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 چکیده
ای درخشان و های مطالعه دانشجویان با استعداهعادت مقایسه تصورات یادگیری وپژوهش حاضر با هدف 

 همه جامعة آماری شاملای بود. مقایسه -از نوع علی توصیفی . طرح پژوهشانجام شد دانشجویان عادی

 هاآنبودند که از بین  9911-19شیراز در سال تحصیلی  دانشجویان با استعدادهای درخشان و عادی دانشگاه

به روش  (نفر دانشجوی عادی 949شان و دانشجوی با استعدادهای درخ نفر 949نفر ) 242 ای به حجمنمونه

های مطالعه ( و عادت2112تصورات یادگیری )پردی و هاتی، های نامهپرسشهدفمند انتخاب شدند و به 

نشان داد که  تحلیل واریانس چندمتغیرهاز آزمون  استفاده با هادادهتحلیل  .پاسخ دادند (9191)پالسانی و شارما، 

با وجود این، میانگین  .(<10/1Pداری وجود ندارد )ت یادگیری کلی تفاوت معنیتصورا بین دو گروه از نظر

یادگیری به عنوان به دست آوردن اطالعات، یادگیری به عنوان های مقیاسنمره دانشجویان عادی در خرده

(، >10/1P) دار باالتر از دانشجویان با استعدادهای درخشان بودبه طور معنییادآوری و استفاده از اطالعات، 

یادگیری به عنوان تغییر شخصی، یادگیری های مقیاسدر خرده میانگین نمره دانشجویان با استعدادهای درخشان

دار به طور معنیبه عنوان فرآیندی که به زمان و مكان محدود نیست و یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی 

-تفاوت معنیبین دو گروه یادگیری به عنوان وظیفه  مقیاسهدر خردو  (>19/1Pباالتر از دانشجویان عادی بود )

های مطالعه کلی میانگین نمره عادت کههای پژوهش نشان داد افزون بر این یافته .(<10/1Pداری مشاهده نشد )
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(. همچنین در >19/1Pدار باالتر از دانشجویان عادی است )به طور معنی دانشجویان با استعدادهای درخشان

بندی زمان، وضعیت فیزیكی، توانایی خواندن، یادداشت کردن و انگیزش یادگیری های تقسیممقیاسخرده

( اما در >19/1Pدار باالتر از دانشجویان عادی بود )به طور معنی میانگین نمره دانشجویان با استعدادهای درخشان

با  .(<10/1Pداری دیده نشد )وت معنیتفابین دو گروه های حافظه، برگزاری امتحانات و تندرستی مقیاسخرده

تر های مطالعه مناسب مستلزم تصورات یادگیری عمیقتوان گفت که عادتهای به دست آمده میتوجه به یافته

تر تر شود تا تصورات یادگیری دانشجویان عمیقشود آموزش و یادگیری کاربردیاست. بنابراین پیشنهاد می

 بهبود یابد. هاآنطالعه های مشود و از این طریق عادت

استعداهای درخشان، های مطالعه، دانشجویان با عادت تصورات یادگیری، کلیدی: انگواژ

 دی.دانشجویان عا

 مقدمه

جامعه  انسانی یک هایسرمایه ترین، از مهم2تیزهوشیا  9درخشان انشجویان با استعدادهاید

 وظایف مسئوالن از هاآن  بالقوه استعدادهای پرورش و آموزش به امر توجه و هستند

دانشجویان تیزهوش یا با استعداد  (.2192، 9است )کیم و کی کشوری هر آموزشی و دانشگاهی

های نی هستند که در زمینة هوشی، خالقیت، هنر، توانایی رهبری یا حوزهدرخشان، دانشجویا

 یتیزهوش (.2199، 4کایادهند )کتینعملكردی باالتر از همساالن خود نشان می ویژهتحصیلی 

و برای سنجش و ( 9912خانزاده، های کمی و کیفی در تفكر است )حسینشامل تفاوت

به  (.2199، 0)کاهیایگلو ن هوش شناختی کافی نیستبكارگیری آزمو فقطشناسایی تیزهوشی، 

، دولت فدرال هاآنهایی که در مورد تیزهوشی وجود دارد و عدم توافق میان دلیل تعدد تعریف

در  هاآنهای مختلف تیزهوشی را استخراج کرده است و از ترین عناصر تعریفآمریكا رایج

گیرد. این عناصر عبارت از: توانایی ذهنی یهای مربوط به افراد تیزهوش بهره مریزیبرنامه

                                                           
1. Talented 

2. Gifted 

3. Kim & Kee 

4. Cetenkaya 

5. Kahyaoglu 
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، توانایی تفكر خالق، توانایی برجسته در هنرهای زیبا، و توانایی ویژهعمومی، استعداد تحصیلی 

(. بنابراین مفهوم 9912خانزاده، ؛ به نقل از حسین2119، 9رهبری است )هاالهان و کافمن

 (. 2190، 2عی مرتبط است )سیگیلیتیزهوشی با سطوح بالقوه شناختی، هیجانی، و اجتما

، ظرفیت ویژهای، توانایی در انجام تكلیفی استعداد به عنوان قدرت یادگیری در هر حوزه

حل در شرایط یافتگی و یافتن راهگیری از یادگیری، سازشحل مسئله، یادگیری ذهنی و بهره

جویان با استعداد درخشان، (. دانش2190، 9کایاکایا و کتینشود )کسار، کتینجدید شناخته می

-یا عمومی عملكردی باالتر از همساالن خود نشان می ویژهای دانشجویانی هستند که در حوزه

های آموزشی و یادگیری متفاوتی بر اساس دهند، بنابراین این دانشجویان نیازمند برنامه

 در ایالحظهم قابل تغییرات از حاکی 29 قرن شروع (.2112، 4استعدادشان هستند )بنكیک

 داده قرار تأثیر تحت را درخشان استعدادهای یادگیری که است به عواملی نسبت هادیدگاه

 تحت تأثیریادگیری دانشجویان را  و در این میان یكی از عواملی که (2192است )کیم و کی، 

 . (2191 2، برون و ایروینگ)پترسون است 0دهد تصورات یادگیریقرار می

( است 2114) 7ین تعریف از تصورات یادگیری تعریف ورمونت و ورمونتترشده شناخته

-اند تصورات یادگیری عبارت از دانش و عقاید فرد در مورد یادگیری و پدیدهکه بیان کرده

های مرتبط با آن مثل دانش و عقاید دربارة خود به عنوان یادگیرنده، موضوعات یادگیری، 

ادگیری و مطالعه در کل، و در مورد تقسیم تكلیف بین ها و راهبردهای یادگیری، یفعالیت

در (. 2190، 9گیری است )نگووان، استریان و کلسنیوکنشجویان و مدرس در فرایندهای یاددا

