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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تصورات یادگیری و عادتهای مطالعه دانشجویان با استعداهای درخشان و
دانشجویان عادی انجام شد .طرح پژوهش توصیفی از نوع علی -مقایسهای بود .جامعة آماری شامل همه
دانشجویان با استعدادهای درخشان و عادی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی  9911-19بودند که از بین آنها
نمونهای به حجم  242نفر ( 949نفر دانشجوی با استعدادهای درخشان و  949نفر دانشجوی عادی) به روش
هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامههای تصورات یادگیری (پردی و هاتی )2112 ،و عادتهای مطالعه
(پالسانی و شارما )9191 ،پاسخ دادند .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که
بین دو گروه از نظر تصورات یادگیری کلی تفاوت معنیداری وجود ندارد ( .)P>1/10با وجود این ،میانگین
نمره دانشجویان عادی در خردهمقیاسهای یادگیری به عنوان به دست آوردن اطالعات ،یادگیری به عنوان
یادآوری و استفاده از اطالعات ،به طور معنیدار باالتر از دانشجویان با استعدادهای درخشان بود (،)P<1/10
میانگین نمره دانشجویان با استعدادهای درخشان در خردهمقیاسهای یادگیری به عنوان تغییر شخصی ،یادگیری
به عنوان فرآیندی که به زمان و مكان محدود نیست و یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی به طور معنیدار
باالتر از دانشجویان عادی بود ( )P<1/19و در خردهمقیاس یادگیری به عنوان وظیفه بین دو گروه تفاوت معنی-
داری مشاهده نشد ( .)P>1/10افزون بر این یافتههای پژوهش نشان داد که میانگین نمره عادتهای مطالعه کلی

 .9نویسنده مسئول :استادیار گروه آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز email: ghemati@shirazu.ac.ir
 .2دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه گیالن
 .2دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 .4کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه شیراز
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دانشجویان با استعدادهای درخشان به طور معنیدار باالتر از دانشجویان عادی است ( .)P<1/19همچنین در
خردهمقیاسهای تقسیمبندی زمان ،وضعیت فیزیكی ،توانایی خواندن ،یادداشت کردن و انگیزش یادگیری
میانگین نمره دانشجویان با استعدادهای درخشان به طور معنیدار باالتر از دانشجویان عادی بود ( )P<1/19اما در
خردهمقیاسهای حافظه ،برگزاری امتحانات و تندرستی بین دو گروه تفاوت معنیداری دیده نشد ( .)P>1/10با
توجه به یافتههای به دست آمده میتوان گفت که عادتهای مطالعه مناسب مستلزم تصورات یادگیری عمیقتر
است .بنابراین پیشنهاد میشود آموزش و یادگیری کاربردیتر شود تا تصورات یادگیری دانشجویان عمیقتر
شود و از این طریق عادتهای مطالعه آنها بهبود یابد.

واژگان کلیدی :تصورات یادگیری ،عادتهای مطالعه ،دانشجویان با استعداهای درخشان،
دانشجویان عادی.

