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چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان گروه های 

علـوم انسـانی و فنی مهندسـی، بـا توجـه به نقش جنسـیت اسـت. روش ایـن پژوهش، از نـوع تحقیقات 

توصیفی- همبستگی و جامعۀ آماری آن تمامی دانشجویان دانشگاه شیراز بوده اند که از بین آنها تعداد 

100 نفر )50 نفر رشـتۀ  علوم انسـانی و 50 نفر رشـتۀ فنی مهندسـی(، به روش نمونه گیری در دسترس، 

انتخاب و به پرسشنامۀ بازبینی شدۀ دوعاملی فرایند مطالعه )R-SPQ-2F( )بیگز و همکاران،2001( 

پاسخ داده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های هم بستگی، رگرسیون و آزمون t مستقل استفاده 

شـده اسـت. نتایج نشـان می دهد بین رویکرد عمقی، با پیشـرفت تحصیلی، هم بسـتگی مثبت معنادار و 

بین رویکرد سطحی، با پیشرفت تحصیلی، هم بستگی منفی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون 

نیـز نشـان می دهـد متغیر رویکرد سـطحی یادگیـری تبیین کنندۀ منفی معناداری برای پیشـرفت تحصیلی 

است. همچنین نتایج آزمون t نشان می دهد بین دختران و پسران از نظر رویکرد سطحی و بین دو گروه 

علوم انسـانی و فنی مهندسـی از نظر رویکرد عمقی یادگیری تفاوت معناداری برقرار اسـت. به طور کلی 

بررسـی رویکردهای یادگیری و تعیین نقاط قّوت و ضعف یادگیری دانشـجویان اطالعات مفیدی برای 

دست اندرکاران، برنامه ریزان آموزشی و استادان فراهم می آورد تا شرایط مناسبی برای مطالعه و یادگیری 

بهتر دانشجویان ایجاد کنند.
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مقدمه

یادگیـری را فراینـد مهـم انطبـاق و سـازگاری فـرد تعریـف کرده انـد کـه بـدون شـک همـۀ 
پیشـرفت های شـگفت انگیز دنیـای کنونـی بشـر زادۀ آن اسـت. یادگیـری فراینـد پذیـرش و 
پردازش اطالعات را در بر می گیرد که در افراد متفاوت به طور یکسـان صورت نمی گیرد 
)دمـرکان و دمیربـاس1، 2010(. مـرور شـواهد تجربـی و نظـری نشـان می دهـد محققان 
مختلف با هدف پیش بینی اشکال مختلف رفتارهای پیشرفت مدارانه در حوزۀ تحصیلی 
)بوریـک و  از جملـه خودتنظیمـی تحصیلـی  زیـادی  رفتاری-شـناختی  متغیرهـای  بـه 
سـوریک2، 2012؛آرتینو و جونز3، 2012(، انگیزش پیشـرفت )چنگ و الم4، 2013(، 
نیپـل و همـکاران6،  پیشـرفت )پکـران و همـکاران5، 2014،  جهت گیری هـای هـدف 
2014(، باورهـای خودکارمـدی تحصیلـی )مـک گوئـن و همـکاران7، 2014( و دیگـر 

متغیرهای شناختی توجه کرده اند )فاتحی پیکانی و شکری، 1393(.
دغدغه هـای  از  همـواره  تحصیلـی  موفقیـت  پس آینـد  و  پیش آینـد  عوامـل  بررسـی 
پژوهشگران نظام تعلیم و تربیت بوده است و در مطالعات متعدد این عوامل به تناسب 
اهمیـت و تأثیـر خـود شناسـایی یـا طبقه بنـدی شـده اند. بـا وجـود همـۀ پژوهش هایـی که 
در زمینـۀ موفقیـت و انگیـزۀ تحصیلـی انجام می شـود، این مسـئله هنوز به عنـوان یکی از 
چالش ها و دغدغه های نظام آموزشی ما مطرح است )خجسته مهر و همکاران، 1391(. 
عوامـل متعـددی در عملکـرد تحصیلـی فراگیـران نقـش دارنـد کـه یکـی از مهم تریـن این 
عوامـل رویکردهـای مطالعـۀ8 افراد اسـت که در سـال های اخیر محققـان بین المللی آن را 
پایۀ مهم برای رشد و تحول کودکان دانسته اند )هو و همکاران9، 2017؛ کوئرت جنس 

و همکاران10، 2016؛ گاال و همکاران11، 2014(.
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رویکرد به یادگیری، یا مطالعۀ مجموعه ای، از مهارت های کلی است که در برگیرندۀ 
کنجکاوی، پشتکار، برنامه ریزی و تعامل در یادگیری گروهی است )بوستامانته و همکاران1، 
2016(. رویکـرد مطالعـه در واقـع یکـی از اصطالحاتـی اسـت کـه بـرای نشـان دادن نحـوۀ 
برخورد یادگیرندگان با مطالب درسی به کار می رود. واژۀ رویکردهای مطالعه، به انگیزه های 
مختلـف همـراه بـا راهبردهـای منطبـق بـا آن اشـاره دارد کـه دانش آموزان و دانشـجویان در 
انجـام تصمیمـات مختلـف مربوط به مطالعه بـه کار می برند )یانکر2، 2011؛ سـنموگال3، 
2011؛ واالداس و همـکاران4، 2010؛ مارتـن و سـالجو5، 1976(. رویکـرد مطالعـۀ هـر 
فرد، نشـان می دهد که او با چه انگیزه و راهبردی با مواد و مطالب درسـی مواجه می شـود 
و چگونـه آن را یـاد می گیـرد. رویکرد مطالعه، روشـی اسـت که فراگیـر در یادگیری مطالب 
درسـی از آن بهـره می گیـرد تـا اطالعـات و تجربیـات تـازه را در ذهـن خود سـازماندهی و 
پردازش کند )دابسـون6، 2010؛کریسـتو و دینو2010،7؛ دایزت8، 2007(. در این زمینه 
دو رویکـرد وجـود دارد؛ نخسـت، رویکـرد عمقی9 نام دارد کـه در این رویکرد یادگیرنده به 
دنبال یافتن مفهوم و معنای زیربنایی مطالب درسی است و مطالب را با یکدیگر و با دانش 
قبلـی خـود مرتبـط می سـازد. در واقـع رویکرد عمقی یا یادگیری عمیـق، زمانی رخ می دهد 
که دانش آموزان بتوانند با موضوعات درسـی ارتباط برقرار کنند و ارزش آنها را دریابند و 
ببینند چگونه می توانند آنها را در دنیای واقعی به  کار گیرند )دلوتل و همکاران، 2010(. 
رویکرد دوم، سطحی10 نام دارد که در آن یادگیرنده به دنبال حفظ طوطی وار مطالب درسی 
است و راهبرد اصلی او حفظ کردن طوطی وار مطالب پراکنده و بازپدیدآوری آن در هنگام 
امتحـان اسـت. یادگیـری عمیـق متضاد یادگیری سـطحی و رویکرد مطلـوب آموزش عالی 

