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هدف این همواره مورد توجه بوده است.  ،يلیبه عنوان یکی از عوامل تأثيرگذار بر یادگيري و پيشرفت تحص انیمطالعه دانشجو يکردهایرو زمینه و هدف:

 د.بوو ارتباط آن با پيشرفت تحصيلی  ینيو بال هیمقطع پا مطالعه و یادگيري دانشجویان پزشکی يکردهایرو سهیمقا ،پژوهش

شاپور اهواز، با پاسخ به  يان سال دوم و پنجم رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جنددانشجوی از نفر 132 ،تحليلی  –در این مطالعه توصيفی کار:روش 

قرار گرفتند. معدل کل دروس نظري و  یمورد بررسASSIST (Approaches and study skills inventory for students )نامه استاندارد  پرسش

 دانشجویان به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلی در نظر گرفته شد.عملی 

و  شیمطالعه افزا یعمق کردیاز رو یپزشک انیاستفاده دانشجو ،یني( بود. در مقطع بالدرصد 1/49) یعمق کردیرو ،یپزشک انیغالب دانشجو کردیرو :ها يافته

داري  اختالف معنی ینيو بال هیمطالعه و یادگيري دو گروه دانشجویان مقطع پا کردی. بين روافتیکاهش  يريطور چشمگه ب یسطح کردیاستفاده از رو

 (.P=  91/9) داري مشاهده شد مطالعه و یادگيري با پيشرفت تحصيلی دانشجویان رابطه معنی يکردهای(. اما بين روP=  149/9) نشد هدهمشا

تا با  ندیرا فراهم نما یطیشرا یآموزش زانیر برنامهکه است  ستهیشا ،یمطلوب مطالب درس يريادگیمطالعه در  یعمق کردیرو یژگیبا توجه به و گیري: نتیجه

 .ندینما ايمه کردهایرو نیبهره گرفتن از ا يبرا انیسوق دادن دانشجو يرا برا نهيزم يريادگی يها طيمح نیبهتر جادیا
 .ASSIST، دانشجوي پزشکی، پيشرفت تحصيلی، مطالعه کردیرو :ها واژهکلید 
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  مقدمه
 آموزش ندیفرا در یمهم موضوع انیدانشجو مطالعه کردیرو

