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زمینه و هدف :یکی از مسایل مهم در تفاوتهای فردی دانشجویان ،رویکردهای یادگیری آنان میباشد .رویکردهای یادگیری روشهایی هستند که یاد
گیرنده به وسیله آنها اقدام به انتخاب اطالعات و یکپارچهسازی آنها میکند .شناسایی رویکردهای یادگیری دانشجویان و برنامهریزی آموزشی در جهت
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دموگرافیک دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
روش کار :این پژوهش از نوع توصیفی ،تحلیلی و همبستگی بود و بر روی  922نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به
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و تحلیل قرار گرفت.
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مقدمه

دوره دوازدهم شماره پنجم

نمرات فرد را به باالترین حد میرساند .هر رویکرد از دو

یادگیری و آموزش ،محصول عوامل ترکیبی و پیچیدهای از

عنصر انگیزه و راهبرد تشکیل میشود .انگیزه ،چرایی تصمیم

ویژگیهای یاد گیرنده تا عوامل محیطی میباشد .در گذشته

به یادگیری دانشجویان را بیان میکند؛ در حالی که راهبرد،

تصور میشد که عوامل مربوط به یاد گیرنده ،قابلیت کنترل و
تغییر از بیرون را ندارد و جهت بهبود و بسترسازی یادگیری و
آموزش ،بر عوامل محیطی تمرکز میشد .امروزه بخشهای

چگونگی پیشبرد یادگیری دانشجویان را مطرح مینماید (.)3
در تعریف هر یک از این رویکردها ،محققان به این نتیجه
رسیدهاند که در رویکرد عمیق ،یاد گیرنده بر فهم و مرتبط

قابل توجهی از عوامل مربوط به فرد نیز قابل برنامهریزی،

ساختن اندیشههای موجود در مطلب یا تکلیف یادگیری

پیشبینی و تغییر در جهت همسو شدن با جریان یادگیری و

متمرکز میگردد و شیوه اصلی او در مطالعه ،منسجمسازی و

آموزش میباشد .تحقیقات مختلف ،هر کدام گوشهای از

وحدتبخشی مفاهیم و اصول یاد گرفته شده در یک نظام

زوایای آموزش را روشن ساختهاند ( .)1یمینی در مطالعه خود

مفهومی گستردهتر است .در رویکرد سطحی ،یاد گیرنده در پی

بیان کرد که یادگیری افراد تحت تأثیر اکوسیستم پیچیدهای

به خاطر سپردن و بازآفرینی حقایق موجود است ،بیآن که

متشکل از مؤلفههای موقعیت یادگیری و تواناییهای متفاوت و

تمرکزی بر انسجام حقایق و آفرینش یا کشف روابط جدید بین

بالقوه افراد یاد گیرنده است ( .)8مباحث مربوط به تفاوتهای

مفاهیم یاد گرفته شده ،داشته باشد .این رویکرد در مقایسه با

فردی ،با طرح مفاهیمی همچون رویکردهای یادگیری ،جایگاه

رویکرد عمیق ،کمتر جنبه زایشی و پویا دارد .در رویکرد

ویژهای را در تبیین علل و زمینههای یادگیری به خود

راهبردی ،یاد گیرنده با به کارگیری راهبردهای سازماندهی

اختصاص دادهاند و بر شیوههای مورد رجحان فرد در فرایند

مطالعه و مدیریت زمان ،تالش میکند تا به کسب موفقیت نایل

پردازش اطالعات توجه خاصی دارند ()9

آید .یاد گیرندگان دارای رویکرد عمقی بر کسب معنا و درک

بیشتر روانشناسان پرورشی و متخصصان یادگیری،
چگونگی برخورد یاد گیرندگان با مطالب را رویکرد یادگیری
بیان کردهاند ( .)9-6رویکردهای یادگیری معرف تصورات یا
ایدههای یاد گیرنده از یادگیری است ( .)3یاد گیرندگان به طور
عمومی به دو شکل اصلی رویکردهای یادگیری عمیق و
سطحی با تکالیف درگیر میشوند .این رویکردها به رفتار