شود  تصورات یادگیری به عنوان عقاید، باور و درک یادگیرنده از یادگیری، تعریف میواقع 

                                                           
1. Hallahan & kauffman  

2. Saygili 

3. Cosar, Cetenkaya & Cetenkaya 

4. Bencik 

5. Learning conceptions 

6. Peterson, Brown & Irving 

7. Vermunt & Vermunt  

8. Negovan, Sterian & Colesniuc 
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های فرهنگی ت یادگیری به وسیله ارزش( و با وجود این که، تصورا 2110،  9)لی و چان

ها ( اما شش تصور اصلی یادگیری در فرهنگ2،2111گیرد )هانگ و سالیلییادگیرنده شكل می

، 4)لی و چان (، چین2112، 9)پردی و هاتی و جوامع مختلف از جمله آمریكا، استرالیا، مالزی

یادگیری به  د که عبارتند از:ان( شناسایی شده2191)پترسون و همكاران، و نیوزیلند (2110

، 2، یادگیری به عنوان به یاد آوردن و استفاده از اطالعات0عنوان به دست آوردن اطالعات

، 9، یادگیری به عنوان فرآیندی که به مكان و زمان محدود نیست7یادگیری به عنوان وظیفه

 . 91خصی، و  یادگیری به عنوان تغییر ش1یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی

ی به دو دسته سلسله مراتبرا بر روی یک پیوستار بیان شده تصورات یادگیری  گرانپژوهش

کنند تقسیم می 94یا کیفی 99و تصورات یادگیری عمیق 92یا کمی 99تصورات یادگیری سطحی

تصورات کمی از یادگیری شامل کسب و  (.90،2111، مارتون، لوئیس و ویلیسلوئیس -)بولتن

و تصورات کیفی از یادگیری شامل درک معانی و تغییر شخصی است  بازسازی دانش است

( معتقدند که شش تصور یادگیری به 9119) 92، دالزآلبا و بیتی. مارتون ( 2112)پردی و هاتی، 

های کمی یادگیری تمرکز دارند، در بر جنبه نخست است که سه مورد سلسله مراتبیصورت 

فی یادگیری و بر روی نقش معانی در یادگیری تمرکز های کیحالی که سه مورد آخر به جنبه

                                                           
1. Lai& Chan 

1. Hong & Salili 

2. Purdie & Hattie 

4. Lai & Chan 

4. Learning as gaining information 

5. Learning as remembering, using, and understanding information 

6. Learning as a duty 

7. Learning as a process not bound by time or place 

8. Learning as the development of social competence 

9. Learning as personal change 

10. Surface 

11. Quantitative 

12. Deep 

13. Qualitative 

14. Boulton-Lewis, Marton, Lewis & Wilss 

15. Martonو Dall`s Alba & Beaty 
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ترین سطح در دهندة پاییننشان  آوردن اطالعات، به دستیادگیری به عنوان دارند. در واقع 

تصورات یادگیری است، در حالی که یادگیری به عنوان تغییر و تكامل فرد  سلسله مراتب

. (2110ادگیری است )لی و چان، تصورات ی سلسله مراتبدهندة باالترین سطح در نشان

دهند که تصورات یادگیری، انگیزه یادگیری، راهبردهای شناختی انتخابی و نشان می هاپژوهش

 (. 2111دهد )هانگ و سالیلی، تأثیر قرار می پیشرفت تحصیلی را تحت

بر تصورات یادگیری، چندین عامل دیگر نیز وجود دارد که بر توانایی  افزونالبته 

آمیز، انگیزه یادگیری، پیشرفت شان به طور موفقیتشجویان در کامل کردن دوره دانشگاهیدان

ها و ترین این عوامل عادتگذارد که یكی از مهمتحصیلی و بهبود عملكردشان تأثیر می

های مطالعه به عنوان توانایی دانشجو در فراگیری، حفظ و است، مهارت 9های مطالعهمهارت

(. 2199، 9؛ به نقل از رانا و کاوسار2119، 2شود )هارویید و اطالعات تعریف میاستفاده از عقا

های مطالعه تمایل یادگیرنده به یادگیری با یک روش مؤثر و مناسب است )رانا و عادت

ریزی و برنامه دهیسازمانتوانایی دانشجویان در  گربیانهای مطالعه (. عادت2199کاوسار، 

های مطالعه را روشی مهارت گرانپژوهش(، 2190، 4اوا و فرحت )لیشان اسبرای یادگیری

سازی، نگهداری، بازگویی و استفاده از اطالعات به روشی منطقی، برای کدگذاری، ذخیره

های مطالعه به استفاده آگاهانه و (. همچنین عادت2111، 0اند )چنمؤثر و کافی تعریف کرده

سات و اعمال برای به حداکثر رساندن یادگیری دانش و های شناختی، احساهدفمند از مهارت

های مطالعه را ( عادت9119) 7(. آزکیوایس2119، 2ها اشاره دارد )کاردل االوار و نوینمهارت

                                                           
1. Study habits 

2. HArvey 

3. Rana & Kausar  

4. Ilieva & Farah 

5. Chen 

6. Cardelle-Elawar & Nevin 

7. Azikiwe   
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آموز وقت مطالعه خود را به منظور دستیابی به به عنوان روش و سبكی که یک دانشجو یا دانش

 کند، تعریف کرده است. می مهارت در یک موضوع یا عنوان ویژه تنظیم

های مطالعه دانشجویان اهمیتی ویژه دارد و شامل مدیریت زمان، ها و مهارتعادت

پرتی، حافظه، اختصاص دادن اولویت باال های مربوط به عوامل حواسبرداری، مهارتیادداشت

مطالعه، برای مطالعه، تمرکز، فهم عقیده اصلی نویسنده، خودآزمایی، انتخاب محیط مناسب 

(، خواندن 2111، 2؛ اسمیت2199، 9و مدیریت اضطراب )کاقالن و اسویف دهیسازمانتوانایی 

های کالسی، آمادگی برای امتحان و شرکت در امتحان مناسب و مؤثر، شرکت در فعالیت

( 2191، 9(، مطالعه مواد درسی قبل از این که درس داده شود )نانیس و هادسون2111)اسمیت، 

های مطالعه از یكدیگر مستقل نیستند و سطوح باالی موفقیت با ها و مهارتعادت است. این

، 0؛ به نقل از پپ2111، 4آید )ییلدریم و همكارانها به دست میاستفاده از همه این مهارت

2192 .) 