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

 نسبت عالقه دارد. مطالعه فنون مناسب يريکارگ هب و یخواندن

 و بپردازد مطالعه به شخص تا شود یم سبب یخواندن مطالب به

 از استفاده شود. یم مطالعه فنون بهبود به منجر شتريب مطالعه

 يريادگی در ايدن مختلف نقاط در مطالعه مناسب يکردهایرو

 (.1) است گرفته قرار تأکيد مورد انیدانشجو بهتر

 در ريفراگ که است یروش يريادگی و مطالعه کردیرو

 و اطالعات تا رديگ یم بهره آن از یدرس مطالب يريادگی

 کند. پردازش و یده سازمان خود ذهن در را تازه اتيتجرب

 سال از انیدانشجو يريادگی و مطالعه يکردهایرو یبررس

 يريادگی سبک در یفيک تفاوت Saljo و Marton که 1926

 نييتع (.7) است گسترش حال در ،کردند مطرح را انیدانشجو

 يبرا يديمف اطالعات انیدانشجو يريادگی ضعف و قوت نقاط

 یمناسب طیشرا تا آورد یم فراهم استادان و یآموزش زانیر برنامه

  .ایجاد کند انیدانشجو بهتر يريادگی و مطالعه يبرا

 دارند، یادگيري مفهوم از که برداشتی اساس بر دانشجویان

 انتخاب درسی مطالب مطالعه رايب را متفاوتی يراهبردها

 با دانشجویان برخورد نحوه رندهيگ بر در که مطالعاتی .کنند می

 و Marton يها پژوهش در ریشه ،باشد می درسی مطالب

Saljo .ردمو مطالب با دانشجویان برخورد نحوه ها آن دارد 

 مطالعه رویکردهاي اصطالح ،نموده بررسی را مطالعه

(Approaches to studying) کردند. ابداع را Marton و 

Saljo در را خود پژوهش نتيجه( آبادي )به نقل از سيف و فتح 

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

 را آموزشی تکاليف با دانشجویان از دسته دو برخورد نحوه

  (.3) نمودند تشریح

 مبتنی که کردند می استفاده روشی از دانشجویان از گروهی

 مقاصد دنبال دانشجویان این بود. مطالب فهم و درك بر

 آموخته باید که بودند مطالبی معناي فهم و درك و زیربنایی

 عمقی رویکرد اصطالحبه  دانشجویان این مطالعه بکس شود.

 از دیگر روهیگ مقابل در (.Deep approaches) شد دهينام

 و بازپدیدآوري بر مبتنی که گزینند می بر را روشی دانشجویان

 این است. روزمره صورت به ها روش و حقایق کردن حفظ

 براي کردن حفظ و وار طوطی یادگيري از دانشجویان

 استفاده ها آن فهم و درك براي نه و مطالب بازپدیدآوري

 حیسط رویکرد تکاليف، با شدن رو هروب نحوه این .کنند می

 متضاد قيعم يريادگی (.Surface approach) شد ناميده

 است. یعال آموزش مطلوب کردیرو و یسطح يريادگی

 مطالعات در پژوهشگرانی هم انگلستان و استراليا در همزمان

 محققان این رسيدند. مشابهی رویکردهاي به باره این در خود

 يدراهبر یا (Achieving) پيشرفتی نام به دیگري رویکرد

(Strategic) بردن کار به آن مشخصه که کردند معرفی را 

 باالترین کسب براي یافته سازمان روشی به تالش حداکثر

 (.4) بود نمرات

 دهد می نشان مطالعه رویکردهاي یبررس پيشينه به نگاهی

 استراتژیک رویکرد از بيش عمقی و سطحی يرویکردها که

 کردیرو شده، انجام مطالعات در اند. گرفته قرار مطالعه مورد

 یعمق کردیرو یپزشک انیدانشجو غالب يريادگی و مطالعه

)به  Shankar پژوهش اساس بر که چنان است. شده گزارش

)به نقل از  Makee ،(5و همکاران( ) Entwistleنقل از 

Biggs( )6) و Senemoglu  به نقل از(Dart) (2 )کردیرو 

  است. بوده یعمق کردیرو ان،یدانشجو غالب

 مطالعه کردیرو نيب ارتباط نهيزم در شده انجام يها یبررس

به  جینتا ،ها آن یليتحص شرفتيپ و انیدانشجو يريادگی و

 رویکرد بين مطالعات یبرخ است. داشته بر در یمتفاوت نسبت

 رویکردهاي نيب و منفی همبستگی تحصيلی پيشرفت و سطحی

 اند کرده گزارش مثبت یهمبستگ تحصيلی پيشرفت و عمقی

 نيچن نيمحقق از یبرخ يها یبررس جینتا وجود نیا با (.8 ،9)

  (.19) است نکرده تأیيد را يا رابطه

 یبررس را انیدانشجو مطالعه يکردهایرو که ییها پژوهش

 مطالعه کردیرو انتخاب در عوامل از دسته دو تأثير به ،اند کرده

 مانند آموزشی محيط به مربوط عوامل اول اند: کرده اشاره
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 و اهداف بودن روشن سنجش، هاي روش تدریس، هاي روش