مقدمه
دانشجویان با استعدادهای درخشان 9یا تیزهوش ،2از مهمترین سرمایههای انسانی یک جامعه
هستند و توجه به امر آموزش و پرورش استعدادهای بالقوه آنها از وظایف مسئوالن
آموزشی و دانشگاهی هر کشوری است (کیم و کی .)2192 ،9دانشجویان تیزهوش یا با استعداد
درخشان ،دانشجویا نی هستند که در زمینة هوشی ،خالقیت ،هنر ،توانایی رهبری یا حوزههای
تحصیلی ویژه عملكردی باالتر از همساالن خود نشان میدهند (کتینکایا .)2199 ،4تیزهوشی
شامل تفاوتهای کمی و کیفی در تفكر است (حسینخانزاده )9912 ،و برای سنجش و
شناسایی تیزهوشی ،فقط بكارگیری آزمون هوش شناختی کافی نیست (کاهیایگلو .)2199 ،0به
دلیل تعدد تعریفهایی که در مورد تیزهوشی وجود دارد و عدم توافق میان آنها ،دولت فدرال
آمریكا رایجترین عناصر تعریفهای مختلف تیزهوشی را استخراج کرده است و از آنها در
برنامهریزیهای مربوط به افراد تیزهوش بهره میگیرد .این عناصر عبارت از :توانایی ذهنی
1. Talented
2. Gifted
3. Kim & Kee
4. Cetenkaya
5. Kahyaoglu
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عمومی ،استعداد تحصیلی ویژه ،توانایی تفكر خالق ،توانایی برجسته در هنرهای زیبا ،و توانایی
رهبری است (هاالهان و کافمن2119 ،9؛ به نقل از حسینخانزاده .)9912 ،بنابراین مفهوم
تیزهوشی با سطوح بالقوه شناختی ،هیجانی ،و اجتماعی مرتبط است (سیگیلی.)2190 ،2
استعداد به عنوان قدرت یادگیری در هر حوزهای ،توانایی در انجام تكلیفی ویژه ،ظرفیت
حل مسئله ،یادگیری ذهنی و بهرهگیری از یادگیری ،سازشیافتگی و یافتن راهحل در شرایط
جدید شناخته میشود (کسار ،کتینکایا و کتینکایا .)2190 ،9دانشجویان با استعداد درخشان،
دانشجویانی هستند که در حوزهای ویژه یا عمومی عملكردی باالتر از همساالن خود نشان می-
دهند ،بنابراین این دانشجویان نیازمند برنامههای آموزشی و یادگیری متفاوتی بر اساس
استعدادشان هستند (بنكیک .)2112 ،4شروع قرن  29حاکی از تغییرات قابل مالحظهای در
دیدگاهها نسبت به عواملی است که یادگیری استعدادهای درخشان را تحت تأثیر قرار داده
است (کیم و کی )2192 ،و در این میان یكی از عواملی که یادگیری دانشجویان را تحت تأثیر
قرار میدهد تصورات یادگیری 0است (پترسون ،برون و ایروینگ.)2191 2
شناخته شدهترین تعریف از تصورات یادگیری تعریف ورمونت و ورمونت )2114( 7است
که بیان کرده اند تصورات یادگیری عبارت از دانش و عقاید فرد در مورد یادگیری و پدیده-
های مرتبط با آن مثل دانش و عقاید دربارة خود به عنوان یادگیرنده ،موضوعات یادگیری،
فعالیتها و راهبردهای یادگیری ،یادگیری و مطالعه در کل ،و در مورد تقسیم تكلیف بین
دانشجویان و مدرس در فرایندهای یادگیری است (نگووان ،استریان و کلسنیوک .)2190 ،9در
واقع تصورات یادگیری به عنوان عقاید ،باور و درک یادگیرنده از یادگیری ،تعریف میشود
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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(لی و چان ) 2110 ، 9و با وجود این که ،تصورات یادگیری به وسیله ارزشهای فرهنگی
یادگیرنده شكل میگیرد (هانگ و سالیلی )2111،2اما شش تصور اصلی یادگیری در فرهنگها
و جوامع مختلف از جمله آمریكا ،استرالیا ،مالزی (پردی و هاتی ،)2112 ،9چین (لی و چان،4
 )2110و نیوزیلند (پترسون و همكاران )2191،شناسایی شدهاند که عبارتند از :یادگیری به
عنوان به دست آوردن اطالعات ،0یادگیری به عنوان به یاد آوردن و استفاده از اطالعات،2
یادگیری به عنوان وظیفه ،7یادگیری به عنوان فرآیندی که به مكان و زمان محدود نیست،9
یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی ،1و یادگیری به عنوان تغییر شخصی.91
پژوهشگران تصورات یادگیری بیان شده را بر روی یک پیوستار سلسله مراتبی به دو دسته
تصورات یادگیری سطحی 99یا کمی 92و تصورات یادگیری عمیق 99یا کیفی 94تقسیم میکنند
(بولتن -لوئیس ،مارتون ،لوئیس و ویلیس .)2111،90تصورات کمی از یادگیری شامل کسب و
بازسازی دانش است و تصورات کیفی از یادگیری شامل درک معانی و تغییر شخصی است
(پردی و هاتی . ) 2112 ،مارتون ،دالزآلبا و بیتی )9119( 92معتقدند که شش تصور یادگیری به
صورت سلسله مراتبی است که سه مورد نخست بر جنبههای کمی یادگیری تمرکز دارند ،در
حالی که سه مورد آخر به جنبههای کیفی یادگیری و بر روی نقش معانی در یادگیری تمرکز
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
 Dall`s Alba & Beatyو15. Marton
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دارند .در واقع یادگیری به عنوان به دست آوردن اطالعات ،نشان دهندة پایینترین سطح در
سلسله مراتب تصورات یادگیری است ،در حالی که یادگیری به عنوان تغییر و تكامل فرد
نشاندهندة باالترین سطح در سلسله مراتب تصورات یادگیری است (لی و چان.)2110 ،
پژوهشها نشان میدهند که تصورات یادگیری ،انگیزه یادگیری ،راهبردهای شناختی انتخابی و
پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد (هانگ و سالیلی.)2111 ،
البته افزون بر تصورات یادگیری ،چندین عامل دیگر نیز وجود دارد که بر توانایی
دانشجویان در کامل کردن دوره دانشگاهیشان به طور موفقیتآمیز ،انگیزه یادگیری ،پیشرفت
تحصیلی و بهبود عملكردشان تأثیر میگذارد که یكی از مهمترین این عوامل عادتها و
مهارتهای مطالعه 9است ،مهارتهای مطالعه به عنوان توانایی دانشجو در فراگیری ،حفظ و
استفاده از عقاید و اطالعات تعریف میشود (هاروی2119 ،2؛ به نقل از رانا و کاوسار.)2199 ،9
عادت های مطالعه تمایل یادگیرنده به یادگیری با یک روش مؤثر و مناسب است (رانا و
کاوسار .)2199 ،عادتهای مطالعه بیانگر توانایی دانشجویان در سازماندهی و برنامهریزی
برای یادگیریشان است (لیاوا و فرح ،)2190 ،4پژوهشگران مهارتهای مطالعه را روشی
برای کدگذاری ،ذخیرهسازی ،نگهداری ،بازگویی و استفاده از اطالعات به روشی منطقی،
مؤثر و کافی تعریف کردهاند (چن .)2111 ،0همچنین عادتهای مطالعه به استفاده آگاهانه و
هدفمند از مهارتهای شناختی ،احساسات و اعمال برای به حداکثر رساندن یادگیری دانش و
مهارتها اشاره دارد (کاردل االوار و نوین .)2119 ،2آزکیوایس )9119( 7عادتهای مطالعه را

1. Study habits
2. HArvey
3. Rana & Kausar
4. Ilieva & Farah
5. Chen
6. Cardelle-Elawar & Nevin
7. Azikiwe
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به عنوان روش و سبكی که یک دانشجو یا دانشآموز وقت مطالعه خود را به منظور دستیابی به
مهارت در یک موضوع یا عنوان ویژه تنظیم میکند ،تعریف کرده است.
عادتها و مهارت های مطالعه دانشجویان اهمیتی ویژه دارد و شامل مدیریت زمان،
یادداشتبرداری ،مهارتهای مربوط به عوامل حواسپرتی ،حافظه ،اختصاص دادن اولویت باال
برای مطالعه ،تمرکز ،فهم عقیده اصلی نویسنده ،خودآزمایی ،انتخاب محیط مناسب مطالعه،
توانایی سازماندهی و مدیریت اضطراب (کاقالن و اسویف2199 ،9؛ اسمیت ،)2111 ،2خواندن
مناسب و مؤثر ،شرکت در فعالیتهای کالسی ،آمادگی برای امتحان و شرکت در امتحان
(اسمیت ،)2111 ،مطالعه مواد درسی قبل از این که درس داده شود (نانیس و هادسون)2191 ،9
است .این عادتها و مهارتهای مطالعه از یكدیگر مستقل نیستند و سطوح باالی موفقیت با
استفاده از همه این مهارتها به دست میآید (ییلدریم و همكاران2111 ،4؛ به نقل از پپ،0
.)2192
شواهد تجربی مختلفی وجود دارد که نشان میدهد عادتهای مطالعه بر عملكرد و پیشرفت
تحصیلی تأثیر میگذارد (برای مثال کاقالن و اسویف2199 ،؛ نانیس و هادسون،2191 ،

