آنها

شده تا چه حد در مورد آنان صدق میکند .به هر کدام از

در سه حيطه جداگانه رویکرد عمقی ،راهبردي و سطحی ،براي

گزینهها وزنی از عدد  5تا  1تعلق میگيرد و نمره مربوط به هر

تعيين ميانگين هر حيطه ،امتيازات به دست آمده بر تعداد خرده

کدام از مقياسها از طریق جمع کردن ارزش عددي سؤالهاي

مقياسهاي آن حيطه تقسيم میشدند (براي رویکردهاي عمقی

مربوطه به دست میآید .بر این اساس ،میتوان نمرات سه

و سطحی عدد  4و براي رویکرد راهبردي عدد  .)5بنابراین

رویکرد اساسی را با جمع کردن نمرات خرده مقياسهاي آنها

حداکثر ميانگين براي هر رویکرد  79و حداقل آن  4خواهد

محاسبه کرد .نمرات خرده مقياسها با جمع کردن امتيازات

بود.

داده شده به سؤالهاي هر خرده مقياس به دست میآید.

یافتهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  15و با توجه

مقایسه ميانگين نمرات رویکردها یا خرده مقياسهاي هر

به راهنماي ابزارها تحليل شد .جهت تجزیه و تحليل دادهها از

رویکرد ،درجه اهميت آنها را نشان میدهد .در نهایت با توجه

آمار توصيفی (توزیع فراوانی ،شاخصهاي مرکزي و

به ميانگينهاي حاصل از جمعبندي سؤاالت در سه حيطه

پراکندگی) و آمار تحليلی شامل آزمون  χ7و همبستگی

عمقی ،راهبردي و سطحی ،رویکرد مطالعاتی دانشجو تعيين

 Pearsonاستفاده شد و  P ≤ 9/95به عنوان سطح معنیداري

میشد .بنابراین رویکرد اصلی فرد رویکردي بود که وي در آن

در نظر گرفته شد.

بيشترین ميانگين را به دست آورده بود.
پایایی و روایی محتوایی این پرسشنامه در مطالعات داخل

يافتهها

و خارج کشور بررسی و مورد تأیيد قرار گرفته است (-12

ميزان بازگشت پرسشنامههاي تکميل شده از  127دانشجو،

 .)14با این وجود ،جهت حصول اطمينان بيشتر ،روایی صوري

 132پرسشنامه بود ( 89درصد) .از  132دانشجوي شرکت

آن با نظر خواهی از متخصصين مورد بررسی قرار گرفته،

کننده در این مطالعه که پرسشنامه را تکميل نمودند 57 ،نفر

پایایی آن نيز با محاسبه ضریب  Cronbach’s alphaبراي

( 38درصد) پسر و  85نفر ( 67درصد) دختر 29 ،نفر (51

رویکردهاي عمقی ،راهبردي و سطحی به ترتيب 9/29 ،9/26

درصد) در مقطع پایه و  62نفر ( 49درصد) در بخشهاي

و  9/68تعيين شد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این

بالينی مشغول به تحصيل بودند .ميانگين معدل تحصيلی آنان

پرسشنامه است.

 15/28 ± 1/1با حداقل  17و حداکثر  18/25بود.

جهت جمعآوري دادهها پس از انجام هماهنگیهاي الزم با

پنجاه و پنج نفر ( 49/1درصد) از رویکرد عمقی 59 ،نفر

آموزش دانشکده و استاد مربوطه ،با حضور در کالسهاي

( 36/5درصد) از رویکرد راهبردي و  37نفر ( 73/4درصد) از

درس و پس از بيان اهداف پژوهش و جلب همکاري داوطلبانه

رویکرد سطحی مطالعه استفاده میکردند .نتایج آزمون  χ7نشان
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داد که تفاوت آماري معنیداري بين رویکردهاي مطالعه

مقطع بالينی از رویکرد عمقی مطالعه بيشتر استفاده میکنند ،اما

دانشجویان مقاطع پایه و بالينی وجود ندارد (.)P = 9/12

ميزان استفاده دانشجویان مقطع علوم پایه از رویکرد سطحی

درصد فراوانی رویکردهاي مطالعه دانشجویان مقطع پایه و
بالينی در نمودار  1نشان میدهد که دانشجویان پزشکی در

مطالعه به طور قابل مالحظهاي باالتر از مقطع بالينی بوده است
( 39درصد در مقابل  16/4درصد.)P = 9/14 ،