 دوم ،یادگيرندگان شغلی نيازهاي ،یآموزش ياستانداردها

 محتواي به مندي عالقه مانند دانشجویان فردي هاي ویژگی

 پيشينه و یادگيري مفهوم از دانشجویان برداشت درسی، برنامه

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

 که زمانی دانشجویان است. مطالعه براي دانشجویان هاي انگيزه

 از استفاده به بيشتر انند،خو می درس شکست از ترس خاطر به

 کردن حفظ مانند سطحی رویکرد با مرتبط راهبردهاي

 خواندن از ها آن انگيزه که زمانی و آورند می رو وار طوطی

 با مرتبط راهبردهاي از ،است مطالب بنایی زیر معناي فهميدن

 انجام مورد این در که مطالعاتی کنند. می استفاده عمقی رویکرد

 در دانشجویان مطالعه رویکردهاي که دده می نشاناست،  شده

 کند می ريتغي تحصيلی محيط متغيرهاي از متأثر تحصيل حين

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

 کردهايیرو از استفاده به را دانشجویاناز  برخی تحصيلی

 عمقی کردهايیرو از استفاده به را دیگر برخی و سطحی

 کند. می ترغيب

 يکردهایرو درباره يادیز مطالعات تاکنون که ییجا آن از

 ینيبال و هیپا مقطع در ژهیو هب ،یپزشک رشته انیدانشجو مطالعه

 از یروشن ریتصو تواند یم مطالعه نیا جینتا ،است نگرفته انجام

 دینما هیارا دانشگاه نیا در یپزشک انیدانشجو مطالعه کردیرو

 مطالعه يهاکردیرو با را انیدانشجو یليتحص شرفتيپ رابطه و

 به نسبت یآگاهمشخص است که  دهد. قرار یبررس مورد آنان

 در تواند یم ،انیدانشجو يريادگی و مطالعه يکردهایرو

 تعامل نحوه آموزش، طيمح هوشمندانه اصالح و یده سازمان

 بر .باشد مؤثر يريادگی و یاددهی ندیفرا ان،یدانشجو و استادان

 يريادگی و مطالعه کردیرو يارتقا منظور به و اساس نیا

 و مطالعه يکردهایرو سهیمقا هدف با مطالعه نیا ،انیدانشجو

 آن ارتباط و ینيبال و هیپا مقطع در یپزشک انیدانشجو يريادگی

 يجند یپزشک علوم دانشگاه در آنان یليتحص شرفتيپ با

 است. گرفته انجام اهواز شاپور

  

 کار روش
 ،شپژوه مورد جامعه تحليلی -توصيفی مطالعه این در

 هيکلشامل  پژوهش نمونه وبودند  پزشکی رشته دانشجویان

 سال ورودي یعنی (هیپا علوم )مقطع دوم سال انیدانشجو

 )مقطع پنجم سال دانشجویان هيکل و نفر 97 تعداد به 1382

 در که دبو نفر 89 تعداد به 1384 سال ورودي یعنی (ینيبال

 اشتغال ليتحص به یپزشک دانشکده در 1389-99 یتحصل سال

 داشتند.