است )انتویستل و همکاران11، 2000(.
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به اعتقاد متخصصان سبک یادگیری یا شناختی رجحان افراد را برای به دست آوردن، 
حفـظ و اصـالح اطالعـات مشـخص می سـازد کـه با بـه کارگیری و برحسـب بهرۀ هوشـی 
آنهـا انجـام می شـود )تنویر و همکاران، 2010(. موری هـاروی1)1994( ضمن تأکید بر 
تفاوت هـای فـردی در سـبک های یادگیـری، مطـرح می کنـد کـه وجود الگوهـای مختلف 
از یادگیـری در میـان فراگیـران، باعـث پیچیده ترشـدن سـاختار مفهومـی فراینـد پـردازش 
می شود و افراد براساس برداشتی که از مفهوم یادگیری دارند راهبردهای متفاوتی را برای 
مطالعه و یادگیری مطالب درسی انتخاب می کنند. تحقیقات دربارۀ  رویکردهای مطالعۀ 
دانش آموزان و دانشجویان نشان می دهد تفاوت های مهمی در رویکردهای مطالعه  افراد 
وجود دارد )سان و ریچاردسون2011،2؛ انتویستل و همکاران،2000 (. دانشجویان بر 
اساس برداشتی که از مفهوم یادگیری دارند، راهبردهای متفاوتی را برای مطالعه مطالب 
درسـی انتخـاب می کننـد. مطالعاتـی کـه دربرگیرندۀ نحـوۀ برخورد دانشـجویان با مطالب 
درسـی اسـت، در پژوهـش مارتـن و سـالجو ریشـه دارد. آنهـا شـیوۀ برخورد دانشـجویان 
بـا مطالـب مطالعـات آنـان را بررسـی و اصطـالح رویکردهـای مطالعـه را ابـداع کرده انـد 

)کوفیلد و همکاران3، 2004(. 
بررسی های انجام شده در زمینۀ ارتباط بین رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان 
و عملکرد تحصیلی آنان، نتایج کم وبیش متفاوتی را در بر داشـته اسـت. تحقیقات نشـان 
می دهد بین راهبردهای یادگیری و مطالعه و عملکرد تحصیلی ارتباط وجود دارد )تنویر و 
همکاران، 2010؛ کازو4، 2009(. به طور خاص، شـواهد نشـان می دهد بین راهبردهای 
یادگیـری عمیـق و عملکـرد تحصیلـی رابطـۀ مثبـت وجـود دارد؛ در حالـی کـه ارتباط بین 
راهبردهای یادگیری سطحی و عملکرد تحصیلی به طور قطعی گزارش نشده است )فان5، 
2009(. بـرای مثـال فان )2008(؛ سـیمونز و همـکاران )2004(، و واتکینز6 )2001( 
از این فرضیه حمایت کرده اند که بین راهبردهای یادگیری سـطحی و عملکرد تحصیلی 
رابطۀ منفی وجود دارد؛ اما در دیگر مطالعات، هیچ رابطۀ معناداری بین این دو ساختار 
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یافـت نشـده اسـت )دیوپیـرات و ماریـن، 2005؛ فنـوالر، رومـن و کوسـتس1، 2007 و 
فـان، 2007 بـه نقـل از فـان، 2009(. از طرفـی دیگر، محققان نشـان داده اند که کیفیت 
ایده آل یادگیری دانشجویان به طور چشمگیری با رویکرد عمقی مطالعه همبستگی مثبت 
دارد؛ امـا بـا رویکـرد سـطحی مطالعه، همبسـتگی معناداری ندارد )زیگـرس2، 2004؛ و 
کربـر3، 2003(. نتایـج تحقیـق مینباشـیان و همـکاران4)2004( نیـز نشـان می دهـد کـه 
کیفیـت پاسـخ های دانشـجویان در امتحانـات بـه طـور مثبتـی بـا رویکرد عمقـی مطالعه، 
همبسـتگی دارد و بـا رویکـرد سـطحی مطالعـه همبسـته نیسـت. ژانگ )2003(، سـیف 
و فتح آبـادی )1387(، سـدلر اسـمیت5 )1997( و دایـزت6)2005 و 2003( نیـز در 
پژوهش هـای خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که دانشـجویانی کـه از رویکرد عمقـی مطالعه 
اسـتفاده می کننـد در مقایسـه بـا دانشـجویانی  کـه از رویکـرد سـطحی اسـتفاده می کننـد، 
عملکرد تحصیلی بهتری دارند. در مجموع در باره مبانی پژوهشی مربوط به رویکردهای 
مطالعـه، می تـوان گفـت در زمینـۀ رابطه انـواع رویکردهای مطالعه )عمقی و سـطحی( با 
پیشـرفت، موفقیت و عملکرد تحصیلی بسـیاری از این پژوهش ها از جمله اسـوانبرگ و 
مارتینسـن )2008(؛ دایزت و کوبلود، )2010(؛ نعمتی )1386(؛ باغانی و نیشـابوری 
)1390(؛ سیف و فتح آبادی )1387(؛ پارسا و ساکتی )1386(؛ شکورنیا و همکاران 
)1391(؛ فتح آبادی و سـیف )1386(؛ و شـکری و همکاران )1385( به رابطۀ مثبت 
بیـن رویکـرد عمقـی مطالعـه بـا موفقیت و عملکـرد تحصیلی و رابطۀ منفـی بین رویکرد 