جدول شماره  :1درصد فراوانی رویکردهاي مطالعه دانشجویان به تفکيک مقطع تحصيلی

50%
40%
30%
20%
10%
رویکرد سطحی
30%
16.40%

رویکرد راهبردی
33%
40%

0%

رویکرد عمقی
37.10%
43.30%

پایه
بالینی

درصد فراوانی رویکردهاي مطالعه دانشجویان دختر و پسر

( 72/1درصد در مقابل  12/3درصد) .بررسی رابطه بين

در نمودار  7نشان میدهد که ميزان استفاده دانشجویان پسر از

جنسيت و رویکردهاي مطالعه با آزمون  χ7تفاوت آماري

رویکرد عمقی بيشتر از دانشجویان دختر ( 48/1درصد در

معنیداري بين رویکردهاي مطالعه و یادگيري دانشجویان دختر

مقابل  35/3درصد) و ميزان استفاده دانشجویان دختر از

و پسر وجود ندارد (.)P = 9/75

رویکرد سطحی مطالعه بيشتر از دانشجویان پسر بوده است
جدول شماره  :7درصد فراوانی رویکردهاي مطالعه دانشجویان به تفکيک جنس

50%
40%
30%
20%
10%
رویکرد سطحی
17%
27.10%
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ماتریس همبستگی بين رویکردهاي مطالعه و یادگيري
دانشجویان و معدل تحصيلی آنان نشان داد که بيشترین رابطه
بين رویکرد عمقی و راهبردي ( )r =9/576 ،P = 9/9991و
کمترین رابطه بين رویکرد سطحی و عمقی وجود دارد (9/289
=  .)r = -9/974 ،Pبه عبارتی افرادي که از رویکرد راهبردي

بحث و نتیجهگیري
رویکرد غالب مطالعه دانشجویان ،رویکرد عمقی بود .نتایج
مطالعات داخل کشور نيز مؤید این مطلب میباشد .در بررسی
رویکردهاي مطالعه و یادگيري دانشجویان رشته پرستاري و
مامایی دانشگاه علوم پزشکی شيراز و دانشجویان رشته علوم

مطالعه استفاده بيشتري کردهاند ،به رویکرد عمقی مطالعه نيز

تربيتی دانشگاه شاهد نيز رویکرد غالب مطالعه و یادگيري

توجه بيشتري داشتهاند ،به تعبير دیگر این دو رویکرد با هم

دانشجویان رویکرد عمقی گزارش گردیده است (.)1 ،18

مرتبط میباشند .بر عکس ضریب همبستگی منفی و پایين بين

نتایج برخی مطالعات خارج از کشور نتایج حاصل از این

رویکردهاي عمقی و سطحی مطالعه نشان دهنده رابطه ضعيف

پژوهش را تأیيد میکند McKee ،)17( Senemoglu .و

و معکوس این دو متغير میباشد (جدول .)1

همکاران ( )16و  Shankarو همکاران ( ،)12با بررسی

جدول  .7ضریب همبستگی بين معدل دانشجویان و رویکردهاي مطالعه و
یادگيري

رویکرد مطالعه و یادگيري دانشجویان پزشکی نشان دادند که

متغيرها

معدل

رویکرد

رویکرد

رویکرد

رویکرد غالب مطالعه و یادگيري دانشجویان رویکرد عمقی

دانشجو

عمقی

راهبردي

سطحی

بوده است.

معدل دانشجو

1

9/143

**9/375

*-9/714

مقایسه رویکردهاي مطالعه و یادگيري دانشجویان نشان داد

1

**9/576

.-9/974

که رویکردهاي مطالعه و یادگيري دانشجویان پزشکی در مقطع

1

-9/983

علوم پایه و بالينی متفاوت است .رویکردهاي عمقی و

رویکرد عمقی
رویکرد راهبردي

1

رویکرد سطحی

* P < 9/91. ** P < 9/991.

بين معدل تحصيلی دانشجویان و رویکرد راهبردي مطالعه
همبستگی مثبت و معنیداري وجود داشت (،P = 9/9991
 .)r = 9/375بين معدل تحصيلی دانشجویان و رویکرد سطحی
مطالعه رابطه منفی وجود داشت ،که از نظر آماري معنیدار بود
( .)r = -9/714 ،P = 9/974بين معدل تحصيلی دانشجویان و
رویکرد عمقی مطالعه همبستگی مثبت و ضعيفی وجود داشت
که از نظر آماري معنیدار نبود (.)r = 9/143 ،P = 9/114
بررسی معدل تحصيلی گروههاي مختلف دانشجویان نشان داد،
معدل تحصيلی دانشجویانی که از رویکرد راهبردي ،عمقی و
سطحی مطالعه استفاده کرده بودند ،به ترتيب ،16/73 ± 1/12
 15/58 ± 1/12و  15/76 ± 1/91بود.