 بخش سه بر مشتمل اي نامه پرسش ،ها داده گردآوري ابزار

 انجام هدف مورد در کافی توضيحات شامل اول بخش که بود

 4 شامل دوم بخش بود. نامه پرسش تکميل راهنماي طرح،

 سوم بخش و دانشجویان دموگرافيک اطالعات مورد در سؤال

 يريادگی و مطالعه يکردهایرو استاندارد نامه پرسش شامل

 Approached and study skills) انیجودانش

inventory for students یا ASSIST) کتاب از که بود 

 نامه پرسش نیا (.13) دش اقتباس یشناخت و يريادگی يها سبک

 در( Brodersen)به نقل از  Tait و Entwistle توسط که

 يسر از نامه پرسش نیآخر است، شده ساخته 1992 سال

 Approaches toمانند مطالعه يکردهایرو يها نامه پرسش

study inventory (ASI) شیپاال ها سال از پس که است 

 منظور به که ابزار نیا (.14) است شده ساخته یقبل يها نسخه

 و مطالعه يکردهایرو از انیدانشجو استفاده زانيم يريگ اندازه

 سيانگل يها دانشگاه در گسترده طور به ،شده یطراح يريادگی

 و يراهبرد ،یعمق کردیرو سه گرفته، قرار استفاده مورد

 نامه پرسش نیا (.8دهد) یم قرار یبررس مورد را مطالعه یسطح

 درباره یحاتيتوض دار نظام يا گونه به تا کند یم کمک فرد به

 نامه پرسش بگذارد. ارياخت در خود مطالعه و يريادگی روش

 يها روش ،مجموع در که است الؤس 57 بر مشتمل فوق

 يبرا نامه پرسش نیا در .شوند یم شامل را مطالعه مختلف

 79 از يراهبرد کردیرو ،سؤال 16 از یعمق کردیرو سنجش

 که است شده استفاده سؤال 16 از زين یسطح کردیرو و سؤال

 بيترت نیبد دارند. تعلق اسيمق خرده کی به سؤال 4 هر
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 و اسيمق خرده 4 يدارا کدام هر یسطح و یعمق يکردهایرو