های مطالعه بر عملكرد و پیشرفت دهد عادتشواهد تجربی مختلفی وجود دارد که نشان می

 -، پرت2191؛ نانیس و هادسون، 2199کاقالن و اسویف، برای مثال گذارد )ر میتحصیلی تأثی

این است که ناکامی و شكست بسیاری از  گربیانها (. برخی از پژوهش2191، 2سال و ردفورد

از توانایی کافی نیست بلكه به  هاآنهای تحصیلی به دلیل عدم برخورداری دانشجویان در زمینه

، 7های مناسب مطالعه است )کوکوکاهمتها و مهارتاز عادت هاآنی علت عدم برخوردار

 (. 2192به نقل از پپ،   ؛2111

                                                           
1. Coughlan& Swift 

2. Smith  

3. Nonis & Hudson 

4. Yildirim  

5. Pepe  

6. Prat-Sala & Redford 

7. Kucukahmet  
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اند که دانشجویان با استعداد درخشان در مقایسه با دانشجویان عادی، ها نشان دادهپژوهش

؛ 9921، 2؛ به نقل از رانا و کاوسار9102، 9های مطالعه مؤثرتری دارند )دانسكین و بورنتعادت

 مانند هاییدانشجویان عادی از روش از دانشجویان با استعداد درخشان بیشتر( 2111، 9رابینسون

 فرایند در کنند ومی استفاده دهیسازمان و انتقادی تفكر تلخیص، ذهنی، مرور تكرار، و تمرین

-دانشاند که ها نشان دادههمچنین پژوهش .(9111، 4گروت دی و پنتریچ(ترند فعال یادگیری

کنند و های فراشناختی استفاده میآموزان عادی از مهارتآموزان تیزهوش بیشتر از دانش

و  (2191زاده، برند )نریمانی و موسیتر و مؤثرتری را به کار میهای شناختی همانگمهارت

، 0آموزان عادی است )هوهبه طور معناداری بهتر از دانشآموزان تیزهوش دانشتوانایی حافظه 

باالتری از  هاینمره(. همچنین افراد تیزهوش در زمینه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 2110

، 2مارتین و جیمنز-، گارسیا؛ کالرو9992دهند )خیر و البرزی، آموزان عادی نشان میدانش

2117.)   

های مناسبی از مهارت هاآنبا وجود این که یكی از دالیل شكست دانشجویان این است که 

های نامناسب و ناصحیحی در زمینه مطالعه دارند ای مطالعه برخوردار نیستند و عادتبر

 هاآنهای مطالعه ( و برای بهبود عملكرد تحصیلی دانشجویان، بهبود عادت2119، 7)هاروی

های مطالعه ها و مهارت( توجه چندانی به عادت2119، 9رسد )کیزلیکضروری به نظر می

های به طراحی و تألیف محتوای برنامه بسیاریغلب زمان اطوری که  شود بهدانشجویان نمی

شود در حالی که به این مسئله که چطور دانشجویان ها اختصاص داده میدرسی و نحوه ارزیابی

ی شده است )نیوبل و اندکشان را بهبود بخشند توجه های مطالعهبهتر یاد بگیرند یا چگونه عادت

                                                           
1. Danskin & Burnet 

2. Rana & Kausar 

3. Rabinson  

4. Pintrich   & DeGroot 

5. Hoh 

6. Calero, Garcia-Martin & Jimenez 

7. Harvey  

8. Kizlik  
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 متنوع و وسیعی از حجم خود با تحصیلی دوره در دانشجویان ن(. همچنی9192، 9انتویستل
 هاآن سپردن خاطر به و یادگیری را برای یبسیار وقت باید که شوندمی مواجه درسی مطالب

کاربرد  و تصورات نادرست از یادگیری و عدم آگاهیو در این میان  دهند اختصاص

 شد. بنابراین خواهد هاآن انرژی و قتو و اتالف منجر به سردرگمی همطالع صحیح هایعادت

پیشرفت  و یادگیری در دانشجویان مطالعه با توجه به این که تصورات یادگیری و روش

توان دارد و مواردی هستند که می نقش اساسی هاآن شغلی سرنوشت سرانجامو  هاآن تحصیلی

تصورات یادگیری و  به است ، الزم(2110، 2)الیورا از طریق آموزش بهبود بخشید  هاآن

شود.  ریزیبرنامه هاآن اصالح جهت در وتوجه شود  های مطالعه دانشجویان، بیشترعادت

های ها و مهارتپژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه تصورات یادگیری و عادتبنابراین 

  مطالعه دانشجویان عادی و استعداد درخشان انجام شد.

 پژوهشش ور

دانشجویان عادی و  همهای بود. جامعه آماری شامل مقایسه -پژوهش حاضر از نوع علی

  مشغول به تحصیل بودند.   9911 -19که در سال تحصیلی استعداد درخشان دانشگاه شیراز بودند 

نفر از  949نفر بودند که  292های این پژوهش آزمودنی گیری و حجم نمونه:روش نمونه

پسر(  00دختر و  92) هاآننفر از  949ی و پسر( دانشجویان عاد 00دختر و  92) هاآن

از  نخستگیری هدفمند بود. بدین صورت که دانشجویان استعداد درخشان بودند. روش نمونه

دانشجویانی که بر اساس  همهدفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز اسامی و مشخصات 

قالب فرهنگی جمهوری نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب شورای عالی انآیین

اسالمی ایران حائز یكی از شرایط استعداد درخشان بودند و در دفتر استعدادهای درخشان 

دانشگاه شیراز ثبت نام کرده بودند، گرفته شد. سپس با تک تک دانشجویان تماس گرفته شد و 

ر گرفت. های پژوهش در اختیار افرادی که مایل به همكاری در پژوهش بودند، قرانامهپرسش

                                                           
1. Newble & Entwistle  

2. Liu 
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های پژوهش را تكمیل کرده و نامهپرسشدانشجوی استعداد درخشان  949سرانجام بدین وسیله 

بازگشت دادند. سپس به ازای هر دانشجوی استعداد درخشان، یک دانشجوی عادی از همان 

دانشجوی عادی  949جنس و پایه تحصیلی به عنوان گروه مقایسه انتخاب شد که بدین ترتیب 

جنس و پایه تحصیلی با دانشجویان استعداد درخشان همتاسازی شده بودند به عنوان  که از نظر

 نمونه دانشجویان عادی انتخاب شد. 