راهبردي مطالعه دانشجویان پزشکی در مقطع بالينی در مقایسه
با مقطع پایه افزایش قابل مالحظهاي را نشان میدهد .اما بر
عکس ،استفاده از رویکرد سطحی مطالعه در مقطع بالينی به
طور چشمگيري کاهش یافته است .نتایج مطالعه Abraham
و همکاران روي دانشجویان دانشکده پزشکی در کشور
هندوستان نشان داد که رویکرد غالب مطالعه دانشجویان در
مقطع بالينی رویکرد عمقی بوده است ( ،)19که با یافتههاي این
مطالعه مطابقت دارد .در تحقيقی که در سریالنکا بر روي 182
دانشجوي پزشکی مقطع پایه و  174دانشجوي مقطع بالينی
انجام گرفت ،ميزان استفاده دانشجویان از رویکرد سطحی در
مقطع بالينی بيشتر از مقطع پایه گزارش شده است که مشابه
نتایج پژوهش حاضر میباشد (.)79
محيط آموزشی ،محتواي دروس و شيوه تدریس استادان در
بيمارستانها ممکن است از علل تغيير رویکرد مطالعه و
یادگيري دانشجویان بوده باشد .پژوهشگران اعتقاد دارند که
عوامل مختلفی ممکن است در اتخاذ رویکرد مطالعاتی
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دانشجویان مؤثر باشد .عواملی از قبيل محيط یادگيري و

روش حل مسأله ( Problem base learningیا  )PBLدر

تجارب قبلی آموزشی دانشجویان ( ،)71 ،77محتوا و طراحی

تدریس درس فيزیولوژي دانشجویان را به رویکرد عمقی

برنامه درسی به خصوص روشهاي ارزشيابی دانشجویان (،73

مطالعه ترغيب نموده است (.)11

 ،)11نحوه ارایه دروس و شيوه تدریس استادان ( )74 ،75و

به کارگيري الگوي مناسب مطالعاتی توسط دانشجویان

تأکيد بر انتقال بی چون و چراي مطالب درسی ،حجم باالي

عامل بسيار مهمی در ارتقاء و پيشرفت تحصيلی و ماندگاري

محتواي دروس و عدم آزادي علمی دانشجویان را به انتخاب

دانش فرا گرفته است .بنابراین با آموزش و اصالح رویکردهاي

رویکرد مطالعاتی سوق میدهد (.)76

مطالعه و یادگيري دانشجویان میتوان به فراگيران در اتخاذ و

 Ramsdenو  Entwhistleدر بررسی رویکرد مطالعه

به کارگيري شيوههاي مناسب مطالعه و یادگيري کمک کرد.

دانشجویان دریافتند که تدریس خوب و حمایت از آزادي بيان

نياز دانشجویان پزشکی در درك و فهم فرایندهاي پيچيده

دانشجویان را به مطالعه و یادگيري عميق و در مقابل حجم

زیستی جهت تشخيص بيماريها و تأکيد استادان بالينی بر

باالي مطالب درسی ،عدم فرصت کافی براي مطالعه و فقدان

روشهاي مسأله محور ( )Problem base learningدر

آزادي در یادگيري ،دانشجویان را به سوي رویکرد مطالعه و

تدریس و آزمون Objective structured ( OSCE

یادگيري سطحی سوق میدهد (.)72

 )clinical examinationدر ارزشيابی دانشجویان ممکن

 Trigwellو همکاران نشان داد که شيوه تدریس استادان

است که از علل بهبود رویکردهاي مطالعاتی دانشجویان و

در انتخاب رویکرد مطالعه و یادگيري دانشجویان در کالس

استفاده بيشتر از رویکرد مطالعه عمقی نسبت به رویکرد

درس تأثير زیادي داشته است .تأکيد بر محفوظات و انتقال

سطحی بوده باشد.

اطالعات در تدریس ( Teacher-focused/information

در زمينه ارتباط رویکرد مطالعه و یادگيري با جنس

 )transmissionدانشجویان را به اتخاذ رویکرد سطحی و

دانشجویان ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بين رویکردهاي

تأکيد بر مفاهيم و درك و فهم مطالب (Student-

مطالعه در دو جنس تفاوت معنیدار آماري وجود ندارد.