 و بردهاهرا که است اسيمق خرده 5 يدارا يراهبرد کردیرو

  سنجند. یم را يريادگی و مطالعه يها زهيانگ

 يا درجه پنج اسيمق شکل به نامه پرسش نیا يها سؤال

 کی هر مطالعه از پس انیدانشجو که است شده ميتنظ کرتيل

 پنج يبند رتبه اسيمق يرو يگذار عالمت با ها، عبارت از

 يحدود تا نامطمئن، موافق، يحدود تا )موافق، يا درجه

 انيب مورد که کردند یم مشخص آن مقابل مخالف( و مخالف

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

 هر به مربوط نمره و رديگ یم تعلق 1 تا 5 عدد از یوزن ها نهیگز

 يها سؤال يعدد ارزش کردن جمع قیطر از ها اسيمق از کدام

 سه نمرات توان یم اساس، نیا بر .دیآ یم دست هب مربوطه

 ها ن آ يها اسيمق خرده نمرات کردن جمع با را یاساس کردیرو

 ازاتيامت کردن جمع با ها اسيمق خرده نمرات .کرد محاسبه

 .دیآ یم دست به اسيمق خرده هر يها سؤال به شده داده

 هر يها اسيمق خرده ای کردهایرو نمرات نيانگيم سهیمقا

 توجه با تینها در دهد. یم نشان را ها آن تياهم درجه ،کردیرو

 طهيح سه در تسؤاال يبند جمع از حاصل يها نيانگيم به

 نييتع دانشجو یمطالعات کردیرو ،یسطح و يراهبرد ،یعمق

 آن در يو که بود يکردیرو فرد یاصل کردیرو نیبنابرا شد. یم

 بود. آورده دست به را نيانگيم نیشتريب

 داخل مطالعات در نامه پرسش این محتوایی روایی و پایایی

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

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

 ،گرفته قرار یبررس مورد متخصصين از یخواه نظر با آن

 يبرا Cronbach’s alpha بیضر محاسبه با زين آن ییایپا

 29/9 ،26/9 بيترت به یسطح و يراهبرد ،یعمق يکردهایرو

 نیا قبول قابل ییایپا دهنده نشان که شد نييتع 68/9 و

  .است نامه پرسش

 با الزم هاي هماهنگی انجام از پس ها داده آوري جمع جهت

 هاي کالس در حضور با مربوطه، استاد و دانشکده آموزش

 داوطلبانه يهمکار جلب و پژوهش اهداف انيب از پس و درس

 پس و توزیع دانشجویان تمامی بين ها نامه پرسش ان،یدانشجو

 ،بوده نام بدون ها نامه پرسش شد. آوري جمع ،تکميل از

 انیمجر با طرح ياجرا در ارياخت به و داوطلبانه انیدانشجو

  کردند. یم ليتکم را ها نامه پرسش ،نموده يهمکار

 هب ،انیدانشجو مطالعه يکردهایرو نيانگيم نييتع يبرا

 روش از ،باشند گریهمد با سهیمقا قابل حاصل جینتا که ينحو

Byrne محاسبه از بعد ،بيترت نیبد (.18) شد استفاده 

 ها آن شده کيتفک عيتجم و گانه 13 يها اسيمق خرده ازاتيامت

 يبرا ،یسطح و يهبرد را ،یعمق کردیرو جداگانه طهيح سه در

 خرده تعداد بر آمده دست هب ازاتيامت طه،يح هر نيانگيم نييتع

 یعمق يکردهایرو ي)برا شدند یم ميتقس طهيح آن يها اسيمق

 نیبنابرا (.5 عدد يراهبرد کردیرو يبرا و 4 عدد یسطح و

 خواهد 4 آن حداقل و 79 کردیرو هر يبرا نيانگيم حداکثر

  بود.

 توجه با و 15 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با ها یافته

 از ها داده تحليل و تجزیه جهت شد. ليتحل ابزارها يراهنما به

 و مرکزي هاي شاخص انی،فراو )توزیع توصيفی آمار

 یهمبستگ و 7χ آزمون شامل تحليلی آمار و پراکندگی(

Pearson 95/9 و شد استفاده ≤ P ريدا معنی سطح عنوان به 

 شد. گرفته نظر در

 

 ها يافته
 ،دانشجو 127 از شده ليتکم يها نامه پرسش بازگشت زانيم

 شرکت يدانشجو 132 از .درصد( 89) بود نامه پرسش 132

 فرن 57 ،نمودند ليتکم را نامه پرسش که مطالعه نیا در کننده

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

 يها بخش در (درصد 49) نفر 62 و هیپا مقطع در (درصد

 آنان یليتحص معدل نيانگيم .بودند ليتحص به مشغول ینيبال

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

 نفر 59 ،یعمق کردیرو از درصد( 1/49) نفر پنج و پنجاه

 از درصد( 4/73) نفر 37 و يراهبرد کردیرو از درصد( 5/36)

 نشان 7χ آزمون جینتا کردند. یم استفاده مطالعه یسطح کردیرو
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 مطالعه يکردهایرو نيب يدار یمعن يآمار تفاوت که داد

   (.P = 12/9) ندارد وجود ینيبال و هیپا مقاطع انیدانشجو

 و هیپا مقطع انیدانشجو مطالعه يکردهایرو یفراوان درصد

 در یپزشک انیدانشجو که دهد یم نشان 1 نمودار در ینيبال

 اما ،کنند یم استفاده شتريب مطالعه یعمق کردیرو از ینيبال مقطع

 یسطح کردیرو از هیپا علوم مقطع انیدانشجو استفاده زانيم

 است بوده ینيبال مقطع از ترباال يا مالحظه قابل طور هب مطالعه

  (.P = 14/9 ،درصد 4/16 مقابل در درصد 39)

 
 

 پسر و دختر انیدانشجو مطالعه يکردهایرو یفراوان درصد

 از پسر انیدانشجو استفاده زانيم که دهد یم نشان 7 نمودار در

 در درصد 1/48) دختر انیدانشجو از شتريب یعمق کردیرو

 از دختر انیدانشجو استفاده زانيم و (درصد 3/35 مقابل

 ستا بوده پسر انیدانشجو از شتريب مطالعه یسطح کردیرو

 نيب رابطه یبررس (.درصد 3/12 مقابل در درصد 1/72)

 يآمار تفاوت 7χ آزمون با مطالعه يکردهایرو و تيجنس

 دختر انیدانشجو يريادگی و مطالعه يکردهایرو نيب يدار یمعن

 (.P = 75/9) ندارد وجود پسر و

 