سطحی مطالعه با موفقیت و عملکرد تحصیلی اشاره کرده اند.
بـا ایـن حـال در زمینـۀ ارتبـاط بیـن رویکردهای یادگیری و رشـتۀ تحصیلـی مطالعات 
زیادی انجام نشـده اسـت )دابسـون، 2010(؛ اما در مطالعۀ سـو و چوگو7 )2005( ذکر 
شـده اسـت که بین رشـتۀ تحصیلی و رویکردهای مطالعه ارتباط وجود دارد، ولی دربارۀ 
چگونگی این ارتباط مطلبی ذکر نشده است. از طرفی رامسدن )1988( نیز گفته است 
رویکردهـای عمیـق و سـطحی در رشـته ها و تخصص هـای علمـی مختلـف، نمودهـای 
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متفاوتی دارند. درواقع رامسدن معتقد است در متن های رشته های علم طبیعی )تجربی( 
رویکرد عمیق تکلیفی است که شاید تمرکز محدودی را روی جزئیات نیاز داشته باشد؛ 
یعنی اینکه در این رشته ها رویکرد سطحی مطالعه می تواند بهتر ظاهر شود؛ در حالی که 
در رشـته های علوم انسـانی افراد به دلیل اینکه باید معنای مطالب مطالعه شـده را دریابند 
و بیشتر روی جزئیات متمرکز شوند و در نتیجه بیشتر رودیکرد عمیق یادگیری را به کار 
می گیرنـد )کیـس و مارشـال1، 2004(. بنابرایـن بـا توجه با اینکه افراد تحت تأثیر رشـتۀ 
تحصیلـی خـود قـرار دارنـد، معمواًل انتظار مـی رود که افراد رشـته های تحصیلی مختلف 
)گـروه علـوم انسـانی در مقایسـه با گروه فنی مهندسـی( از رویکردهـای یادگیری متفاوتی 
اسـتفاده کنند؛ در نتیجه تحت شـرایط رویکردهای یادگیری و مطالعه متفاوت، عملکرد 
تحصیلی افراد دسـتخوش تغییرات عمده ای خواهد شـد. از سـویی دیگر، تعداد دیگری 
از پژوهشـگران معتقدند جسـتجوی رویکردهای مناسب به یادگیری در دانش آموزان یک 
هدف مهم در روان شناسی تربیتی است که امکان دارد پیشرفت تحصیلی آنها را افزایش 

دهد )فان، 2011(. 
از طرفی دیگر در زمینۀ ارتباط بین رویکردهای مطالعه با جنسیت، یافته های متناقضی 
گزارش شده است. برای مثال، بسیاری از پژوهش ها از جمله می یر و همکاران )1994(؛ 
داف )2004(؛ ویلسـون و همـکاران )1996(؛ ریچاردسـون و کینـگ )1998(؛ کربـر 
)2003(؛ سـیف و فتح آبادی )1387( و شـکورنیا و همکاران )1391( به نبوِد تفاوت 
بیـن دختـران و پسـران در اسـتفاده از رویکردهـای مطالعـه اشـاره کرده انـد. ایـن در حالی 
است که ژانگ )2000( و دمیکران و دمیرباس )2010( به این نتیجه دست یافته اند که 
پسران بیشتر از دختران از رویکرد عمقی مطالعه استفاده می کنند. از سوی دیگر شکری 
و همـکاران )1385( و غالمعلـی  لواسـانی و همـکاران )1390( به این نتیجه رسـیده اند 
که پسـران بیشـتر از دختران از رویکرد سـطحی مطالعه استفاده می کنند. پارسا و ساکتی 
)1386( نیز گفته اند دختران بیشتر از پسران، از رویکرد عمقی مطالعه استفاده می کنند. 
در مجمـوع می تـوان گفـت هنـوز الگـوی منسـجمی از یافته های پژوهشـی در زمینۀ رابطۀ 

رویکردهای مطالعه، با جنسیت شکل نگرفته است )دابسون، 2010(.
بر اسـاس مباحث مطرح شـده، عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشـجویان همواره 

1. Case & Marshall
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یکـی از شـاخص های مهـم ارزیابـی در محیط هـای تحصیلـی و نظـام آمـوزش و پـرورش 
اسـت و تمـام کوشـش ها و کنش هـای ایـن نظـام، برای بررسـی میـزان عملکـرد تحصیلی 
یادگیرندگان است. نقطۀ  مقابل عملکرد تحصیلی، افت تحصیلی است. کاهش انگیزش 
و افت تحصیلی، به عنوان یکی از معضالت مهم نظام آموزشی در کشورهای مختلف، 
باعـث بـه هـدر رفتـن بسـیاری از منابع می شـود و زیان هـای فرهنگی، علمـی و اقتصادی 
زیـادی متوجـه دولت هـا و خانواده هـا می کنـد )علی بخشـی و زارع، 1389(. در ایـران، 
افـت تحصیلـی در دانشـگاه ها در وضعیتـی نگران کننـده قرار دارد که ایـن امر از مهم ترین 
مشـکالت نظام آموزشـی اسـت و هرسـاله ده ها میلیارد ریال از بودجۀ کشـور و نیروهای 
بالقـوه و سـرمایه های جامعـه را کـه همـان نیـروی انسـانی اسـت، هدر می دهـد )کرمی و 
همکاران، 1384(. مسئلۀ افت تحصیلی زمانی اهمیتی بیشتر می یابد که بدانیم بسیاری 
از دانشـجویان توانایی هـای الزم را بـرای کسـب موفقیـت دارنـد؛ ولـی موفـق نمی شـوند 
)روحانـی و همـکاران، 1389(. همچنیـن تعـداد زیـادی از دانشـجویان بـرای مطالعـه و 
یادگیری کوشش زیادی می کنند؛ اّما چون در مهارت مطالعه و یادگیری ضعیف هستند، 
بسـیاری از کوشـش های آنها به هدر می رود )امینیان و قمی زاده، 1387(. شـناخت علل 
عـدم پیشـرفت تحصیلـی و اتخـاذ راهکارهـای پیشـگیرانه و مداخلـه ای، می توانـد کمکی 
مؤثـر در کاهـش افـت تحصیلـی و درنتیجـه، بهبـود وضعیـت جسـمی، روانی و آموزشـی 
دانشـجویان باشـد )شـکورنیا و همـکاران، 1391(. بـا توجـه بـه مطالـب مطرح شـده، 
تعییـن نقـاط قـّوت و ضعـف یادگیـری دانشـجویان می توانـد اطالعـات مفیـدی را بـرای 
دسـت اندرکاران و برنامه ریزان آموزشـی و اسـتادان فراهم  آورد تا شـرایط مناسبی را برای 
مطالعه و یادگیری بهتر دانشجویان ایجاد کنند. بنابراین هدف اصلی از پژوهش حاضر، 
مقایسۀ رویکردهای یادگیری و مطالعۀ دانشجویان گروه های علوم انسانی و فنی مهندسی 
و ارتبـاط آن بـا عملکـرد تحصیلی اسـت. بر این اسـاس سـؤاالت پژوهـش عبارت اند از: 
1- آیا رویکردهای یادگیری دانشجویان قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی آنها هست؟ 
آیا بین دانشجویان رشته های علوم انسانی با فنی مهندسی در رویکردهای یادگیری تفاوت 
معنـاداری وجـود دارد؟ 3- آیـا بیـن دختـران و پسـران در رویکردهـای یادگیـری تفـاوت 