 های زیر استفاده شده است:   ها از ابزارآوری دادهبرای جمع معرفی ابزار:

 توسط پردی و هاتی ساخته 2112در سال  نامهپرسشاین تصورات یادگیری:  نامهپرسش

مقیاس به شرح زیر است: یادگیری به عنوان به دست خرده 2گویه و  92شده است که دارای 

گویه(،   1گویه(، یادگیری به عنوان یادآوری و استفاده از اطالعات ) 0آوردن اطالعات )

گویه(، یادگیری به  9گویه(،  یادگیری به عنوان تغییر شخصی ) 9یادگیری به عنوان وظیفه )

گویه( و یادگیری به عنوان رشد قابلیت  9دی که به زمان و مكان محدود نیست )عنوان فرآین

ای بود، به این صورت که از درجه 2لیكرت  هاالؤگویی به سگویه(. مقیاس پاسخ 4اجتماعی )

را بر اساس یک مقیاس  هاسؤالشد میزان موافقت خود با هر یک از ها خواسته میآزمودنی

بود و با جمع  2تا  9از  هاسؤالگذاری ا مخالفم( تعیین کنند. نمرهای )موافقم تشش درجه

پس از  یاد شده نامهپرسشها محاسبه شد. مقیاسخرده هایهمقیاس نمرهر خرده هایسؤال

مورد  نامهپرسششناسی قرار گرفت که طی آن روایی ترجمه در اختیار پنج متخصص روان

ها توسط پردی و هاتی مقیاسضریب آلفای خردهشایان ذکر است که گرفت.  تأیید قرار

های یادگیری به عنوان به دست آوردن اطالعات، یادگیری به عنوان مقیاس( برای خرده2112)

یادآوری و استفاده از اطالعات،  یادگیری به عنوان وظیفه،  یادگیری به عنوان تغییر شخصی، 

ود نیست و یادگیری به عنوان رشد قابلیت یادگیری به عنوان فرآیندی که به زمان و مكان محد

گزارش شده است و در این پژوهش  74/1و  72/1 24/1، 27/1، 71/1، 99/1اجتماعی به ترتیب 

 که در حد قابل قبول است.آمد  به دست 99/1 نامهپرسشضریب آلفای کرونباخ برای کل 

نمره کل آزمون و  نمره روایی سازه بر اساس روش همبستگی بینهمچنین در این پژوهش 
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یادگیری به عنوان ، 71/1 یادگیری به عنوان به دست آوردن اطالعاتبرای های آن آزمونخرده

یادگیری به عنوان تغییر ، 22/1 یادگیری به عنوان وظیفه، 79/1 یادآوری و استفاده از اطالعات

و یادگیری  02/1 یادگیری به عنوان فرآیندی که به زمان و مكان محدود نیست، 20/1 شخصی

 به دست آمد. 1 /02به عنوان رشد قابلیت اجتماعی 

و  9191پالسانی و شارما در سال  توسط نامهپرسشاین  های مطالعه:عادت نامهپرسش

 40های مطالعه دارای عادت نامهپرسش( در ایران هنجاریابی شده است. 9997توسط کرمی )

ت فیزیكی، توانایی خواندن، یادداشت بندی زمان، وضعیتقسیم مقیاسگویه و هشت خرده

که به ارزیابی نظر کردن، انگیزش یادگیری، حافظه، برگزاری امتحانات و تندرستی است 

به ندرت یا هرگز  تا 9همیشه یا بیشتر اوقات =ای )از درجه 9گویان در یک طیف لیكرت پاسخ

به صورت معكوس  42و  2،1،99،90،24،22،94،92،97،49های شماره گویه پردازد ومی( 1= 

گر است. نمره باال نشان 11 نامهپرسشنمره قابل دستیابی در این  بیشترینشود. گذاری مینمره

را با استفاده از روش بازآزمایی  نامهپرسشپایایی  (9997کرمی )های خوب مطالعه است. عادت

ن بر تأیید روایی گزارش کرده است و افزو 20/1و با استفاده از روش دو نیمه کردن  99/1

 نامهپرسشو با  74/1عادت مطالعه پاتل  نامهپرسشرا با  نامهپرسشصوری آن، همبستگی این 

 پژوهششایان ذکر است که در این  کرده است.گزارش  99/1درگیری مطالعه بهاتناگار 

 که در حد قابل قبول است.آمد  به دست 79/1 نامهپرسشضریب آلفای کرونباخ برای کل 

نمره کل آزمون و نمره روایی سازه بر اساس روش همبستگی بین چنین در این پژوهش هم

 توانایی خواندن، 29/1 وضعیت فیزیكی، 20/1 بندی زمانتقسیمبرای های آن آزمونخرده

و  29/1 برگزاری امتحانات، 24/1 حافظه ،29/1 انگیزش یادگیری، 01/1 یادداشت کردن، 27/1

 د. آم به دست 04/1تندرستی

 ها پژوهشیافته
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، دانشجویان استعدادهای درخشان نفر 949دانشجوی مورد بررسی در این پژوهش  242از کل 

جنسیت، نوع دانشكده و پایه تحصیلی  بودند و دو گروه از نظر  نفر دانشجویان عادی 949و 

نفر  49نفر از اعضای نمونه دانشجویان دانشكده علوم پایه ) 92همتا شدند، به این ترتیب که 

دانشجویان دانشكده ادبیات و علوم انسانی  هاآننفر  912نفر عادی( و  49استعداد درخشان و 

وضعیت گروه نمونه بر اساس  9نفر عادی( بودند در جدول  19نفر استعداد درخشان و  19)

 شده است.  ارایهجنسیت و پایه تحصیلی به تفكیک 

 و عادی بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی . توزیع فراوانی دانشجویان استعداد درخشان1جدول 
 دانشجویان عادی های درخشاندانشجویان استعداد 

 کل چهارم سوم دوم اول  کل چهارم سوم دوم اول 

 92 91 24 24 9  92 91 24 24 9 دختر

 00 97 94 90 1  00 97 94 90 1 پسر

 949 47 99 91 97  949 47 99 91 97 کل

های درخشان و دانشجویان شود دانشجویان استعدادالحظه میم 9طور که در جدول همان

 عادی از نظر جنسیت و پایه تحصیلی همتا هستند. 