 رویکرد سطحی رویکرد راهبردی رویکرد عمقی

%37.10 پایه 33% 30%

%43.30 بالینی 40% 16.40%
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 درصد فراوانی رویکردهاي مطالعه دانشجویان به تفکيک مقطع تحصيلی: 1جدول شماره 

 رویکرد سطحی رویکرد راهبردی رویکرد عمقی

%48.10 پسر 35% 17%

%35.30 دختر  38% 27.10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

 درصد فراوانی رویکردهاي مطالعه دانشجویان به تفکيک جنس: 7جدول شماره 
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 يريادگی و مطالعه يکردهایرو نيب یهمبستگ سیماتر

 رابطه نیشتريب که داد نشان آنان یليتحص معدل و انیدانشجو

 و (P، 576/9= r = 9991/9) يراهبرد و یعمق کردیرو نيب

 289/9) دارد وجود یعمق و یسطح کردیرو نيب رابطه نیکمتر

= P، 974/9- = r.) يهبردرا کردیرو از که يافراد یعبارت به 

 زين مطالعه یعمق کردیرو به ،اند کرده يشتريب استفاده مطالعه

 هم با کردیرو دو نیا گرید ريتعب به اند، داشته يشتريب توجه

 نيب نیيپا و یمنف یهمبستگ بیضر عکس بر باشند. یم مرتبط

 فيضع رابطه دهنده نشان مطالعه یسطح و یعمق يکردهایرو

 (.1 )جدول باشد یم ريمتغ دو نیا معکوس و
 و مطالعه رویکردهاي و دانشجویان معدل بين همبستگی ضریب .7 جدول

 یادگيري

 رویکرد

 سطحی

 رویکرد

 راهبردي

 رویکرد

 عمقی

 معدل

 دانشجو

 

 متغيرها

714/9- * 375/9 ** 143/9 دانشجو معدل 1   

974/9-.  576/9 عمقی رویکرد  1 **  

983/9- راهبردي رویکرد   1   

سطحی رویکرد    1  

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

 

 مطالعه يراهبرد کردیرو و انیدانشجو یليتحص معدل نيب

 ،P = 9991/9) داشت وجود يدار یمعن و مثبت یهمبستگ

375/9 = r.) یسطح کردیرو و انیدانشجو یليتحص معدل نيب 

 بود دار یمعن يآمار نظر از که ،داشت وجود یمنف رابطه مطالعه

(974/9 = P، 714/9- = r.) و انیجودانش یليتحص معدل نيب 

 داشت وجود یفيضع و مثبت یهمبستگ مطالعه یعمق کردیرو

 (.P، 143/9 = r = 114/9) نبود دار یمعن يآمار نظر از که

 داد، نشان انیدانشجو مختلف يها گروه یليتحص معدل یبررس

 و یعمق ،يراهبرد کردیرو از که یانیدانشجو یليتحص معدل

 ،73/16 ± 12/1 بيترت به ،بودند کرده استفاده مطالعه یسطح

 .بود 76/15 ± 91/1 و 58/15 ± 12/1

 

 