پرت-

سال و ردفورد .)2191 ،2برخی از پژوهشها بیانگر این است که ناکامی و شكست بسیاری از
دانشجویان در زمینههای تحصیلی به دلیل عدم برخورداری آنها از توانایی کافی نیست بلكه به
علت عدم برخورداری آنها از عادتها و مهارتهای مناسب مطالعه است (کوکوکاهمت،7
2111؛ به نقل از پپ.)2192 ،

1. Coughlan& Swift
2. Smith
3. Nonis & Hudson
4. Yildirim
5. Pepe
6. Prat-Sala & Redford
7. Kucukahmet
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پژوهشها نشان داده اند که دانشجویان با استعداد درخشان در مقایسه با دانشجویان عادی،
عادتهای مطالعه مؤثرتری دارند (دانسكین و بورنت9102 ،9؛ به نقل از رانا و کاوسار2199 ،2؛
رابینسون )2111 ،9دانشجویان با استعداد درخشان بیشتر از دانشجویان عادی از روشهایی مانند
تمرین و تكرار ،مرور ذهنی ،تلخیص ،تفكر انتقادی و سازماندهی استفاده میکنند و در فرایند
یادگیری فعالترند )پنتریچ و دی گروت .)9111 ،4همچنین پژوهشها نشان دادهاند که دانش-
آموزان تیزهوش بیشتر از دانشآموزان عادی از مهارتهای فراشناختی استفاده میکنند و
مهارتهای شناختی همانگتر و مؤثرتری را به کار میبرند (نریمانی و موسیزاده )2191 ،و
توانایی حافظه دانشآموزان تیزهوش به طور معناداری بهتر از دانشآموزان عادی است (هوه،0
 .)2110همچنین افراد تیزهوش در زمینه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نمرههای باالتری از
دانشآموزان عادی نشان میدهند (خیر و البرزی9992 ،؛ کالرو ،گارسیا-مارتین و جیمنز،2
.)2117
با وجود این که یكی از دالیل شكست دانشجویان این است که آنها از مهارتهای مناسبی
برای مطالعه برخوردار نیستند و عادتهای نامناسب و ناصحیحی در زمینه مطالعه دارند
(هاروی )2119 ،7و برای بهبود عملكرد تحصیلی دانشجویان ،بهبود عادتهای مطالعه آنها
ضروری به نظر میرسد (کیزلیک )2119 ،9توجه چندانی به عادتها و مهارتهای مطالعه
دانشجویان نمیشود به طوری که اغلب زمان بسیاری به طراحی و تألیف محتوای برنامههای
درسی و نحوه ارزیابیها اختصاص داده میشود در حالی که به این مسئله که چطور دانشجویان
بهتر یاد بگیرند یا چگونه عادتهای مطالعهشان را بهبود بخشند توجه اندکی شده است (نیوبل و
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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انتویستل .)9192 ،9همچنین دانشجویان در دوره تحصیلی خود با حجم متنوع و وسیعی از
مطالب درسی مواجه میشوند که باید وقت بسیاری را برای یادگیری و به خاطر سپردن آنها
اختصاص دهند و در این میان تصورات نادرست از یادگیری و عدم آگاهی و کاربرد
عادتهای صحیح مطالعه منجر به سردرگمی و اتالف وقت و انرژی آنها خواهد شد .بنابراین
با توجه به این که تصورات یادگیری و روش مطالعه دانشجویان در یادگیری و پیشرفت
تحصیلی آنها و سرانجام سرنوشت شغلی آنها نقش اساسی دارد و مواردی هستند که میتوان
آنها را از طریق آموزش بهبود بخشید (الیو ،)2110 ،2الزم است به تصورات یادگیری و
عادتهای مطالعه دانشجویان ،بیشتر توجه شود و در جهت اصالح آنها برنامهریزی شود.
بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه تصورات یادگیری و عادتها و مهارتهای
مطالعه دانشجویان عادی و استعداد درخشان انجام شد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسهای بود .جامعه آماری شامل همه دانشجویان عادی و
استعداد درخشان دانشگاه شیراز بودند که در سال تحصیلی  9911 -19مشغول به تحصیل بودند.
روش نمونهگیری و حجم نمونه :آزمودنیهای این پژوهش  292نفر بودند که  949نفر از
آنها ( 92دختر و  00پسر) دانشجویان عادی و  949نفر از آنها ( 92دختر و  00پسر)
دانشجویان استعداد درخشان بودند .روش نمونهگیری هدفمند بود .بدین صورت که نخست از
دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز اسامی و مشخصات همه دانشجویانی که بر اساس
آییننامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی جمهوری
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
پرسشنامه های پژوهش در اختیار افرادی که مایل به همكاری در پژوهش بودند ،قرار گرفت.
1. Newble & Entwistle