های مطالعه در دانشجویان استعداد . میانگین وانحراف استاندارد تصورات یادگیری و عادت0جدول 

 درخشان و عادی 

 های مطالعههای تصورات یادگیری و عادتمولفه

 دانشجویان عادی استعداد درخشاندانشجویان 

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 12/9 20/24 09/9 22/29 یادگیری به عنوان به دست آوردن اطالعات

 70/0 14/40 22/2 01/49 یادگیری به عنوان به یاد آوردن و استفاده از اطالعات

 19/2 44/94 72/2 99/94 یادگیری به عنوان وظیفه

 02/4 29/49 97/9 09/42 یادگیری به عنوان تغییر شخصی

یادگیری به عنوان فرایندی که به مكان و زمان محدود 

 نمی باشد.
29/90 21/9 12/94 94/9 
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 79/2 79/91 19/2 11/29 یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی

 91/99 19/901 92/99 29/921 تصورات یادگیری کل

 19/9 99/0 94/9 94/2 ندی زمانتقسیم ب

 19/2 71/2 21/9 97/7 وضعیت فیزیكی

 17/2 29/9 27/9 99/91 توانایی خواندن

 21/9 17/9 17/1 12/4 یادداشت کردن

 17/2 97/7 74/9 91/9 انگیزش یادگیری

 17/9 74/4 99/9 17/4 حافظه

 49/2 97/99 21/2 29/99 برگزاری امتحانات

 22/9 99/9 90/9 29/9 تندرستی

 90/1 29/09 91/2 11/07 عادت های مطالعه کل

یادگیری به های مقیاسمیانگین نمره تصورات یادگیری کل و خرده 2با توجه به جدول 

عنوان به دست آوردن اطالعات، یادگیری به عنوان یادآوری و استفاده از اطالعات، یادگیری 

تغییر شخصی، یادگیری به عنوان فرآیندی که به زمان و به عنوان وظیفه، یادگیری به عنوان 

در گروه دانشجویان استعداد مكان محدود نیست و یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی 

و در گروه  11/29، 29/90، 09/42، 99/94، 01/49، 22/29، 29/921درخشان به ترتیب 

است.  79/91، 12/94، 29/49، 44/94، 14/40، 20/24، 19/901دانشجویان عادی به ترتیب 

های مقیاسشود بیشترین و کمترین میانگین در خردهطور که در جدول باال مشاهده میهمان

تصورات یادگیری در هر دو گروه دانشجویان عادی و استعداد درخشان مربوط به 

 های یادگیری به عنوان تغییر شخصی و یادگیری به عنوان وظیفه است. مقیاسخرده

های مطالعه کل در گروه دانشجویان استعداد درخشان و عادی به نین میانگین عادتهمچ

است. که در محدوده نسبتاً مطلوب قرار دارد. دامنه میانگین  29/09و  11/07ترتیب برابر با 

)مربوط به  29/9های مطالعه برای دانشجویان استعداد درخشان بین های عادتمقیاسخرده

)مربوط  17/9)مربوط به برگزاری امتحانات( و برای دانشجویان عادی بین  29/99تندرستی( تا 

 )مربوط به برگزاری امتحانات( است.  97/99به یادداشت کردن( تا 
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جهت آزمودن فرض معناداری از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است که نتایج 

تحلیل واریانس چند متغیری ارایه شده است. شایان ذکر است که پیش از  4آن در جدول 

ها از آزمون لوین استفاده شدکه این آزمون فرض همگنی واریانسبرای بررسی پیش نخست

دار نبود، در نتیجه استفاده از آزمون تحلیل واریانس بالمانع برای هیچ کدام از متغیرها معنی

د و نتایج نشان ها از آزمون باکس استفاده شاست. همچنین برای بررسی همگنی کوواریانس

ها برقرار فرض تجانس بین کوواریانسدار نیست و در نتیجه پیشداد که مقدار باکس معنی

 است. 

 تصورات یادگیری هاینمره. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری مربوط به تفاوت 9جدول 

 عادی در بین دانشجویان استعداد درخشان و هاآنهای مطالعه و مؤلفه های و عادت

 F مقدار آزمون
 110/9* 994/1 اثر پیالیی

 110/9* 222/1 المبدا ویلكز

 110/9* 012/1 اثر هتلینگ

 110/9* 012/1 بزرگترین ریشه خطا

 df1 ،022 =                    df2  *p≤0.01= 75توجه:                                 

شود، اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته مالحظه می 9طور که در جدول همان

دار است. به همین دلیل برای بررسی این که این تأثیر بر کدام یک از متغیرهای وابسته معنی

 ارایه 4دار است از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است که نتایج آن در جدول معنی

  شده است.
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.  نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری بر روی متغیرهای تصورات یادگیری و 9جدول 

 و عادی در گروه استعداد درخشان هاآنهای های مطالعه و مؤلفهعادت
منبع 

 تغییرات
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
F 

 

 روهگ

091/70 ه دست آوردن اطالعاتیادگیری به عنوان ب  091/70  92/2 ** 

یادگیری به عنوان به یادآوردن و استفاده از 

 اطالعات
074/947  074/947  11/4 * 

012/4 یادگیری به عنوان وظیفه  012/4  919/1  

700/999 یادگیری به عنوان تغییر شخصی  700/999  91/7 ** 

یادگیری به عنوان فرایندی که به مكان و زمان 

 محدود نیست
429/90  429/90  92/99 ** 

429/999 یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی  429/999  27/29 ** 

920/21 تصورات یادگیری کل  920/21  929/1  

229/24 تقسیم بندی زمان  229/24  41/29 ** 

199/99 وضعیت فیزیكی  199/99  90/24 ** 

922/291 توانایی خواندن  922/291  12/22 ** 

014/21 ادداشت کردنی  014/21  09/91 ** 

094/72 انگیزش یادگیری  094/72  19/91 ** 

922/9 حافظه  922/9  41/9  

029/99 برگزاری امتحانات  029/99  71/9  

292/2 تندرستی  292/2  21/9  

*p≤0.05, **p≤0.01, df = 1                                                                                       

                                                 

دانشجویان عادی و  هاینمرهشود تفاوت میانگین مشاهده می 4گونه که در جدول همان

مقیاس وظیفه معنادار های تصورات یادگیری به جز خردهمقیاسخرده همهاستعداد درخشان در 

های یادگیری به عنوان مقیاسدانشجویان عادی در خرده هاینمرهنگین بود، به این ترتیب که میا

[ و یادگیری به عنوان به یاد آوردن و استفاده از 119/1P< ،92/2 =Fبه دست آوردن اطالعات ]
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اطالعات    4 /09, 0/05F p  به طور معناداری باالتر از دانشجویان استعداد درخشان بود. در

های یادگیری به عنوان مقیاسدانشجویان استعداد درخشان در خرده هاینمرهگین حالی که میان

تغییر شخصی  7 / 39, 0/01F p  ؛ یادگیری به عنوان فرایندی که به زمان و مكان محدود

[ و یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی 119/1P< ،92/99 =Fنیست  ]

 23 / 27, 0/001F p  هاینمرهداری باالتر از دانشجویان عادی بود. میانگین ور معنیبه ط 

 [. 10/1P> ،929/1 =Fتصورات یادگیری کل بین دو گروه معنی دار نبود ]