 )focused/conceptualدانشجویان را به رویکرد عمقی

یافتههاي پژوهش حاضر مبنی بر عدم تفاوت در رویکردهاي

مطالعه تشویق میکند ( Biggs .)78نيز اعالم نموده است که

مطالعه دانشجویان پسر و دختر با نتایج برخی پژوهشهاي

محتواي درس میتواند به طور قابل توجهی روي انتخاب

قبلی مانند سيف و فتحآبادي ( )39( Duff ،)1و Dobson

رویکرد مطالعه و یادگيري دانشجویان تأثير داشته باشد (.)79

( )31همخوانی دارد و با نتایج برخی مطالعات دیگر مانند

نتایج مطالعه  Abrahamو همکاران در تدریس درس

 )37( Kereberو  Hassallو  )33( Joyceهماهنگی ندارد.

فيزیولوژي براي دانشجویان پزشکی که روي دو گروه از

ناهماهنگی در نتایج این پژوهشها ممکن است به دليل شرایط

دانشجویان با استفاده از دو روش سخنرانی (Lecture-

مطالعه و نيز روشهاي پژوهش بوده باشد.

 )basedکه سبک رایج تدریس استادان پایه میباشد و روش

یافتههاي این پژوهش نشان داد که بين رویکردهاي مطالعه

بيمار محور ( Clinically oriented physiology

و یادگيري دانشجویان و پيشرفت تحصيلی آنان همبستگی

 )teachingکه سبک رایج تدریس استادان بالينی است ،نشان

وجود دارد .بين رویکرد راهبردي و عمقی مطالعه با پيشرفت

داد که روش بيمار محور منجر به افزایش رویکرد عمقی

تحصيلی همبستگی مثبت و بين رویکرد سطحی مطالعه با

مطالعه در دانشجویان پزشکی میشود ( .)19نتایج مطالعهاي در

پيشرفت تحصيلی همبستگی منفی و معنیدار مشاهده شد .در

دانشکده پزشکی مانيتال هندوستان نيز نشان داد که استفاده از

توجيه و تفسير این یافته میتوان چنين استدالل کرد که استفاده
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دانشجویان از رویکرد عمقی و راهبردي مطالعه به پيشرفت

متخصصان مانند  Entwistleو  Ramsdenخاطر نشان

تحصيلی بيشتر آنان و در نتيجه کسب معدل تحصيلی باالتر

کردهاند که رابطه بين رویکردهاي مطالعه و پيشرفت تحصيلی

منجر خواهد شد و بر عکس استفاده دانشجویان از رویکرد

در موقعيتهاي مختلف تغيير میکند .آنها معتقدند که الزامات

سطحی مطالعه ،پيشرفت تحصيلی کمتر و در نتيجه کسب

محيط تحصيلی مانند ویژگیهاي سنجش ،تفاوت شاخصهاي

معدل تحصيلی پایينتر را براي آنان در پی خواهد داشت.

عملکرد یا پيشرفت تحصيلی در مطالعات مختلف و روشهاي

رویکرد غالب دانشجویان قوي رویکرد عمقی ،یعنی رویکرد

آماري مورد استفاده ،میتواند از علل پراکندگی در نتایج این

مبتنی بر درك و فهم عميق مطالب درسی بوده است؛ در حالی

پژوهشها باشد (.)1

که رویکرد غالب دانشجویان ضعيف رویکرد سطحی است که

شاید بتوان گفت که یکی از عوامل مؤثر در ضعف یادگيري

مبتنی بر باز پدیدآوري و حفظ کردن حقایق و روشها به

و افت تحصيلی دانشجویان آشنا نبودن و یا آگاهی کم آنها به

صورت روزمره است.

رویکردهاي مطالعه و یادگيري باشد و چه بسا شناخت

یافتههاي دیگر این مطالعه همچنين نشان داد که معدل

اثربخشی آموزش این رویکردها در ميزان یادگيري و پيشرفت

تحصيلی دانشجویانی که از رویکرد راهبردي و عمقی مطالعه

تحصيلی دانشجویان گامی مهم در رفع این تنگنا باشد .چنيين

استفاده میکردند ،از معدل تحصيلی دانشجویانی که از راهبرد

شناختی میتواند در برنامهها و تصميمگيريهاي مدیران و

سطحی مطالعه استفاده میکردند ،باالتر بود ( 16/73و 15/58

برنامهریزان براي بهبود فرایند آموزش و اثربخشتر کردن آن

در مقابل  .)15/76این نتيجه با نتایج مطالعه منصوري و

مورد توجه جدي قرار گيرد.