مطالب و در مقابل ،یاد گیرندگان دارای رویکرد سطحی بر
حفظ و یادآوری مطالب تأکید دارند (.)12
یاد گیرندگان دارای رویکرد سطحی (به منظور بر آوردن
نیازهای درسی با کمترین تالش و درگیری و اجتناب از
شکست) ،به انگیزشهای بیرونی و یاد گیرندگان دارای رویکرد
عمقی ،بر کسب معنا و درک مطالب گرایش دارند .تأکید یاد

حاصل از تفسیر آموزشی و وظایف آموزشی یاد گیرنده وابسته

گیرندگان دارای رویکرد سطحی بر حفظ و یادآوری مطالب

است .چنین تفسیرهایی باعث شکلگیری انگیزش (یک قصد)

است ( ،)12اما یاد گیرندگانی که از رویکردهای پردازش عمقی

یادگیری و فرایندهای متمایزی در غالب راهبردهای یادگیری

استفاده میکنند ،به اطالعات مطالعه شده یا مسایلی که تالش در

میگردد (.)2

حل آن دارند ،به عنوان ابزاری برای فهمیدن محتوا مینگرند.

در یادگیری سه رویکرد از یکدیگر قابل تمایز است.

آنها میکوشند تا اطالعات را به یک چارچوب مفهومی بزرگ

رویکرد سطحی که در بر دارنده بازتولید مطالب آموزش داده

ارتباط دهند .افراد دارای رویکرد سطحی ،به اطالعات به عنوان

شده جهت برآوردن حداقل مقتضیات است ،رویکرد عمیق که

محتوایی که باید بدون تالش برای پیوند دادن به ایدههای

شامل فهم واقعی مطالب یاد گرفته شده میباشد و رویکرد

بزرگتر یاد گرفته شود ،مینگرند (.)11

پیشرفتمدار که در بر گیرنده استفاده از راهبردهایی است که

الزم به ذکر است که هر دو رویکرد یادگیری (سطحی و
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عمقی) میتوانند به موفقیت یاد گیرندگان بینجامد .اگر آزمون

خروج آنها ،غیبت و تکمیل ناقص پرسشنامه بود .ابزار

معلم بر درک و فهم یاد گیرندگان از موضوعات درسی تأکید

جمعآوری دادهها ،پرسشنامه شامل دو قسمت ویژگیهای

داشته باشد ،رویکرد عمقی منجر به پیشرفت زیاد میشود ،اما

دموگرافیک و رویکردهای یادگیری متشکل از  82گویه 3

اگر آزمون معلم بر یادگیری واقعیتهای خاص و حفظ کردن

درجهای در مقیاس لیکرت (همیشه در مورد من صدق میکند

اطالعات تأکید نماید ،رویکرد سطحی مفید خواهد بود (.)11

تا هرگز در مورد من صدق نمیکند) بود .همچنین ،این ابزار

یاد گیرندگان مختلف از رویکردهای متفاوتی برای یادگیری
استفاده میکنند .بنابراین ،شناخت این رویکردها و برنامهریزی

دو مقیاس اصلی به صورت یادگیری سطحی و یادگیری عمقی
(هر کدام دارای  12سؤال) داشت.

در جهت آنها در هر دانشگاه ،هم به یادگیری بهتر دانشجویان

نحوه امتیازدهی پرسشنامه بدین صورت بود که به هر کدام

کمک خواهد کرد و هم مدرسان را جهت تدریس با نتایج

از گزینهها نمرهای از  3تا  1تعلق میگرفت (کامالً موافق = ،3

یادگیری بهتر سوق خواهد داد و از آنجایی که دانشجویان

(موافقم =  ،9نظری ندارم =  ،9مخالفم =  8و کامالً مخالفم =

تحصیالت تکمیلی قشر برتر هر دانشگاه و جزء استادان آینده

 )1و نمره مربوط به هر کدام از مقیاسها از طریق جمع کردن

و نخبگان کشور به شمار میروند ،شناخت این رویکردها برای

ارزش عددی سؤالهای مربوط به آن به دست میآمد .رویکرد

آنان جهت برنامهریزی تحصیلی حایز اهمیت میباشد .به دلیل

اصلی فرد ،رویکردی بود که در آن بیشترین میانگین را کسب

این که ویژگیهای فراگیر از جمله عوامل مؤثر در فرایند

میکرد .رویکردهای دیگر با توجه به میانگین به ترتیب در

یاددهی و یادگیری است ،از مدرسان انتظار میرود تا به منظور

مراحل بعدی اهمیت قرار میگرفت.