دار بود های مطالعه کل بین دو گروه معنیعادت هاینمرهتفاوت میانگین 

 50/ 42, 0/001F p  های مطالعه کل دانشجویان عادت هاینمره، بدین ترتیب که میانگین

دار باالتر از دانشجویان عادی بود. همچنین تفاوت میانگین استعداد درخشان به طور معنی

های مطالعه شامل  خرده مقیاس عادت 0دانشجویان عادی و استعداد درخشان در  هاینمره

بندی زمان تقسیم 23 / 49, 0/001F p ؛ وضعیت فیزیكی 24 / 8, 0/001F p  ؛ توانایی

خواندن  62 /02, 0/001F p  ؛ یادداشت کردن 39/ 58, 0/001F p   و انگیزش یادگیری

 19/91, 0/001F p   دانشجویان استعداد  هاینمرهمعنادار بود، به این ترتیب که میانگین

دانشجویان  هاینمرهبود. بین میانگین مقیاس باالتر از دانشجویان عادی خرده 0درخشان در این 

مقیاس حافظه، تندرستی و برگزاری امتحانات تفاوت استعداد درخشان و عادی درسه خرده

 معناداری مشاهده نشد. 

 گیریو نتیجه بحث

شان، های مطالعه و تصورات یادگیری دانشجویان در عملكرد تحصیلیبا توجه به نقش عادت

های مطالعه دانشجویان با استعداهای عادت گیری ومقایسه تصورات یادبا هدف پژوهش حاضر 

انجام شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد بین نمره  درخشان و عادی

تصورات یادگیری کل، دانشجویان عادی و استعداد درخشان تفاوت معناداری وجود ندارد اما 

های مقیاسخرده همهخشان در دانشجویان عادی و استعداد در هاینمرهتفاوت میانگین 
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مقیاس یادگیری به عنوان وظیفه معنادار بود. به این ترتیب که تصورات یادگیری به جز خرده

های یادگیری به عنوان به دست آوردن مقیاسدانشجویان عادی در خرده هاینمرهمیانگین 

ور معناداری باالتر از اطالعات و یادگیری به عنوان به یاد آوردن و استفاده از اطالعات به ط

دانشجویان با استعداد  هاینمرهدانشجویان با استعداد درخشان بود. در حالی که میانگین 

های یادگیری به عنوان تغییر شخصی، یادگیری به عنوان فرایندی که به مقیاسدرخشان در خرده

داری باالتر معنی زمان و مكان محدود نیست و یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی به طور

 از دانشجویان عادی بود. 

پژوهشی که به مقایسه تصورات یادگیری دانشجویان با استعداد درخشان و تیزهوش با 

هایی که نشان ها به طور ضمنی با نتایج پژوهشدانشجویان عادی بپردازد یافت نشد اما این یافته

-باالتری از دانش هاینمرهنظیمی دادند افراد تیزهوش در زمینه راهبردهای یادگیری خودت

(؛ نتایج پژوهش 2117؛ کالرو و همكارن، 9992کنند )خیر و البرزی، آموزان عادی کسب می

 با مقایسه در( که نشان دادند فراگیران تیزهوش 2119) 9لئون-بالتر و پاسكال-، ایمجانسون

 بیشتری خودانگیزشی راهبردهای از کنندهخسته تكالیف با رویارویی در خود عادی همتایان

-دانش که است آن موید( که 2111) 2، پینگ و راولنتایج پژوهش هونگکنند و می استفاده

 دارند و بهتری وضعیت درونی ارزش لحاظ به عادی آموزاندانش با مقایسه در تیزهوش آموزان

 جالب خود ایبر را تحصیلی تكالیف انجام تا کنندمی عادی، تالش افراد با مقایسه در تیزهوشان

و وجود تفاوت  باشد تكلیف شدن گیرتروقت و دشوارتر بهای به اگر حتی سازند، بخشو لذت

( 9992، سیف و لطیفیان ،آموزان تیزهوش و عادی )رضویهمعنادار بین باورهای انگیزشی دانش

 همسو است.  

دی و های تصورات یادگیری دانشجویان عامقیاسهایی که در خردهدر تبیین تفاوت

از تصورات یادگیری به  گرانپژوهشبندی که توان به تقسیماستعداد درخشان مشاهده شد می

                                                           
1. Johnson, Im-Bolter & Pascual-Leon 

2. Hong, Peng & Rowell 
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دو دسته تصورات یادگیری سطحی یا کمی )شامل  یادگیری به عنوان به دست آوردن 

اطالعات و یادگیری به عنوان به یاد آوردن و استفاده از اطالعات و یادگیری به عنوان وظیفه( و 

یا کیفی )شامل یادگیری به عنوان تغییر شخصی، یادگیری به عنوان  ادگیری عمیقتصورات ی

اند فرایندی که به زمان و مكان محدود نیست و یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی( کرده

استناد کرد و گفت از آنجایی که  (9119مارتون و همكاران، ؛ 2111لوئیس و همكاران،-)بولتن

های  انگیزه پیشرفت یادگیرندگان قرار دارد و انگیزه تجربه حت تأثیرتتصورات یادگیری 

اند که انگیزه ها نشان داده( و پژوهش2110پیشرفت با یادگیری عمیق مرتبط است )لی و چان، 

جعفرزاده، رئیسی و پیشرفت در دانشجویان با استعداد درخشان بیشتر از دانشجویان عادی است )

ین این یافته که دانشجویان با استعداد درخشان در تصورات یادگیری (. بنابرا9999، رضایتی

باالتری نسبت به دانشجویان عادی کسب کنند، چندان هم دور از انتظار نبوده  هاینمرهعمیق 

های تجربه تحت تأثیراند که تصورات یادگیری ها هم نشان داهاست؛ البته برخی از پژوهش

( 2111، 2( و موقعیتی )پیالی، پیردی بواتون و لویس1122، 9شخصی )زو، والكه و اسچلنج

یادگیرندگان است؛ بنابراین تفاوت در تصورات یادگیری دانشجویان عادی و دانشجویان با 

هم تبیین کرد، برای مثال  هاآنتوان با توجه به تجارب متفاوت استعداد درخشان را می

های امكانات رفاهی و دانشجویی نیز تجربهو استعداد درخشان حتی از لحاظ  دانشجویان عادی

دهد و متفاوتی دارند و دانشگاه امكانات بیشتری در اختیار دانشجویان استعداد درخشان قرار می

 پیشرفت و انگیزه ایجاد در رفاهی و پژوهشی آموزشی، تسهیالت آوردن فراهم همین

د درخشان را افزایش دهد و تواند رضایت دانشجویان استعدامیدارد و  بسزایی سهم تحصیلی

موجب شود که تنها به دنبال گرفتن نمره قبولی نباشند، بلكه یادگیری عمیق را مد نظر قرار 

 اعتماد افزیش باعث استاد با دانشجو ارتباط برقراریاند که ها نشان دادهدهند. همچنین پژوهش

توان ( و می9999، رضایتی جعفرزاده، رئیسی و) شودمی دانشجو در یادگیری انگیزه و نفس به

                                                           
1. Zhu, Valcke & Schellens 

2. Pillay, Purdie, & Boulton-Lewis 
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کنند، این گفت از آنجایی که استادان هم به دانشجویان استعداد درخشان توجه بیشتری می

گیری تصورات یادگیری تواند منجر به شكلتجارب متفاوت در زمینه رابطه با استادان هم می

 متمایز در دانشجویان عادی و استعداد درخشان شود. 