معناداری وجود دارد؟
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روش پژوهش

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحقیقات همبسـتگی اسـت. جامعۀ آماری پژوهش 
حاضر را تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه های علوم انسانی و 
فنی مهندسی دانشگاه شیراز تشکیل می دهند که از بین آنها تعداد 100 نفر )50 دانشجوی 
علـوم انسـانی و 50 دانشـجوی فنی مهندسـی( بـه شـیوۀ نمونه گیـری در دسـترس انتخـاب     
شده اند. بعد از انتخاب آزمودنی ها پرسشنامۀ پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت و بعد از 
پاسـخگویی آزمودنی های به پرسشـنامه معدل آنها از طریق خودگزارشـی در پرسشـنامه هر 

کدام ثبت شد.

ابزار پژوهش

ابـزار مـورد اسـتفاده در ایـن ارزیابـی پرسشـنامۀ تجدیدنظرشـده دوعاملـی فراینـد مطالعـه 
)R-SPQ-2F(1 است. بیگز و همکاران )2001( فرم دوعاملی تجدیدنظرشدۀ »پرسشنامۀ 
ارزیابـی رویکردهـای یادگیـری  بـرای  بـه منظـور اسـتفادۀ معلمـان  را  فراینـد مطالعـه« 
دانش آمـوزان طراحـی کرده انـد. ابزار تجدیدنظرشـده، فقط رویکردهای عمیق و سـطحی 
)در حالی که هر رویکرد خود از دو بعد انگیزه و راهبرد تشکیل شده( با استفاده از 20 
سـؤال بـا مقیـاس لیکـرت پنج درجـه ای )کامـاًل مخالـف =1، مخالف =2، نظـری ندارم 
=3، موافق =4، کاماًل موافق =5( ارزیابی می کند. سؤاالت 1، 2، 5، 6، 9، 10، 13، 
14، 17، 18 مقیـاس رویکـرد عمیـق؛ سـؤاالت 3، 4، 7، 8، 11، 12، 15، 16، 19، 
20 مقیـاس رویکـرد سـطحی؛ سـؤاالت 1، 5، 9، 13، 17 خرده مقیـاس انگیـزۀ عمیـق؛ 
سؤاالت 2، 6، 10، 14، 18 خرده مقیاس راهبرد عمیق؛ سؤاالت 3، 7، 11، 15، 19 
خرده مقیاس انگیزۀ سطحی و سؤاالت 4، 8، 12، 16، 20 خرده مقیاس راهبرد سطحی 
را اندازه گیـری می کننـد. فـرم نهایـی این پرسشـنامه، به کمک روش هـای پایایی و تحلیل 
عاملـی تأییـدی مطالعه شـده اسـت. شـکری و همکاران )1385( اعتبـار عاملی این ابزار 
را در دو عامـل تأییـد شـده کـه در پژوهـش آنهـا ضریب پایایی پرسشـنامه  از طریق آلفای 
کرونبـاخ بـرای رویکـرد عمقـی و سـطحی بـه ترتیـب0/79 و0/83 به دسـت آمده اسـت. 
همچنیـن ضریـب پایایـی این ابزار در پژوهش حاضر بـرای رویکرد عمقی 0/74 و برای 

1. Revised Study Process Questionnaire
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رویکـرد سـطحی 0/75 حاصـل شـده اسـت. در این پژوهش عملکـرد تحصیلی از طریق 
معدل کل دروس عملی و نظری دانشجویان به صورت خودگزارشی محاسبه شده است.

یافته ها

برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های همبستگی پیرسون، رگرسیون )روش 
همزمان( و آزمون t مسـتقل اسـتفاده شـد. همان طور که پیشـتر اشـاره شـد، جامعۀ آماری 
پژوهش تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بودند که از بین آنها 
تعداد 100 نفر آزمودنی برای نمونۀ پژوهش انتخاب شد. از گروه علوم انسانی تعداد 50 
نفر و از گروه  فنی مهندسی نیز تعداد 50 نفر باری نمونۀ آزمایش بررسی شده اند. 55 نفراز 
آزمودنی ها پسر و 45 نفر  نیز دختر بودند و درنهایت از بین 100 نفر آزمودنی پژوهش 66 

نفر از مقطع کارشناسی و 34 نفر از مقطع کارشناسی ارشد برای آزمایش برگزیده شدند.
جدول1: ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