2. Liu
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سرانجام بدین وسیله  949دانشجوی استعداد درخشان پرسشنامههای پژوهش را تكمیل کرده و
بازگشت دادند .سپس به ازای هر دانشجوی استعداد درخشان ،یک دانشجوی عادی از همان
جنس و پایه تحصیلی به عنوان گروه مقایسه انتخاب شد که بدین ترتیب  949دانشجوی عادی
که از نظر جنس و پایه تحصیلی با دانشجویان استعداد درخشان همتاسازی شده بودند به عنوان
نمونه دانشجویان عادی انتخاب شد.
معرفی ابزار :برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شده است:
پرسشنامه تصورات یادگیری :این پرسشنامه در سال  2112توسط پردی و هاتی ساخته
شده است که دارای  92گویه و  2خردهمقیاس به شرح زیر است :یادگیری به عنوان به دست
آوردن اطالعات ( 0گویه) ،یادگیری به عنوان یادآوری و استفاده از اطالعات ( 1گویه)،
یادگیری به عنوان وظیفه ( 9گویه) ،یادگیری به عنوان تغییر شخصی ( 9گویه) ،یادگیری به
عنوان فرآیندی که به زمان و مكان محدود نیست ( 9گویه) و یادگیری به عنوان رشد قابلیت
اجتماعی ( 4گویه) .مقیاس پاسخگویی به سؤالها لیكرت  2درجهای بود ،به این صورت که از
آزمودنیها خواسته میشد میزان موافقت خود با هر یک از سؤالها را بر اساس یک مقیاس
شش درجهای (موافقم تا مخالفم) تعیین کنند .نمرهگذاری سؤالها از  9تا  2بود و با جمع
سؤالهای هر خردهمقیاس نمرههای خردهمقیاسها محاسبه شد .پرسشنامه یاد شده پس از
ترجمه در اختیار پنج متخصص روانشناسی قرار گرفت که طی آن روایی پرسشنامه مورد
تأیید قرار گرفت .شایان ذکر است که ضریب آلفای خردهمقیاسها توسط پردی و هاتی
( )2112برای خردهمقیاس های یادگیری به عنوان به دست آوردن اطالعات ،یادگیری به عنوان
یادآوری و استفاده از اطالعات ،یادگیری به عنوان وظیفه ،یادگیری به عنوان تغییر شخصی،
یادگیری به عنوان فرآیندی که به زمان و مكان محدود نیست و یادگیری به عنوان رشد قابلیت
اجتماعی به ترتیب  1/72 1/24 ،1/27 ،1/71 ،1/99و  1/74گزارش شده است و در این پژوهش
ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  1/99به دست آمد که در حد قابل قبول است.
همچنین در این پژوهش روایی سازه بر اساس روش همبستگی بین نمره کل آزمون و نمره
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خردهآزمونهای آن برای یادگیری به عنوان به دست آوردن اطالعات  ،1/71یادگیری به عنوان
یادآوری و استفاده از اطالعات  ،1/79یادگیری به عنوان وظیفه  ،1/22یادگیری به عنوان تغییر
شخصی  ،1/20یادگیری به عنوان فرآیندی که به زمان و مكان محدود نیست  1/02و یادگیری
به عنوان رشد قابلیت اجتماعی 1 /02به دست آمد.
پرسشنامه عادتهای مطالعه :این پرسشنامه توسط پالسانی و شارما در سال  9191و
توسط کرمی ( )9997در ایران هنجاریابی شده است .پرسشنامه عادتهای مطالعه دارای 40
گویه و هشت خردهمقیاس تقسیمبندی زمان ،وضعیت فیزیكی ،توانایی خواندن ،یادداشت
کردن ،انگیزش یادگیری ،حافظه ،برگزاری امتحانات و تندرستی است که به ارزیابی نظر
پاسخگویان در یک طیف لیكرت  9درجهای (از همیشه یا بیشتر اوقات = 9تا به ندرت یا هرگز
=  )1میپردازد و گویههای شماره  2،1،99،90،24،22،94،92،97،49و  42به صورت معكوس
نمرهگذاری میشود .بیشترین نمره قابل دستیابی در این پرسشنامه  11است .نمره باال نشانگر
عادتهای خوب مطالعه است .کرمی ( )9997پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی
 1/99و با استفاده از روش دو نیمه کردن  1/20گزارش کرده است و افزون بر تأیید روایی
صوری آن ،همبستگی این پرسشنامه را با پرسشنامه عادت مطالعه پاتل  1/74و با پرسشنامه
درگیری مطالعه بهاتناگار  1/99گزارش کرده است .شایان ذکر است که در این پژوهش
ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  1/79به دست آمد که در حد قابل قبول است.
همچنین در این پژوهش روایی سازه بر اساس روش همبستگی بین نمره کل آزمون و نمره
خردهآزمونهای آن برای تقسیمبندی زمان  ،1/20وضعیت فیزیكی  ،1/29توانایی خواندن
 ،1/27یادداشت کردن  ،1/01انگیزش یادگیری  ،1/29حافظه  ،1/24برگزاری امتحانات  1/29و
تندرستی 1/04به دست آمد.