اثربخشی بیشتر فرایند تدریس ،به این متغیرها توجه خاصی

در پژوهش حاضر ،به مالحظات اخالقی معمول توجه

نمایند .مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه احتمالی

گردید .از جمله به نمونههای مورد مطالعه اطمینان داده شد که

رویکردهای یادگیری و ارتباط آن با ویژگیهای فردی

اطالعات کسب شده از آنها محرمانه باقی میماند و نیازی به

دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ذکر نام و نام خانوادگی در پرسشنامهها نیست .شرکت در

انجام شد.

پژوهش اختیاری بود و هر زمان که افراد تمایل داشتند،
میتوانستند از مطالعه خارج شوند.

روش کار
این مطالعه از نوع همبستگی بود که در سال  1938بر روی
 392نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی (مقاطع کارشناسی
ارشد و دکتری) دانشگاه علوم پزشکی کرمان که در ترم دوم
سال تحصیلی  1938-39مشغول به تحصیل بودند ،انجام
گردید .حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه محدود963 ،
نفر تعیین شد .جهت افزایش اعتبار دادهها 922 ،نفر به صورت
تصادفی با استفاده از لیست حضور و غیاب دانشجویان هر
دانشکده انتخاب شدند.
معیارهای ورود دانشجویان به مطالعه شامل دانشجوی
تحصیالت تکمیلی و تمایل به شرکت در مطالعه و معیار
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در مطالعه  ،Siddiquiروایی محتوایی و پایایی پرسشنامه با
روش  2/39 ،Cronbachs alphaو همسانی درونی رویکرد
عمیق و رویکرد سطحی به ترتیب  2/39و  2/33به دست آمد
( )18و این ضرایب در مطالعه  Laiو همکاران به ترتیب 2/33
و  2/66بود ( .)19همچنین ،در تحقیق احمدی ده قطبالدینی
به منظور تعیین روایی سازه ،از روش مؤلفههای اصلی با
چرخش واریماکس استفاده شد (.)19
پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانشجویان و جمعآوری
دادهها ،پرسشنامهها کدگذاری و اطالعات با استفاده از آمار
توصیفی (توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی
(آزمونهای  ANOVAو  )در نرمافزار  SPSSنسخه 88
8
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( )version 22, SPSS Inc., Chicago, ILتجزیه و تحلیل

زنان تشکیل دادند 833 .نفر ( 39/8درصد) مجرد 129 ،نفر

گردید.

( 83/2درصد) متأهل و  999نفر ( 29/3درصد) ساکن خوابگاه
بودند 936 .نفر ( 39/2درصد) از مشارکت کنندگان در شهر
زندگی میکردند و  838نفر ( 39/2درصد) غیر شاغل بودند.