1 1. عملکرد تحصیلی

1 0/195 2. انگیزۀ عمیق

1 0*/625 0*/228 3. راهبرد عمیق

1 ** -0/349 ** -0/296 **-0/307 4. انگیزۀ سطحی

1 0**/612 ** -0/404 ** -0/329 ** -0/378 5. راهبرد سطحی

1 **-0/399 ** -0/366 0**/909 0**/894 0*/221 6. رویکرد عمقی )کل(

1 ** -0/426 0**/914 ** 0/881 ** -0/418 ** -0/353 ** -0/373 7. رویکرد سطحی)کل(

0/0   P> ** 01/P<* 05
همان طور که در جدول شـمارۀ 1 مالحظه می شـود، نتایج ماتریس همبسـتگی نشـان 
می دهـد کـه بیـن تمـام خرده مقیاس های رویکردهـای مطالعه به غیـر از خرده مقیاس انگیزۀ 
عمیـق بـا عملکـرد تحصیلـی همبسـتگی معنـادار در سـطح P>/01 0وP>/05  0 وجود 
دارد. از طرفـی دیگـر، نتایـج ماتریـس همبسـتگی نشـان می دهـد که به صـورت کّلی متغیر 
عملکـرد تحصیلـی بـا رویکـرد عمقـی، همبسـتگی مثبـت معنـادار )0/22( و بـا رویکـرد 

سطحی، همبستگی منفی معنادار )0/37-( دارد.
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جدول 2: نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس رویکردهای عمقی و سطحی 

یادگیری

>FP<RR2βtPمتغیرهای پیش بینمتغیر مالک

6/620/0020/360/130/0560/4920/624رویکرد عمقیعملکرد تحصیلی

2/900/005-0/331-رویکرد سطحی

براسـاس یافته های موجود در جدول شـمارۀ 2 مشـاهده می شـود که متغیرهای رویکرد 
عمقـی و رویکرد سـطحی به طور معنـاداری )90,2F= 6/62 0P>/002( پیش بینی کنندۀ 
متغیـر عملکـرد تحصیلـی مهسـتند؛ به شـکلی که 13درصـد واریانـس کل در نمرۀ عملکرد 
تحصیلی توسـط نمرات دو متغیر رویکرد عمقی و رویکرد سـطحی پیش بینی پذیر اسـت. 
همچنین ضرایب بتای استانداردشده، سهم هر کدام از متغیرهای رویکرد عمقی و سطحی 
یادگیری را در تبیین عملکرد تحصیلی نشـان می دهد که نتایج جدول گویای آن اسـت که 
متغیر رویکرد سـطحی یادگیری تبیین کنندۀ منفی معناداری برای عملکرد تحصیلی اسـت 
)β = -0/331( و )p >0/005(؛ به این معنا که رویکرد سطحی یادگیری به صورت منفی 

می تواند حدود 33 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین و پیش بینی کند. 
جدول3: مقایسۀ رویکردهای یادگیری در بین رشته های علوم انسانی و  فنی مهندسی

اختالف 

میانگین ها

سطح 

معناداری

درجۀ 

آزادی
t

انحراف 

استاندارد
میانگین رشته متغیرها

2/54 0/013 94 2/52
5/39

4/42

37/58

35/04

علوم انسانی

 فنی مهندسی
رویکرد عمقی

 -0/939 0/445 96  -0/767
6/20

 5/89

23/49

24/43

علوم انسانی

 فنی مهندسی
رویکرد سطحی

همان طور که نتایج جدول شمارۀ 3 نشان می دهد بین دو رشتۀ تحصیلی علوم انسانی 
و  فنی مهندسی در رویکرد سطحی به مطالعه، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما در رویکرد 
عمقی به مطالعه، بین رشـته های گروه علوم انسـانی و فنی مهندسـی تفاوت معنادار وجود 
دارد )p < 0/2, t=013/52(؛ به طوری که میانگین نمرات دانشـجویان رشـته های علوم 
انسانی در رویکرد عمقی به مطالعه )M= 37/58(، بیشتر از دانشجویان رشته های  فنی-
 مهندسی است )35M=/04(؛ این بدین معناست که رویکرد مطالعۀ دانشجویان رشته های 

علوم انسانی  از  فنی -مهندسی ها عمقی تر است.
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جدول 4: مقایسۀ رویکردهای یادگیری در بین دو جنس

اختالف 

میانگین ها

سطح 

معناداری
درجۀ آزادی t

انحراف 

استاندارد
میانگین جنسیت متغیرها

 -1/14 0/255 94
 -1/14 4/88

4/76

             34/64

 35/78

پسر

دختر

رویکرد 

عمقی

3/15 0/009 96 2/64
5/93

 5/76

25/35

22/19

پسر

دختر

رویکرد 

سطحی

همان طور که در جدول شـمارۀ 4 مشـاهده می شـود، بین دو جنس دختر و پسـر در 
رویکـرد عمقـی مطالعـه تفـاوت معناداری وجود نـدارد؛ اما بین دختران و پسـران از نظر 
رویکرد سطحی به مطالعه، تفاوت معناداری )p < 0/009( وجود دارد؛ به این صورت 
که میانگین نمرات پسـران در رویکرد سـطحی به مطالعه )25M=/35( بیشـتر از نمرات 
دختران اسـت )22M= /19(؛ این بدین معناسـت که پسـران بیشتر از دختران از رویکرد 
سـطحی در مطالعه اسـتفاده می کنند یا به نوعی می توان گفت رویکرد مطالعه پسـران  از 

دختران سطحی تر است.

بحث و نتیجه گیری

هـدف از پژوهـش حاضـر بررسـی رابطـۀ بیـن رویکردهـای یادگیـری و مطالعه با پیشـرفت 
تحصیلـی دانشـجویان گروه هـای علـوم انسـانی و  فنی مهندسـی بـا توجه به نقش جنسـیت 
بـوده اسـت. نتایـج پژوهـش نشـان می دهـد به طـور کلی بیـن عملکرد تحصیلی بـا رویکرد 
عمقی همبستگی مثبت معنادار و با رویکرد سطحی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. 
ایـن نتایـج بـا یافته هـای )فـان، 2011، 2009، 2008(؛ سـیمونز و همـکاران )2004(؛ 
واتکینـز )2001(؛ ژانـگ )2003(؛ دایـزت و مارتینسـن1 )2003(؛ سـدلر- اسـمیت 
)1997(؛ برنـاردو2 )2004(؛ دایـزت )2005 و 2003(؛ دایـزت و کوبلـود )2010(؛ 
سـیف و فتح آبـادی )1387(؛ نعمتـی )1386(؛ باغانـی و نیشـابوری )1390(؛ پارسـا و 
سـاکتی )1386(؛ شـکورنیا و همکاران )1391(؛ فتح آبادی و سـیف )1386( و شـکری 