همکاران در دانشگاه علوم پزشکی شيراز ) همخوانی دارد که

با توجه به توصيههاي سومين کنفرانس بينالمللی آموزش

معدل تحصيلی دانشجویانی را که از رویکرد راهبردي و عمقی

پزشکی مبنی بر تأکيد بر رویکردهاي مطالعه و یادگيري

مطالعه استفاده میکنند ،نسبت به دانشجویانی که از رویکرد

دانشجویان ،به عنوان یکی از راهکارهاي عملی براي بهبود

سطحی مطالعه استفاده میکنند ،به طور معنیداري باالتر

کيفيت آموزش و از آن جایی که دانشجویان پزشکی در دوران

گزارش کرده است (به ترتيب  15/7و  14/7در مقابل )14

تحصيل خود با حجم باالیی از اطالعات سر و کار دارند و

(.)18

براي ساماندهی و یادگيري این مطالب نيازمند به کارگيري

این یافته با نتایج مطالعات سيف و فتحآبادي (،)1

رویکردهاي مناسب مطالعاتی میباشند ( .)49شناسایی

 Shankarو همکاران ( ،)12عبد خدایی و غفاري (،)34

رویکردهاي مطالعه و یادگيري دانشجویان میتواند اطالعات

 Marionو همکاران ( )35و  ،)36( Wardدر زمينه ارتباط

الزم را براي انجام مداخالت آموزشی فراهم آورد .بنابراین

رویکردهاي مطالعه و پيشرفت تحصيلی دانشجویان ،همخوانی

پيشنهاد میشود که رویکردهاي مطالعه و یادگيري دانشجویان

دارد؛ اگر چه در مجموع پژوهشهاي انجام شده ،پيشرفت

در مقاطع و رشتههاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته ،در

تحصيلی باال را با رویکرد عمقی و پيشرفت تحصيلی پایين را

جهت اصالح رویکرد مطالعه و یادگيري دانشجویان

با رویکرد سطحی مرتبط دانستهاند ،اما این روابط را نمیتوان

برنامهریزي شود.

به عنوان یک قاعده مسلم پذیرفت ،زیرا که برخی از مطالعات

نتيجهگيري

مانند  Disethو  )38( Davidson ،)32( Martinsenو

نتایج این بررسی نشان داد که رویکرد غالب مطالعه و

 Minbashianو همکاران ( )39چنين رابطهاي را تأیيد

یادگيري دانشجویان پزشکی رویکرد عمقی میباشد .در مقطع

نکردهاند و به عالوه سيف و فتحآبادي از قول برخی از

بالينی ،رویکرد عمقی و راهبردي مطالعه دانشجویان پزشکی
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افزایش و رویکرد سطحی مطالعه آنان به طور قابل مالحظهاي

از کليه دانشجویان عزیز که با دقت و حوصله

 بين رویکردهاي مطالعه و یادگيري با پيشرفت.کاهش یافت

پرسشنامههاي ارسالی را تکميل و در انجام این تحقيق ما را

تحصيلی دانشجویان رابطه معنیداري مشاهده شد؛ به نحوي که

. صميمانه تشکر و قدرانی میشود،یاري نمودند

معدل تحصيلی دانشجویانی که از رویکردهاي راهبردي و
 از دانشجویانی که از رویکرد،عمقی مطالعه استفاده میکردند
. باالتر بود،سطحی مطالعه استفاده میکردند
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Background & Objective: Approach to the study, as one of the factors affects students’ learning
and achievement, is of a great importance. The aim of this study was to compare medical students’
approaches to learning in pre-clinical and clinical years of study and its effect on their academic
achievement.
Methods: In this descriptive-analytic study, a total of 137 medical students in pre-clinical and
clinical years of study in Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran, were evaluated
by using Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) questionnaire. Grade point
average of students in theoretical and practical courses was considered as an indicator of their
academic achievement.
Results: The most common approach to study and learning was deep approach (40.1%). In clinical
years of study, a significant increase of using deep approach and significant decrease of using
surface approach were observed. There was no significant difference between pre-clinical and
clinical students in regard to their learning and study approaches (P = 0.140). Learning and study
approach showed significant relationship with students’ academic achievement (P = 0.01).
Conclusion: Due to the significance of using deep approach in learning, it is recommended that
educational planners provide the best learning conditions to encourage students to take advantage of
this study approach.
Key Words: Approache to the study, Medical students, Academic achievement, Approaches and
study skills inventory for students (ASSIST)
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