ورات یادگیری دانشجویان عادی و استعداد درخشان تفاوت معنادار این یافته که بین تص

دهندگان و استادان دارد و الزم است وقتی که وجود دارد، تلویحاتی نیز برای آموزش

های الزم جهت اند استادان از مهارتهای مختلف در یک کالس نشستهدانشجویان با توانایی

برانگیز و های چالشتواند برنامهرای مثال استاد میها برخوردار باشند. بتدریس به این گروه

های فردی و گروهی را بر عهده دانشجویان با استعداد درخشان کنفرانس و پژوهش ارایه

بگذارد تا مطالب و تكالیف درسی با استعداد دانشجویان همخوانی بیشتری داشته باشد و موجب 

خستگی و کسالت از کالس در دانشجویان  ایجاد عالقه و انگیزه برای یادگیری درس و کاهش

با استعداد درخشان شود. افزون بر این، از آنجایی که دانشجویان باید به یادگیری به عنوان 

فرایندی پیوسته و مستمر که فراتر از دیوارهای کالس و دانشگاه در سراسر طول عمر ادامه 

شكل بگیرد و  هاآننگرش استادان  ثیرتحت تأتواند می هاآنیابد، نگاه کنند و این دیدگاه می

اند که تصورات یادگیری استادان نیز بر تصورات یادگیری ها نیز نشان دادهپژوهش

ها ( الزم است گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه9911شان تأثیر دارد )رضایی، دانشجویان

 نظر بیشتری انجام پذیرد. های مادر با دقتبه خصوص دانشگاه

های مطالعه، در گروه دانشجویان با استعداد تایج نشان داد میانگین نمره کل عادتهمچنین ن

 وضعیتاین است که  گربیاناست که  29/09و  11/07درخشان و عادی به ترتیب برابر با 

 در که است بوده متوسط حد در آن هایمؤلفه و مطالعه هایمهارت از دانشجویان استفاده

های مطالعه دانشجویان مورد ها و مهارتعادت وضعیت چه اگر ندارد، قرار مطلوب بازه

 خدیوزاده و حقانی هایوضعیت دانشجویان مورد مطالعه در پژوهش از پژوهش این بررسی در

کردند تنها  گزارش که (9997) فارسانی و اسالمی شوازیاحمدیه، عباسی ،حسینی و (9999)

این بدان  اما است بهتر عه در وضع خوبی بودند،درصد از دانشجویان از نظر مهارت مطال 7/91
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های مطالعه دانشجویان پژوهش حاضر مناسب است، بلكه هنوز معنا نیست که وضعیت عادت

 دارد.   وجود مطلوب، فاصله حد تا

های مطالعه عادتنتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد بین نمره کل همچنین 

های عادت هاینمرهو میانگین  اد درخشان تفاوت معنادار وجود دارددانشجویان عادی و استعد

داری باالتر از دانشجویان عادی است. افزون مطالعه دانشجویان با استعداد درخشان به طور معنی

های مطالعه مقیاس عادتدانشجویان با استعداد درخشان در پنج خرده هاینمرهبر این، میانگین 

ن، وضعیت فیزیكی، توانایی خواندن، یادداشت کردن و انگیزش یادگیری بندی زماشامل تقسیم

دانسكین و ی قبلی )از جمله هاپژوهشها با نتایج این یافتهباالتر از دانشجویان عادی بود. 

 ؛9111گروت، دی و پنتریچ؛ 2111، رابینسون؛ 2199؛ به نقل از رانا و کاوسار، 9102ت، بورن

دانشجویان با استعداد درخشان در اند نشان داده (  که2110و هوه،  2191زاده، نریمانی و موسی

دانشجویان با استعداد درخشان ، های مطالعه مؤثرتری دارندمقایسه با دانشجویان عادی، عادت

 تلخیص، ذهنی، مرور تكرار، و تمرین مانند هاییدانشجویان عادی از روش از بیشتر

آموزان و دانشترند فعال یادگیری فرایند در کنند ومی هاستفاد دهیسازمان و تفكرانتقادی

های کنند و مهارتهای فراشناختی استفاده میآموزان عادی از مهارتتیزهوش بیشتر از دانش

به طور آموزان تیزهوش دانشو توانایی حافظه  برند تر و مؤثرتری را به کار میشناختی همانگ

 همسو است. دی است آموزان عامعناداری بهتر از دانش

کنگ انجام شد و نتایجش نشان داد در هنگ 2117همچنین این یافته با پژوهشی که در سال 

که راهبردهای مطالعه دانشجویانی که از موفقیت تحصیلی باالتری برخوردارند بیشتر و بهتر از 

عواملی سایر دانشجویان بوده است، همسو است و در این مطالعه دو عامل نگرش و انگیزش 

(. در همین 9919کرد )صیفوری، بودند که دانشجویان موفق را از دانشجویان ناموفق متمایز می

( به انگیزش به عنوان یكی از راهبردهای اساسی مطالعه که 9999راستا، حقانی و خدیوزاده )

و  کنندهای صحیح مطالعه تأثیر داشته باشد، تأکید میتواند روی یادگیری و انتخاب روشمی

 هاآنهای تحصیلی بیشتری داشتند، انگیزش یادگیری نیز در افرادی که شكست هاآندر مطالعه 
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(. 9999تری داشتند )فریدونی مقدم و چراغیان، کمتر بوده است و راهبردهای مطالعه ضعیف

های تحصیلی که دانشجویان با استعداد بنابراین شاید در تبیین این یافته بتوان گفت موفقیت

شده و موجب  هاآنکنند، منجر به احساس رضایت و انگیزش درونی در خشان تجربه میدر

های مطالعه بهره گیرند، شاید هم بتوان گفت از آنجایی که شود که بیشتر و بهتر از عادتمی

شان را بازبینی دهند و پیشرفتدانشجویان موفق، به یادگیری در سطح باال تعهد نشان می

، 9کنند )آیلیشان ایجاد میهایهایی در تالششان انطباقسیدن به اهدافکنند، برای رمی

دهند که های مطالعه خود را طوری شكل می(، دانشجویان با استعداد درخشان هم عادت2112

موفقیت تحصیلی است( منطبق باشد. البته با همه ابن  هاآنترین شان )که یكی از مهمبا اهداف

های خوب مطالعه را عی در زمینه ایجاد یک محیط مطالعه که بتواند عادتتفاسیر، هنوز هم موان

رسد که همچنان کتابخانه بهترین مكان آرام در دانشجویان ایجاد کند وجود دارد و به نظر می

 برای مطالعه کردن باشد.  