1. Martinson
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و همـکاران )1385( کـه بـه رابطـۀ مثبت بین رویکرد عمقی مطالعه با موفقیت و عملکرد 
تحصیلی و رابطۀ منفی بین رویکرد سطحی مطالعه با موفقیت و پیشرفت تحصیلی اشاره 

کرده  بودند،  همسوست.
در تبییـن ایـن یافته هـا می تـوان اینگونه گفت به طور کلی افـرادی که رویکرد عمقی به 
مطالعـه دارنـد در هنـگام مواجهـه با تکالیف یادگیری به دنبـال پیداکردن مفهوم و معنای 
زیربنایـی متـون هسـتند و بـا اسـتفاده از خرده مقیاس هـا و راهبردهایـی مانند جسـتجوی 
معنا، مرتبط ساختن مطالب و اندیشه ها با یکدیگر، استفاده از شواهد برای نتیجه گیری 
و سـازماندهی و عالقه منـدی بـه مطالـب، مطالـب را دگرگـون می کننـد یـا تغییـر شـکل 
می دهند )استرود1، 2006، بیگز، 2001(. در رویکرد عمقی، یادگیرنده بر فهم و مرتبط 
سـاختن اندیشـه های موجـود در مطلـب یا تکلیـف یادگیری متمرکز می شـود و مفاهیم را 
بـه یکدیگـر و بـه دانـش قبلی  مرتبط می سـازد. شـیوۀ اصلـی او در مطالعه، منسجم سـازی 
و وحدت بخشـی مفاهیـم و اصـول یادگرفته شـده در یـک نظـام مفهومی گسـترده تر اسـت 
کـه ایـن روش مبتنـی بـر درک و فهـم مطالب اسـت )فان، 2011(. از طرفـی دیگر، بیگز 
)2001( و انتویسـتل و همـکاران )2000( گفته انـد محتـوای دروس و تدریـس خـوب 
و حمایـت از آزادی بیـان، دانشـجویان را بـه مطالعـه و یادگیـری عمیـق سـوق می دهـد و 
می توانـد بـه طـور چشـمگیری روی انتخاب رویکـرد مطالعه و یادگیری دانشـجویان تأثیر 
داشـته باشـد. بـر اسـاس پژوهش هـای مختلـف )انتویسـتل و تیـت، 1990؛ الریـالرد2، 
1979؛ گیبس3، 1992(، هم عوامل فردی مانند انگیزه ها و سبک ها، هم عوامل محیط 
آموزشـی ماننـد سـنجش بـر چگونگـی اسـتفاده از رویکردهـای مطالعـه تأثیـر می گذارند. 
وجـود رابطـه بیـن رویکردهـای مطالعـه و عملکرد تحصیلـی در چند پژوهش تأیید شـده 
اسـت کـه عملکـرد تحصیلی خوب بـا رویکردهای عمقی و راهبردی همبسـتگی مثبت و 
بـا رویکرد سـطحی همبسـتگی منفـی دارد. بنابراین، مجموعۀ عوامل ذکرشـده، می تواند 
رویکرد مطالعۀ دانشجویان را شکل دهد و رویکرد مطالعه بر روی عملکرد بهتر حافظه، 
مانند یادآوری و بازشناسی مطالب، مؤّثر باشد و به نوبۀ خود بر بازده های آموزشی مانند 
پیشـرفت، عملکرد و موفقیت تحصیلی تأثیر ب گذارد؛ اما رویکرد سـطحی به یادگیری، 
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رویکـردی اسـت کـه انگیـزۀ بـرای افـراد کسـب شـرایط الزم بـا حداقل تالش اسـت. این 
رویکرد با افرادی سروکار دارد که کار را به دلیل اجبار انجام می دهند، نه به میل و عالقۀ 
خـود. بـه دلیـل فقـدان انگیـزش درونـی در انجام تکالیـف، راهبردهای این افـراد معمواًل 
یادگیری به روش حفظ طوطی وار است. دانش آموز آنچه را باید یاد بگیرد انجام می دهد 
و عالقۀ چندانی به یادگیری معنای آن ندارد و بیشتر با انگیزش بیرونی ترکیب شده است 
تـا انگیـزش درونـی؛ بـه همین دلیل اسـت افـرادی که دارای رویکرد سـطحی بـه یادگیری 