یافتهها پژوهش

00
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از کل  242دانشجوی مورد بررسی در این پژوهش  949نفر ،دانشجویان استعدادهای درخشان
و  949نفر دانشجویان عادی بودند و دو گروه از نظر جنسیت ،نوع دانشكده و پایه تحصیلی
همتا شدند ،به این ترتیب که  92نفر از اعضای نمونه دانشجویان دانشكده علوم پایه ( 49نفر
استعداد درخشان و  49نفر عادی) و  912نفر آنها دانشجویان دانشكده ادبیات و علوم انسانی
( 19نفر استعداد درخشان و  19نفر عادی) بودند در جدول  9وضعیت گروه نمونه بر اساس
جنسیت و پایه تحصیلی به تفكیک ارایه شده است.
جدول  .1توزیع فراوانی دانشجویان استعداد درخشان و عادی بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی
دانشجویان عادی

دانشجویان استعدادهای درخشان
اول

دوم

سوم

چهارم

کل

اول

دوم

سوم

چهارم

کل

دختر

9

24

24

91

92

9

24

24

91

92

پسر

1

90

94

97

00

1

90

94

97

00

کل

97

91

99

47

949

97

91

99

47

949

همانطور که در جدول  9مالحظه میشود دانشجویان استعدادهای درخشان و دانشجویان
عادی از نظر جنسیت و پایه تحصیلی همتا هستند.
جدول  .0میانگین وانحراف استاندارد تصورات یادگیری و عادتهای مطالعه در دانشجویان استعداد
درخشان و عادی
دانشجویان استعداد درخشان
مولفههای تصورات یادگیری و عادتهای مطالعه

میانگین

انحراف
استاندارد

دانشجویان عادی
میانگین

انحراف
استاندارد

یادگیری به عنوان به دست آوردن اطالعات

29/22

9/09

24/20

9/12

یادگیری به عنوان به یاد آوردن و استفاده از اطالعات

49/01

2/22

40/14

0/70

یادگیری به عنوان وظیفه

94/99

2/72

94/44

2/19

یادگیری به عنوان تغییر شخصی

42/09

9/97

49/29

4/02

90/29

9/21

94/12

9/94

یادگیری به عنوان فرایندی که به مكان و زمان محدود
نمی باشد.
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یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی

29/11

2/19

91/79

2/79

تصورات یادگیری کل

921/29

99/92

901/19

99/91

تقسیم بندی زمان

2/94

9/94

0/99

9/19

وضعیت فیزیكی

7/97

9/21

2/71

2/19

توانایی خواندن

91/99

9/27

9/29

2/17

یادداشت کردن

4/12

1/17

9/17

9/21

انگیزش یادگیری

9/91

9/74

7/97

2/17

حافظه

4/17

9/99

4/74

9/17

برگزاری امتحانات

99/29

2/21

99/97

2/49

تندرستی

9/29

9/90

9/99

9/22

عادت های مطالعه کل

07/11

2/91

09/29

1/90

با توجه به جدول  2میانگین نمره تصورات یادگیری کل و خردهمقیاسهای یادگیری به
عنوان به دست آوردن اطالعات ،یادگیری به عنوان یادآوری و استفاده از اطالعات ،یادگیری
به عنوان وظیفه ،یادگیری به عنوان تغییر شخصی ،یادگیری به عنوان فرآیندی که به زمان و
مكان محدود نیست و یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی در گروه دانشجویان استعداد
درخشان به ترتیب  29/11 ،90/29 ،42/09 ،94/99 ،49/01 ،29/22 ،921/29و در گروه
دانشجویان عادی به ترتیب  91/79 ،94/12 ،49/29 ،94/44 ،40/14 ،24/20 ،901/19است.
همانطور که در جدول باال مشاهده میشود بیشترین و کمترین میانگین در خردهمقیاسهای
تصورات یادگیری در هر دو گروه دانشجویان عادی و استعداد درخشان مربوط به
خردهمقیاسهای یادگیری به عنوان تغییر شخصی و یادگیری به عنوان وظیفه است.
همچنین میانگین عادت های مطالعه کل در گروه دانشجویان استعداد درخشان و عادی به
ترتیب برابر با  07/11و  09/29است .که در محدوده نسبتاً مطلوب قرار دارد .دامنه میانگین
خردهمقیاسهای عادتهای مطالعه برای دانشجویان استعداد درخشان بین ( 9/29مربوط به
تندرستی) تا ( 99/29مربوط به برگزاری امتحانات) و برای دانشجویان عادی بین ( 9/17مربوط
به یادداشت کردن) تا ( 99/97مربوط به برگزاری امتحانات) است.
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جهت آزمودن فرض معناداری از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است که نتایج
آن در جدول  4ارایه شده است .شایان ذکر است که پیش از تحلیل واریانس چند متغیری
نخست برای بررسی پیشفرض همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده شدکه این آزمون
برای هیچ کدام از متغیرها معنیدار نبود ،در نتیجه استفاده از آزمون تحلیل واریانس بالمانع
است .همچنین برای بررسی همگنی کوواریانسها از آزمون باکس استفاده شد و نتایج نشان
داد که مقدار باکس معنیدار نیست و در نتیجه پیشفرض تجانس بین کوواریانسها برقرار
است.
جدول  .9نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری مربوط به تفاوت نمرههای تصورات یادگیری
و عادتهای مطالعه و مؤلفه های آنها در بین دانشجویان استعداد درخشان و عادی
آزمون

مقدار

F

اثر پیالیی

1/994

*9/110

المبدا ویلكز

1/222

*9/110

اثر هتلینگ

1/012

*9/110

بزرگترین ریشه خطا

1/012

*9/110

توجه:

df2 =022 ،df1 =75

*p≤0.01

همانطور که در جدول  9مالحظه میشود ،اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته
معنی دار است .به همین دلیل برای بررسی این که این تأثیر بر کدام یک از متغیرهای وابسته
معنی دار است از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است که نتایج آن در جدول  4ارایه
شده است.
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جدول  .9نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری بر روی متغیرهای تصورات یادگیری و
عادتهای مطالعه و مؤلفههای آنها در گروه استعداد درخشان و عادی
منبع
تغییرات

مجموع

میانگین

مجذورات

مجذورات

70/091

70/091

**2/92

947/074

947/074

*4/11

یادگیری به عنوان وظیفه

4/012

4/012

1/919

یادگیری به عنوان تغییر شخصی

999/700

999/700

**7/91

90/429

90/429

**99/92

یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی

999/429

999/429

**29/27

تصورات یادگیری کل

21/920

21/920

1/929

تقسیم بندی زمان

24/229

24/229

**29/41

وضعیت فیزیكی

99/199

99/199

**24/90

توانایی خواندن

291/922

291/922

**22/12

یادداشت کردن

21/014

21/014

**91/09

انگیزش یادگیری

72/094

72/094

**91/19

حافظه

9/922

9/922

9/41

برگزاری امتحانات

99/029

99/029

9/71

تندرستی

2/292

2/292

9/21

متغیر وابسته
یادگیری به عنوان به دست آوردن اطالعات
یادگیری به عنوان به یادآوردن و استفاده از
اطالعات