 های مطالعه دانشجویان و با در نظر گرفتنبا توجه به نتایج پژوهش حاضر در زمینة عادت

موفقیت  سرانجامهای مطالعه در فرایند یادگیری، موفقیت تحصیلی و اهمیت و نقش عادت

 های مطالعه از سوی دیگر پیشنهادها و عادتو قابل آموزش بودن مهارتشغلی از یک طرف 

الورود، برای دانشجویان جدید ورود دانشجویان به دانشگاه، آغاز در هادانشگاه شودمی

 های مطالعه فراهم سازند و زشی مؤثر جهت فراگیری و اصالح عادتهای آموراهنمایی

مطالعه را جهت آگاهی  هایهای صحیح و مهارتعادت آموزش هایها و کارگاهکالس

ها و ای به منظور ارتقاء مهارتهای مداخلهو برنامه دانشجویان در این زمینه برگزار کنند

لی )چه عادی و چه استعداد درخشان( از سوی دفاتر های مطالعه در دانشجویان به طور کعادت

های ضروری و خدمات ها برگزار شود به طوری که بهتر است راهنماییمشاوره در دانشگاه

شود استادان شود. همچنین پیشنهاد می ارایهمشاوره در ابتدای هر ترم تحصیلی به دانشجویان 

آموزش بدهند و در حین آموزش های یادگیری دانشجویان ها را بر اساس مهارتدرس

                                                           
1. Ainley 
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های اصالح پیشنهاد می شود روش پایانهای دانشجویان را مد نظر قرار دهند. در تفاوت

تصورات یادگیری دانشجویان مورد مالحظه قرار گیرد و برای تغییر تصورات یادگیری 

هر ترم توان شود. می ارایهدانشجویان از تصورات سطحی به تصورات عمیق، راهكارهای عملی 

آموزش  هاآنهای آموزشی متناسب با واحدهای درسی ترم تحصیلی دانشجویان، در سرفصل

های توان این برنامهحتی میرا جای داد. های مطالعه دروس عملی و نظری آن ترم مهارت

آموزان مقاطع اولیه و سطوح های ضروری و اساسی مورد نیاز دانشآموزشی را به عنوان مهارت

تر تحصیلی مورد توجه قرار داد تا نتایج بهتری داشته باشد. آغاز آموزش از سطوح پایین ترپایین

تری جهت تمرین و ممارست بیشتر و ها فرایند طوالنیکند در آموزش این مهارتکمک می

 نهادینه شدن مهارت صورت گیرد. 

دانشجویان سایر به  نتایج پذیریتعمیم دانشجویان دانشگاه شیراز، به نمونه بودن مختص 

ها تكرار شود این پژوهش در سایر دانشگاهبنابراین پیشنهاد می .کندمی محدود را هادانشگاه

اهمیت تصورات یادگیری و  همچنین با توجه بهپذیری افزایش یابد. شود تا امكان تعمیم

مورد های داخلی در این های یادگیری در یادگیری عمیق دانشجویان و کمبود پژوهشمهارت

بهبود تصورات  به تواندمیمتغیر  این با مرتبط شناختیروان هایپژوهش انجام رسدبه نظر می

  توجهی کند. شایان هایهای مطالعه دانشجویان کمکیادگیری و عادت

 منابع 

 استعدادهای و ممتاز دانشجویان دیدگاه(. 9999) .م ،س؛ رضایتی جعفرزاده، ع؛ رئیسی،

 موفقیت و بر مؤثر انگیزشی عوامل مورد در رفسنجان علوم پزشكی دانشگاه درخشان

 علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشكده علمی صلنامهف ایشان. تحصیلی پیشرفت

 . 24-91 (،4-9)2، بیرجند شكیپز

تهران:  شناسی و آموزش کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه.روان(. 9912خانزاده، ع. )حسین

 آوای نور. 
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 (. بررسی9997فارسانی، ش. ) و اسالمی ؛م شوازی،ح؛ عباسی .م؛ احمدیه، م.س حسینی،

 هایگام یزد.  داشتبه دانشكده کارشناسی مقطع دانشجویان در مطالعه هایمهارت

 . 19-99 (،2)0،پزشكی آموزش در توسعه

 و مطالعه هایتمهار کارگاهی آموزش دوره تأثیر (.9999ط. ) و خدیوزاده، ؛ف حقانی،

 ایرانی مجله درخشان. استعداد دانشجویان یادگیری و مطالعه یادگیری بر راهبردهای

 . 41-29 (،9)1پزشكی، علوم در آموزش

 میان یافتهخودنظم یادگیری در انگیرشی باورهای (. مقایسه9992زی، ش. )خیر، م؛ و البر

 ابتدایی مقطع آموزاندانش از گروهی در عادی و یادگیری ناتوان کودکان تیزهوش،

 . 21-99، 9 ،شناسی روان و مطالعات تربیتی شیراز. شهر

ا از یادگیری بشناختی و تصورات دانشجویان (. رابطه باورهای معرفت9911رضایی، ا. )

 . 94-9، 9، 99، های علوم شناختیتازه رویكردهای سطحی و عمقی یادگیری.

 و ریاضی درباره انگیزشی باورهای رابطه. (9992. )د سیف، و م؛ ؛ لطیفیان،ا رضویه،

، 99، شناسیمجلة روان .شتیزهو آموزان دانش در انگیزشی دهی راهبردهای خودنظم

911-91 . 

م اجتماعی ها و عادات مطالعه دانشجویان دانشكده علو(. سنجش مهارت9911. )صیفوری، و

 . 911-91 (،9)99، رسانی و کتابخانه عمومیتحقیقات اطالع دانشگاه رازی کرمانشاه.

های مطالعه و ارتباط آن با عملكرد تحصیلی (. عادت9999. )؛ و چراغیان، بفریدونی مقدم، م

، (9)2، های توسعه در آموزش پزشكیمجله گام دان.انشجویان دانشكده پرستاری آبادر د

29-29 . 
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