هستند، از نظر عملکرد تحصیلی در سطح پایینی قرار می گیرند )استرود، 2006(. 
بر اساس برخی از پژوهش ها، بین دو رشتۀ تحصیلی علوم انسانی و  فنی مهندسی در 
رویکردهای سـطحی به مطالعه، تفاوت معناداری وجود نداشـت، اما در رویکرد عمقی 
بـه مطالعـه تفـاوت معنـاداری بـه دسـت آمـد؛ بـه طوری کـه میانگیـن نمرات دانشـجویان 
رشـته های علـوم انسـانی در رویکـرد عمقـی بـه مطالعه، بیشـتر از دانشـجویان رشـته های 
فنی مهندسـی بـود. بـه عبارت دیگر، رویکرد مطالعۀ دانشـجویان رشـته های علوم انسـانی 
عمقی تـر از  فنی مهندسـی ها بـود. همـان طـور کـه قبـاًل هـم اشـاره شـد، اگرچـه در زمینـۀ 
ارتبـاط بیـن رویکردهـای یادگیـری و رشـتۀ تحصیلـی پژوهش هـای زیادی نیسـت، اّما در 
مطالعـۀ سـو و چوگـو )2005( ذکـر شـده اسـت کـه بیـن رشـتۀ تحصیلـی و رویکردهـای 
مطالعه ارتباط وجود دارد؛ ولی دربارۀ چگونگی این ارتباط به مطلبی اشاره نشده است. 
از طرفـی رامسـدن )1988( نیـز گفتـه اسـت  رویکردهـای عمیـق و سـطحی در رشـته ها 
و تخصص هـای علمـی مختلـف، نمودهـای متفاوتـی دارند. برخالف تصـور رایج که در 
رشـته های علوم تجربی و علوم پایه رویکرد مطالعۀ دانشـجویان بیشـتر عمقی است و در 
رشـته های علوم انسـانی و علوم اجتماعی دانشـجویان بیشـتر از رویکرد سـطحی استفاده 
می کننـد؛ رامسـدن معتقـد اسـت در متن هـای رشـته های علـوم طبیعی )تجربـی( رویکرد 
عمیق تکلیفی اسـت که شـاید تمرکز محدودی را بر جزئیات نیاز داشـته باشـد؛ یعنی در 
ایـن رشـته ها رویکـرد سـطحی مطالعـه    بهتـر ظاهـر می شـود؛ در حالی که در رشـته های 
علوم انسـانی افراد به دلیل اینکه باید معنای مطالب مطالعه شـده را دریابند و بیشـتر روی 
جزئیات متمرکز شوند، درنتیجه بیشتر رودیکرد عمیق یادگیری را به کار می گیرند )کیس 
و مارشال، 2004(. همچنین از آنجایی که نمونۀ پژوهش حاضر را در گروه علوم انسانی 
دانشـجویان رشـته های حقوق و روان شناسی تشکیل می دادند، می توان گفت دانشجویان 
ایـن دو رشـته، بـه دلیـل ماهیت تکالیـف و نیز محتوای دروسشـان نیازمند مطالعۀ عمیق 
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و نیـز یادگیـری معنایـی دروس هسـتند؛ در نتیجـه انتظـار مـی رود در برخـورد بـا تکالیف 
دانشـگاه و نیـز مطالعـه دروس خـود، عمقـی و معنایـی مطالعـه کننـد تا بهتر یـاد بگیرند، 
نه فقط به  شکل برداشت سطحی مطالب به منظور گذراندن دروس دانشگاهی. در واقع 
یکـی از راهبردهـای رویکـرد عمقـی یادگیری بسـط دادن مطلب به منظور یادگیری بیشـتر 
است و بسط دادن بیشتر در رشته های علوم انسانی الزم است تا رشته های فنی مهندسی؛ 
به دلیل اینکه ماهیت پدیده ها و متغیرهای علوم انسانی چندبعدی و بدون ساختار است 
کـه ایـن امـر نیازمنـد تفکـر واگراسـت و فـرد برای یادگیـری مطالـب باید ارتبـاط معنایی 
بیـن مطالـب برقـرار سـازد کـه ایـن از راهبردهای رویکرد عمقی اسـت؛ اما در رشـته های 
فنی مهندسـی فرد باید بر اسـاس مفاهیم و قوانین خاصی که در قالب فرمول مطرح شـده 
اسـت به بررسـی پدیده ها و در نتیجه مطالعه دروس بپردازد که شـاید این امر به مطالعۀ 

عمقی و ارتباط معنایی بین امور بی نیاز باشد.
همچنیـن بـرای تبییـن ایـن یافتـه می تـوان از نظریه سـبک های یادگیری کلـب و فرای1 
)1975( بهـره گرفـت. در نظریـۀ کلـب و فـرای )1975( چهـار سـبک یادگیـری همگرا، 
واگـرا، جذب کننـده و انطباق یابنـده وجـود دارد. افـرادی که دارای سـبک یادگیری همگرا 
هسـتند، در یافتـن مـوارد اسـتفادۀ عملـی بـرای اندیشـه ها و نظریه ها کارآمدنـد. این افراد 
ترجیح می دهند با مسـائل و تکالیف فنی سـروکار داشـته باشند تا موضوع های اجتماعی 
و بین فردی و وقتی با مسـئله ای روبه رو می شـوند، به سـرعت برای یافتن راه حل درست 
می کوشند یا کوشش های خود را بر آن راه حل واحد متمرکز می کنند. افراد دارای سبک 
همگـرا در کارهـای تخصصـی و تکنولـوژی موفق انـد. بـر اسـاس نظریۀ کلب بسـیاری از 
مهندسـان دارای سـبک یادگیری همگرا هسـتند که اسـتفاده از این سـبک با رویکردهای 
سـطحی یادگیـری ارتبـاط دارد )سـیف، 1395(؛ امـا افـراد دارای سـبک یادگیـری واگـرا 
موقعیت هـای عینـی را از زوایـای مختلف می بینند. این افراد موقعیت هایی را می پسـندند 
کـه نیـاز بـه ابـراز اندیشـه های متنـوع دارنـد و بـه جاذبه های متنـوع فرهنگـی و جمع آوری 
اطالعـات عالقـه نشـان می دهنـد. از آنجایی که این افـراد می توانند اندیشـه های گوناگون 
را بیافرینند، سـبک آنها را واگرا می نامند. به طور کلی افراد دارای سـبک واگرا از قدرت 
تخیل و احساس برخوردارند و این ویژگی ها برای موفقیت در فعالیت های هنری و امور 
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تفریحی مفید اسـت. افراد دارای سـابقه تحصیل در علوم انسـانی و هنرهای زیبا دارای 
ایـن سـبک یادگیری هسـتند که سـبک یادگیری واگـرا با رویکرد عمقی بـه مطالعه ارتباط 