یافتهها

بیشترین رویکرد یادگیری در دانشجویان به ترتیب ،رویکرد

بر اساس یافتههای مطالعه 139 ،نفر ( 92/3درصد) از

عمقی ،سطحی و سطحی -عمقی بود (شکل .)1

شرکت کنندگان را مردان و  896نفر ( 61/3درصد) آنان را

 6/2درصد

رویکرد عمقی
رویکرد سطحی
رویکرد سطحی عمقی

 89/3درصد

 32/3درصد

شکل  :1فراوانی رویکردهای یادگیری مشارکت کنندگان مطالعه

آزمون  ،8بین رویکردهای یادگیری با شغل افراد ()P = 2/298

ارتباط معنیداری بین رویکردهای یادگیری و ویژگیهای

ارتباط آماری معنیداری مشاهده شد (جدول .)1

دموگرافیک مشارکت کنندگان وجود داشت .بر اساس نتایج

جدول  :1ارتباط رویکردها و ویژگیهای دموگرافیک شرکت کنندگان مطالعه
عمقی

سطحی

سطحی -عمقی

مجموع

رویکردها

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مرد

(122 )69/3

(99 )83/3

(11 )3/8

(139 )122

زن

(128 )39/2

(31 )82/3

(19 )3/9

(896 )122

شهر

(866 )32/2

(32 )89/3

(82 )3/9

(936 )122

روستا

(16 )66/6

(9 )16/3

(9 )16/3

(89 )122

بله

(892 )31/2

(33 )89/1

(13 )3/1

(999 )122

خیر

(98 )69/6

(13 )83/2

(3 )12/6

(66 )122

مجرد

(812 )32/3

(63 )89/8

(12 )6/1

(833 )122

متأهل

(38 )63/3

(83 )89/9

(6 )3/2

(129 )122

شاغل

(66 )61/1

(93 )98/9

(3 )6/3

(122 )122

غیر شاغل

(816 )39/2

(33 )82/8

(13 )3/2

(838 )122

ویژگیهای شخصیتی
جنس
مکان زندگی
حضور در خوابگاه
تأهل
شغل

P

2/133
2/263
2/139
2/336
*

2/298

*وجود ارتباط معنیدار

381

بررسی رویکردهای یادگیری و ارتباط آن...

بحث و نتیجهگیری

رحمتی و همکاران

دارد .از جمله اینکه در پژوهش  Diehmو ،Lupton

بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،بیشتر دانشجویان (32/3

رویکردهای یادگیری با ویژگیهای فردی یاد گیرندگان ارتباط

درصد) رویکرد عمقی دارند؛ به این معنی که آنها در یادگیری

داشت ( .)81همچنین ،بین رویکردهای یادگیری و ویژگیهای

بیشتر به دنبال مقاصد عمقی و درک و فهم کامل مطالب هستند
تا اینکه یادگیری خود را به الزامات درسی و دید کلی از درس
محدود نمایند .پژوهش غالمی بر روی دانشجویان رشته

فردی در مطالعه  Segersو همکاران ،ارتباط معنیداری مشاهده
شد ( .)88دو عامل مهم «رویکردهای یادگیری و ویژگیهای
فردی» در تحقیق شکورنیا و همکاران نیز با یکدیگر مرتبط بودند

پرستاری و مامایی بوشهر نیز نشان داد که اغلب آنان از رویکرد

( .)89با توجه به اینکه در مطالعه حاضر افراد شاغل بیشتر

عمقی استفاده میکردند ( .)13شهرآبادی و همکاران در تحقیق

رویکرد سطحی داشتند ،میتوان عنوان نمود که داشتن شغل در

خود بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،

حین تحصیل به ویژه در مقطع تحصیالت تکمیلی ،به عنوان

مشخص کردند که رویکرد یادگیری بیشتر از نیمی از

عامل بازدارندهای در فرایند یاددهی -یادگیری محسوب میشود.

دانشجویان ،عمقی میباشد (.)16

همچنین ،در مطالعه حاضر اغلب شرکت کنندگان دارای رویکرد

نتایج پژوهش قاضی طباطبایی و همکاران در دانشگاه تهران

عمقی ،مجرد بودند.