یادگیری به عنوان فرایندی که به مكان و زمان
محدود نیست

گروه

F

*p≤0.05, **p≤0.01, df = 1

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود تفاوت میانگین نمرههای دانشجویان عادی و
استعداد درخشان در همه خردهمقیاسهای تصورات یادگیری به جز خردهمقیاس وظیفه معنادار
بود ،به این ترتیب که میانگین نمرههای دانشجویان عادی در خردهمقیاسهای یادگیری به عنوان
به دست آوردن اطالعات [ ]F =2/92، P<1/119و یادگیری به عنوان به یاد آوردن و استفاده از
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اطالعات  F  4/09, p  0/05به طور معناداری باالتر از دانشجویان استعداد درخشان بود .در
حالی که میانگین نمرههای دانشجویان استعداد درخشان در خردهمقیاسهای یادگیری به عنوان
تغییر شخصی  F  7 / 39, p  0/01؛ یادگیری به عنوان فرایندی که به زمان و مكان محدود
نیست

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

 F  23 / 27, p  0/001به طور معنیداری باالتر از دانشجویان عادی بود .میانگین نمرههای

تصورات یادگیری کل بین دو گروه معنی دار نبود [.]F =1/929، P>1/10
تفاوت میانگین نمرههای عادتهای مطالعه کل بین دو گروه معنیدار بود

 ، F  50/ 42, p  0/001بدین ترتیب که میانگین نمرههای عادتهای مطالعه کل دانشجویان
استعداد درخشان به طور معنی دار باالتر از دانشجویان عادی بود .همچنین تفاوت میانگین
نمرههای دانشجویان عادی و استعداد درخشان در  0خرده مقیاس عادتهای مطالعه شامل

تقسیمبندی زمان  F  23 / 49, p  0/001؛ وضعیت فیزیكی  F  24/ 8, p  0/001؛ توانایی
خواندن  F  62/02, p  0/001؛ یادداشت کردن  F  39/ 58, p  0/001و انگیزش یادگیری
 F  19/91, p  0/001معنادار بود ،به این ترتیب که میانگین نمرههای دانشجویان استعداد