دارد )سیف، 1395(. 
بـه طـور کلـی، اسـتفاده از رویکـرد عمقی و سـطحی یادگیری عالوه بر ماهیت رشـته 
بـه عوامـل زیـاد دیگـری بسـتگی دارد. برای مثال بر اسـاس برخی تحقیقـات، عواملی از 
قبیـل محیـط یادگیـری، تجـارب قبلی آموزشـی دانشـجویان )اسـترویون، داچی، جانسـن 
و جیلـن1، 2006(، محتـوا و طراحـی برنامـۀ درسـی به خصـوص روش هـای ارزشـیابی 
دانشجویان )فلوید، هارینگتون و سانتیاگو2، 2009(، روش بیان مطالب و شیوۀتدریس 
اسـتادان، تأکیـد بـر انتقال بی چون وچرای مطالب درسـی، حجم زیـاد محتوای دروس و 
نداشـتن آزادی علمـی )لیونـگ و همـکاران، 2008( دانشـجویان را بـه انتخـاب رویکرد 
مطالعاتی سـوق می دهد. در واقع روش های سـنجش تأثیر زیادی در رویکردهای مطالعۀ 
یادگیرنـدگان و نیـز راهبردهـای آنها به منظور آماده شـدن برای امتحـان دارد. عالوه بر اثر 
کلی آزمون، نوع آزمون یکی از عوامل تأثیرگذار در رویکردهای مطالعه و یادگیری است. 
اسپت و براون3 )1990( معتقدند در هنگام آماده شدن برای امتحان، سؤال های تشریحی 
روش هـای برتـر مطالعـه را برمی انگیزنـد؛ امـا آزمون هـای عینـی باعـث یادگیری سـطحی 
جزئیـات می شـوند. در واقـع اسـتفاده از امتحان هـای تشـریحی دانشـجویان را بـه سـمت 
رویکـرد عمقـی مطالعـه و اسـتفاده از امتحان هـای چندگزینـه ای آنان را به سـمت رویکرد 
سـطحی مطالعـه سـوق می دهـد )فتح آبـادی و سـیف، 1387(. همچنیـن در آزمون هـای 
متداولی که دارای جواب های قطعی هستند، دانش آموزان و دانشجویان هم گرا از دیگران 
موفق ترند )سیف، 1387(. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده می توان این گونه تبیین 
کرد که از با توجه به روش تدریس استادان و نیز شیوۀ ارزیابی دانشجویان در رشته های 
تحصیلی مختلف و محتوای دروس آن رشـته ها متفاوت اسـت؛ درنتیجه امکان اسـتفادۀ 

دانشجویان از رویکردهای یادگیری متفاوت، وجود دارد.
از دیگر نتایج این پژوهش این است که در رابطه با جنسیت نشان داد بین دو جنس 
در رویکـرد عمقـی مطالعـه تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد. این نتیجه،  با نتایج بخشـی 
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از مطالعات ویلسـون و همکاران1 )1996(؛ یوال و همکاران )2011(؛ ریچاردسـون و 
کینـگ )1991(؛ و میـر و همـکاران )1994( همسـو بـود کـه بـر عدم معنـاداری تفاوت 
دو جنس در اسـتفاده از رویکردهای مطالعه تأکید داشـتند؛ اّما بین دختران و پسـران از 
نظر رویکرد سطحی به مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد؛ به این صورت که میانگین 
نمرات پسـران در رویکرد سـطحی به مطالعه بیشـتر از نمرات دختران بود که نشان دهندۀ 
آن اسـت که پسـران بیشـتر از دختران از رویکرد سـطحی در مطالعه اسـتفاده می کنند یا 
بـه نوعـی می تـوان گفت رویکرد مطالعۀ پسـران سـطحی تر از دختران اسـت. این نتایج با 
یافته های یانگ و همکاران2 )1992( شـکری و همکاران )1385( و غالمعلی لواسـانی 
و همکاران )1390( که به این نتیجه دست یافتند که پسران بیشتر از دختران از رویکرد 
سطحی مطالعه استفاده می کنند و نیز پارسا و ساکتی )1386( که معتقد بودند دختران 

بیشتر از پسران از رویکرد عمقی مطالعه استفاده می کنند، همسوتر است. 
در تبییـن ایـن یافتـه، می تـوان بـه ایـن مـورد اشـاره کـرد کـه پسـران به دلیـل اینکـه دید 
گشـتالتی و کل نگـر دارنـد و از یادگیری انفرادی بیشـتر اسـتفاده می کننـد، بنابراین امکان 
دارد رویکردشـان به مطالعه سـطحی تر باشـد؛ اّما دختران به دلیل نگاه جزئی نگر و دیدگاه 
احساسـی، دیدشـان بـه محیـط بیرونـی معطـوف اسـت و از آن تأثیـر زیـادی می پذیرنـد و 
بنابرایـن تمایـل بیشـتری بـه تعامـالت اجتماعـی با همکالسـان خود دارنـد و در یادگیری 
خود از بحث گروهی اسـتفاده می کنند؛ به همین دلیل رویکردشـان به مطالعه تا حدودی 
عمقی تـر از پسـران اسـت. از طرفـی دیگـر، در بررسـی رابطـۀ میـان رویکردهـای مطالعـه 
و جنسـیت، نشـان داده شـده اسـت که دانشـجویان دختر نسـبت به دانشـجویان پسـر، در 
راهبرد پیشـرفتی یا همان رویکرد اسـتراتژیک موفق تر بودند. دانشـجویان دختر مداوم و 
منظم بودن در عادات مطالعه، منظم بودن در کنترل درک و فهم شان و مرتب و منظم بودن 
در یادداشـت برداری و آمادگـی بـرای امتحـان را برای خـود گزارش کردند که این موارد از 
راهبردهـای رویکـرد عمقـی بـه مطالعـه اسـت و دختـران بیشـتر از پسـران از آن اسـتفاده 
می کنند )اسمیت و میلر به نقل از سیف و فتح آبادی، 1387(. به طور کلی ناهماهنگی و 
ناهمخوانی در نتایج پژوهش های مختلف در زمینۀ تفاوت های جنسیتی در رویکردهای 

1. Wilson, Smart & Watson
2. Young, Arbreton,  & Midgley
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مطالعـه را می تـوان بـه شـرایط  متفاوت مطالعه و نیز روش های مختلف پژوهش نسـبت 
داد. زمانـی کـه خواسـته های محیـط تحصیلـی از دو جنـس متفـاوت، یـا تفکـرات قالبـی 
دربـارۀ نقـش جنسـیتی بارز باشـد، می توان انتظار داشـت کـه رویکرد یادگیـری دختران و 
پسران هم تفاوت داشته باشد؛ اما استفاده از رویکرد عمقی یا سطحی به مطالعه تنها به 
جنسیت یا رشته تحصیلی محدود نیست و عوامل زیادی از قبیل ویژگی های شخصیتی 
یا عوامل محیطی می تواند در انتخاب این مسئله دارای اهمیت باشد که این امر نیازمند 

مطالعات بیشتر و گسترده تری در این حوزه هاست )سیف و فتح آبادی، 1387(.
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