نشان داد که دانشجویان این دانشگاه ،بیشتر از رویکرد عمقی

آموزش عالی همواره طرفدار رویکرد یادگیری عمقی بوده

استفاده میکنند ( .)13یافتههای مطالعه منصوری و همکاران در

است؛ چرا که هدف آن ،توسعه فکری و توان افراد و یافتن

شیراز نیز حاکی از آن بود که رویکرد غالب دانشجویان ،عمقی

جایگاه مناسب در آینده توسط هر فرد میباشد .در تحقیق

میباشد ( .)12بیشترین رویکرد یادگیری در دانشجویان

حاضر نیز درصد باالیی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی

تحصیالت تکمیلی مطالعه شاری و همکاران ،از نوع عمقی بود

دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دارای رویکرد عمقی بودند و

( ،)13اما نتایج تحقیق  Lapeyreبیان نمود که دانشجویان به

مشاهده شد که شغل از جمله عوامل تأثیرگذار بر رویکردهای

رویکرد سطحی تمایل دارند ( .)82با توجه به این که رویکرد

یادگیری این دانشجویان میباشد؛ به گونهای که دانشجویان غیر

دانشجویان در بیشتر تحقیقات ،نتایج مشابهی با پژوهش حاضر

شاغل از رویکرد یادگیری عمقی بیشتری استفاده میکردند.

نشان میدهد ،تفاوت در نتیجه میتواند دالیل مختلفی داشته
باشد که از آن جمله میتوان به مشخصات شرکت کنندگان و
مکان اجرای تحقیق در آنها اشاره کرد؛ بدین صورت که

در این مطالعه ،رویکرد عمقی دارای بیشترین فراوانی بود و
ارتباط معنیداری با ویژگیهای دموگرافیک داشت .از آنجایی
که دانشجویان تحصیالت تکمیلی جزء قشر آموزندگان برتر هر

نمونههای مطالعه حاضر دانشجویان تحصیالت تکمیلی بودند،

دانشگاه به شمار میروند ،انتظار میرود که رویکرد عمقی به

اما نمونههای تحقیق  )82( Lapeyreرا دانشجویان پرستاری

عنوان رویکرد یادگیری ترجیحی دانشجویان شناخته شود و

تشکیل دادند .همچنین ،تفاوت در محیط ،سطح تحصیالت و

موانع موجود در توسعه آن از جانب مسؤوالن بر داشته شود .با

ویژگیهای فردی دانشجویان ،میتواند از علل دیگر مغایرت به

توجه به غالب بودن رویکرد عمقی در میان دانشجویان مطالعه

شمار رود.

حاضر ،توجه استادان و دانشگاهها به این رویکردها و تنظیم

در بررسی ارتباط رویکردهای یادگیری با ویژگیهای

برنامههای آموزشی و یادگیری در جهت آن ،میتواند منجر به

دموگرافیک ،تنها ارتباط معنیدار با شغل دانشجویان مشاهده شد.

افزایش عالقه ،رغبت و اشتیاق بیشتر دانشجویان به یادگیری

نتایج مطالعات مختلف نشان داد که رویکرد غالب و ترجیحی در

گردد .استفاده از شیوههای تدریس دانشجو محور در این راستا،

نمونهها ،تحت تأثیر عوامل شخصیتی و محیط زندگی فرد قرار

رویکرد عمقی را در دانشجویان تقویت مینماید.
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
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Background & Objective: An important individual difference among students is their learning
approaches. Learning approaches are styles through which the learner selects information and
integrates them. Identifying students’ learning approaches and educational planning result in the
attainment of educational achievements by students. The aim of this study was to evaluate learning
approaches and determine their relationship with demographic characteristics of postgraduate
students of Kerman University of Medical Sciences, Iran.
Methods: This was a descriptive, analytical, correlational study on 400 postgraduate students
selected through random sampling. The data collection tool consisted of a questionnaire with two
sections of demographic characteristics and learning approaches. Data were analyzed using
descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation) and ANOVA and chi-square tests
in SPSS software.
Results: The frequencies of deep, surface, and surface-deep approaches among the students were
70.5%, 23.5%, and 6.0%. Moreover, among demographic characteristic, the students’ occupation
had a significant relationship with their approaches to learning (P = 0.032). There was no
relationship between learning approaches and other demographic characteristics of students.
Conclusion: This study showed that the majority of postgraduate students in Kerman University of
Medical Sciences preferred the deep learning approach. This learning approach had a significant
relationship with their occupation. It frequency was higher in unemployed people. These findings
are useful for the university and professors.
Key Words: Learning approaches, Demographic characteristics, Graduate students
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