درخشان در این  0خردهمقیاس باالتر از دانشجویان عادی بود .بین میانگین نمرههای دانشجویان
استعداد درخشان و عادی درسه خردهمقیاس حافظه ،تندرستی و برگزاری امتحانات تفاوت
معناداری مشاهده نشد.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نقش عادتهای مطالعه و تصورات یادگیری دانشجویان در عملكرد تحصیلیشان،
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تصورات یادگیری و عادتهای مطالعه دانشجویان با استعداهای
درخشان و عادی انجام شد .نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد بین نمره
تصورات یادگیری کل ،دانشجویان عادی و استعداد درخشان تفاوت معناداری وجود ندارد اما
تفاوت میانگین نمرههای دانشجویان عادی و استعداد درخشان در همه خردهمقیاسهای
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تصورات یادگیری به جز خردهمقیاس یادگیری به عنوان وظیفه معنادار بود .به این ترتیب که
میانگین نمرههای دانشجویان عادی در خردهمقیاسهای یادگیری به عنوان به دست آوردن
اطالعات و یادگیری به عنوان به یاد آوردن و استفاده از اطالعات به طور معناداری باالتر از
دانشجویان با استعداد درخشان بود .در حالی که میانگین نمرههای دانشجویان با استعداد
درخشان در خردهمقیاسهای یادگیری به عنوان تغییر شخصی ،یادگیری به عنوان فرایندی که به
زمان و مكان محدود نیست و یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی به طور معنیداری باالتر
از دانشجویان عادی بود.
پژوهشی که به مقایسه تصورات یادگیری دانشجویان با استعداد درخشان و تیزهوش با
دانشجویان عادی بپردازد یافت نشد اما این یافتهها به طور ضمنی با نتایج پژوهشهایی که نشان
دادند افراد تیزهوش در زمینه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نمرههای باالتری از دانش-
آموزان عادی کسب میکنند (خیر و البرزی9992 ،؛ کالرو و همكارن)2117 ،؛ نتایج پژوهش
جانسون ،ایم-بالتر و پاسكال-لئون )2119( 9که نشان دادند فراگیران تیزهوش در مقایسه با
همتایان عادی خود در رویارویی با تكالیف خستهکننده از راهبردهای خودانگیزشی بیشتری
استفاده میکنند و نتایج پژوهش هونگ ،پینگ و راول )2111( 2که موید آن است که دانش-
آموزان تیزهوش در مقایسه با دانشآموزان عادی به لحاظ ارزش درونی وضعیت بهتری دارند و
تیزهوشان در مقایسه با افراد عادی ،تالش میکنند تا انجام تكالیف تحصیلی را برای خود جالب
و لذتبخش سازند ،حتی اگر به بهای دشوارتر و وقتگیرتر شدن تكلیف باشد و وجود تفاوت
معنادار بین باورهای انگیزشی دانشآموزان تیزهوش و عادی (رضویه ،لطیفیان و سیف)9992 ،
همسو است.
در تبیین تفاوتهایی که در خردهمقیاسهای تصورات یادگیری دانشجویان عادی و
استعداد درخشان مشاهده شد میتوان به تقسیمبندی که پژوهشگران از تصورات یادگیری به
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
تصورات یادگیری عمیق یا کیفی (شامل یادگیری به عنوان تغییر شخصی ،یادگیری به عنوان
فرایندی که به زمان و مكان محدود نیست و یادگیری به عنوان رشد قابلیت اجتماعی) کردهاند
(بولتن-لوئیس و همكاران2111،؛ مارتون و همكاران )9119 ،استناد کرد و گفت از آنجایی که
تصورات یادگیری تحت تأثیر تجربههای انگیزه پیشرفت یادگیرندگان قرار دارد و انگیزه
پیشرفت با یادگیری عمیق مرتبط است (لی و چان )2110 ،و پژوهشها نشان دادهاند که انگیزه
پیشرفت در دانشجویان با استعداد درخشان بیشتر از دانشجویان عادی است (جعفرزاده ،رئیسی و
رضایتی .)9999 ،بنابراین این یافته که دانشجویان با استعداد درخشان در تصورات یادگیری
عمیق نمرههای باالتری نسبت به دانشجویان عادی کسب کنند ،چندان هم دور از انتظار نبوده
است؛ البته برخی از پژوهشها هم نشان داهاند که تصورات یادگیری تحت تأثیر تجربههای
شخصی (زو ،والكه و اسچلنج )2112 ،9و موقعیتی (پیالی ،پیردی بواتون و لویس)2111 ،2
یادگیرندگان است؛ بنابراین تفاوت در تصورات یادگیری دانشجویان عادی و دانشجویان با
استعداد درخشان را میتوان با توجه به تجارب متفاوت آنها هم تبیین کرد ،برای مثال
دانشجویان عادی و استعداد درخشان حتی از لحاظ امكانات رفاهی و دانشجویی نیز تجربههای
متفاوتی دارند و دانشگاه امكانات بیشتری در اختیار دانشجویان استعداد درخشان قرار میدهد و
همین فراهم آوردن تسهیالت آموزشی ،پژوهشی و رفاهی در ایجاد انگیزه و پیشرفت
تحصیلی سهم بسزایی دارد و میتواند رضایت دانشجویان استعداد درخشان را افزایش دهد و
موجب شود که تنها به دنبال گرفتن نمره قبولی نباشند ،بلكه یادگیری عمیق را مد نظر قرار
دهند .همچنین پژوهشها نشان دادهاند که برقراری ارتباط دانشجو با استاد باعث افزیش اعتماد
به نفس و انگیزه یادگیری در دانشجو میشود (جعفرزاده ،رئیسی و رضایتی )9999 ،و میتوان
1. Zhu, Valcke & Schellens
2. Pillay, Purdie, & Boulton-Lewis
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گفت از آنجایی که استادان هم به دانشجویان استعداد درخشان توجه بیشتری میکنند ،این
تجارب متفاوت در زمینه رابطه با استادان هم میتواند منجر به شكلگیری تصورات یادگیری
متمایز در دانشجویان عادی و استعداد درخشان شود.
این یافته که بین تص ورات یادگیری دانشجویان عادی و استعداد درخشان تفاوت معنادار
وجود دارد ،تلویحاتی نیز برای آموزشدهندگان و استادان دارد و الزم است وقتی که
دانشجویان با تواناییهای مختلف در یک کالس نشستهاند استادان از مهارتهای الزم جهت
تدریس به این گروهها برخوردار باشند .برای مثال استاد میتواند برنامههای چالشبرانگیز و
ارایه کنفرانس و پژوهشهای فردی و گروهی را بر عهده دانشجویان با استعداد درخشان
بگذارد تا مطالب و تكالیف درسی با استعداد دانشجویان همخوانی بیشتری داشته باشد و موجب
ایجاد عالقه و انگیزه برای یادگیری درس و کاهش خستگی و کسالت از کالس در دانشجویان
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
مییابد ،نگاه کنند و این دیدگاه آنها میتواند تحت تأثیر نگرش استادان آنها شكل بگیرد و
پژوهشها نیز نشان دادهاند که تصورات یادگیری استادان نیز بر تصورات یادگیری
دانشجویانشان تأثیر دارد (رضایی )9911 ،الزم است گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاهها
به خصوص دانشگاههای مادر با دقتنظر بیشتری انجام پذیرد.
همچنین نتایج نشان داد میانگین نمره کل عادتهای مطالعه ،در گروه دانشجویان با استعداد
درخشان و عادی به ترتیب برابر با  07/11و  09/29است که بیانگر این است که وضعیت
استفاده دانشجویان از مهارتهای مطالعه و مؤلفههای آن در حد متوسط بوده است که در
بازه مطلوب قرار ندارد ،اگر چه وضعیت عادتها و مهارتهای مطالعه دانشجویان مورد
بررسی در این پژوهش از وضعیت دانشجویان مورد مطالعه در پژوهشهای حقانی و خدیوزاده
( )9999و حسینی ،احمدیه ،عباسیشوازی و اسالمی فارسانی ( )9997که گزارش کردند تنها
 91/7درصد از دانشجویان از نظر مهارت مطالعه در وضع خوبی بودند ،بهتر است اما این بدان
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معنا نیست که وضعیت عادتهای مطالعه دانشجویان پژوهش حاضر مناسب است ،بلكه هنوز
تا حد مطلوب ،فاصله وجود دارد.
همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد بین نمره کل عادتهای مطالعه
دانشجویان عادی و استعداد درخشان تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین نمرههای عادتهای
مطالعه دانشجویان با استعداد درخشان به طور معنیداری باالتر از دانشجویان عادی است .افزون
بر این ،میانگین نمرههای دانشجویان با استعداد درخشان در پنج خردهمقیاس عادتهای مطالعه
شامل تقسیمبندی زمان ،وضعیت فیزیكی ،توانایی خواندن ،یادداشت کردن و انگیزش یادگیری
باالتر از دانشجویان عادی بود .این یافتهها با نتایج پژوهشهای قبلی (از جمله دانسكین و
بورنت9102 ،؛ به نقل از رانا و کاوسار2199 ،؛ رابینسون2111 ،؛ پنتریچ و دیگروت9111 ،؛
نریمانی و موسیزاده 2191 ،و هوه )2110 ،که نشان دادهاند دانشجویان با استعداد درخشان در
مقایسه با دانشجویان عادی ،عادتهای مطالعه مؤثرتری دارند ،دانشجویان با استعداد درخشان
بیشتر از دانشجویان عادی از روشهایی مانند تمرین و تكرار ،مرور ذهنی ،تلخیص،
تفكرانتقادی و سازماندهی استفاده میکنند و در فرایند یادگیری فعالترند و دانشآموزان
تیزهوش بیشتر از دانشآموزان عادی از مهارتهای فراشناختی استفاده میکنند و مهارتهای
شناختی همانگتر و مؤثرتری را به کار میبرند و توانایی حافظه دانشآموزان تیزهوش به طور
معناداری بهتر از دانشآموزان عادی است همسو است.
همچنین این یافته با پژوهشی که در سال  2117در هنگکنگ انجام شد و نتایجش نشان داد
که راهبردهای مطالعه دانشجویانی که از موفقیت تحصیلی باالتری برخوردارند بیشتر و بهتر از
سایر دانشجویان بوده است ،همسو است و در این مطالعه دو عامل نگرش و انگیزش عواملی
بودند که دانشجویان موفق را از دانشجویان ناموفق متمایز میکرد (صیفوری .)9919 ،در همین
راستا ،حقانی و خدیوزاده ( )9999به انگیزش به عنوان یكی از راهبردهای اساسی مطالعه که
میتواند روی یادگیری و انتخاب روشهای صحیح مطالعه تأثیر داشته باشد ،تأکید میکنند و
در مطالعه آنها افرادی که شكستهای تحصیلی بیشتری داشتند ،انگیزش یادگیری نیز در آنها
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کمتر بوده است و راهبردهای مطالعه ضعیفتری داشتند (فریدونی مقدم و چراغیان.)9999 ،
بنابراین شاید در تبیین این یافته بتوان گفت موفقیتهای تحصیلی که دانشجویان با استعداد
درخشان تجربه می کنند ،منجر به احساس رضایت و انگیزش درونی در آنها شده و موجب
میشود که بیشتر و بهتر از عادتهای مطالعه بهره گیرند ،شاید هم بتوان گفت از آنجایی که
دانشجویان موفق ،به یادگیری در سطح باال تعهد نشان میدهند و پیشرفتشان را بازبینی
میکنند ،برای رسیدن به اهدافشان انطباقهایی در تالشهایشان ایجاد میکنند (آیلی،9
 ،)2112دانشجویان با استعداد درخشان هم عادتهای مطالعه خود را طوری شكل میدهند که
با اهدافشان (که یكی از مهمترین آنها موفقیت تحصیلی است) منطبق باشد .البته با همه ابن
تفاسیر ،هنوز هم موان عی در زمینه ایجاد یک محیط مطالعه که بتواند عادتهای خوب مطالعه را
در دانشجویان ایجاد کند وجود دارد و به نظر میرسد که همچنان کتابخانه بهترین مكان آرام
برای مطالعه کردن باشد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر در زمینة عادتهای مطالعه دانشجویان و با در نظر گرفتن
اهمیت و نقش عادتهای مطالعه در فرایند یادگیری ،موفقیت تحصیلی و سرانجام موفقیت
شغلی از یک طرف و قابل آموزش بودن مهارتها و عادتهای مطالعه از سوی دیگر پیشنهاد
میشود دانشگاهها در آغاز ورود دانشجویان به دانشگاه ،برای دانشجویان جدیدالورود،
راهنماییهای آموزشی مؤثر جهت فراگیری و اصالح عادتهای مطالعه فراهم سازند و
کالسها و کارگاههای آموزش عادتهای صحیح و مهارتهای مطالعه را جهت آگاهی
دانشجویان در این زمینه برگزار کنند و برنامههای مداخلهای به منظور ارتقاء مهارتها و
عادتهای مطالعه در دانشجویان به طور ک لی (چه عادی و چه استعداد درخشان) از سوی دفاتر
مشاوره در دانشگاهها برگزار شود به طوری که بهتر است راهنماییهای ضروری و خدمات
مشاوره در ابتدای هر ترم تحصیلی به دانشجویان ارایه شود .همچنین پیشنهاد میشود استادان
درسها را بر اساس مهارتهای یادگیری دانشجویان آموزش بدهند و در حین آموزش
1. Ainley
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تفاوتهای دانشجویان را مد نظر قرار دهند .در پایان پیشنهاد می شود روشهای اصالح
تصورات یادگیری دانشجویان مورد مالحظه قرار گیرد و برای تغییر تصورات یادگیری
دانشجویان از تصورات سطحی به تصورات عمیق ،راهكارهای عملی ارایه شود .میتوان هر ترم
متناسب با واحدهای درسی ترم تحصیلی دانشجویان ،در سرفصلهای آموزشی آنها آموزش
مهارتهای مطالعه دروس عملی و نظری آن ترم را جای داد .حتی میتوان این برنامههای
آموزشی را به عنوان مهارتهای ضروری و اساسی مورد نیاز دانشآموزان مقاطع اولیه و سطوح
پایینتر تحصیلی مورد توجه قرار داد تا نتایج بهتری داشته باشد .آغاز آموزش از سطوح پایینتر
کمک میکند در آموزش این مهارتها فرایند طوالنیتری جهت تمرین و ممارست بیشتر و
نهادینه شدن مهارت صورت گیرد.
مختص بودن نمونه به دانشجویان دانشگاه شیراز ،تعمیمپذیری نتایج به دانشجویان سایر
دانشگاهها را محدود میکند .بنابراین پیشنهاد میشود این پژوهش در سایر دانشگاهها تكرار
شود تا امكان تعمیمپذیری افزایش یابد .همچنین با توجه به اهمیت تصورات یادگیری و
مهارتهای یادگیری در یادگیری عمیق دانشجویان و کمبود پژوهشهای داخلی در این مورد
به نظر میرسد انجام پژوهشهای روانشناختی مرتبط با این متغیر میتواند به بهبود تصورات
یادگیری و عادتهای مطالعه دانشجویان کمکهای شایان توجهی کند.
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