 گیري نتیجه و بحث
 جینتا بود. یعمق کردیرو ان،یدانشجو مطالعه غالب کردیرو

 یبررس در باشد. یم مطلب نیا دیؤم زين کشور داخل مطالعات

 و يپرستار رشته انیدانشجو يريادگی و مطالعه يکردهایرو

 علوم رشته انیدانشجو و رازيش یپزشک علوم دانشگاه ییماما

 يريادگی و مطالعه غالب کردیرو زين شاهد دانشگاه یتيترب

 (.1 ،18) است دهیگرد گزارش یعمق کردیرو انیدانشجو

 نیا از حاصل نتایج کشور از خارج مطالعات برخی نتایج

 و Senemoglu (17،) McKee .کند یم دیيتأ را پژوهش

 یسبرر با ،(12)همکاران  و Shankar و (16)همکاران 

 که دادند نشان یپزشک انیدانشجو يريادگی و مطالعه کردیرو

 یعمق کردیرو ویاندانشج یادگيري و لعهامط غالب کردیرو

 است. بوده

 داد نشان انیدانشجو يريادگی و مطالعه يکردهایرو سهیمقا

 مقطع در یپزشک انیدانشجو يريادگی و مطالعه يکردهایرو که

 و یعمق يهاکردیرو است. متفاوت ینيبال و هیپا علوم

 سهیمقا در ینيبال مقطع در یپزشک انیدانشجو مطالعه يراهبرد

 بر اما دهد. یم نشان را يا مالحظه قابل شیافزا هیپا مقطع با

 هب ینيبال مقطع در مطالعه یسطح کردیرو از استفاده ،عکس

 Abraham مطالعه جینتا است. افتهی کاهش يريگ چشم طور

 کشور در یپزشک دانشکده انیدانشجو يروو همکاران 

 در انیدانشجو مطالعه غالب کردیرو که داد نشان هندوستان

 نیا يها افتهی با که، (19) است بوده یعمق کردیرو ینيبال مقطع

 182 يرو بر النکایسردر  که یقيتحق در دارد. مطابقت مطالعه

 ینيبال مقطع يدانشجو 174 و هیپا مقطع یپزشک يدانشجو

 در یسطح کردیرو از انیدانشجو استفاده زانيم ،گرفت انجام

 مشابه که است شده گزارش هیپا مقطع از شتريب ینيبال مقطع

  .(79) شدبا یم حاضر پژوهش جینتا

 در استادان سیتدر وهيش و دروس يمحتوا ،یآموزش طيمح

 و مطالعه کردیرو رييتغ علل از است ممکن ها مارستانيب

که  دارند اعتقاد پژوهشگران باشد. بوده انیدانشجو يريادگی

 یمطالعات کردیرو اتخاذ در است ممکن یمختلف عوامل
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 و يريادگی طيمح ليقب از یعوامل .باشد مؤثر انیدانشجو

 یطراح و محتوا ،(71 ،77) انیدانشجو یآموزش یقبل تجارب

 ،73) انیدانشجو یابيارزش يها روش خصوصبه  یدرس برنامه

 و (74 ،75) استادان سیتدر وهيش و دروس هیارا نحوه (،11

 يباال حجم ،یدرس مطالب يچرا و چون  یب انتقال بر تأکيد

 انتخاب به را انیدانشجو یعلم يآزاد عدم و دروس يمحتوا

 (.76) دهد یم سوق یتمطالعا کردیرو

Ramsden و Entwhistle مطالعه کردیرو یبررس در 

 انيب يآزاد از تیحما و خوب سیتدر که افتندیدر انیدانشجو

 حجم مقابل در و قيعم يريادگی و مطالعه به را انیدانشجو

 فقدان و مطالعه يبرا یکاف فرصت عدم ،یدرس مطالب يباال

 و مطالعه کردیرو يسو هب را انیدانشجو ،يريادگی در يآزاد

  (.72) دهد یم سوق یسطح يريادگی

Trigwell  استادان سیتدر وهيش که داد نشانو همکاران 

 کالس در انیدانشجو يريادگی و مطالعه کردیرو انتخاب در

 انتقال و محفوظات بر تأکيد است. داشته يادیز تأثير درس

 Teacher-focused/information) سیتدر در اطالعات

transmission) و یسطح کردیرو اتخاذ به را انیدانشجو 

-Student) مطالب فهم و درك و ميمفاه بر تأکيد

focused/conceptual) یعمق کردیرو به را انیدانشجو 

 که است نموده اعالم زين Biggs (.78) کند یم قیتشو مطالعه

 انتخاب يرو یتوجه قابل طور هب تواند یم درس يمحتوا

 .(79) باشد داشته تأثير انیدانشجو يريادگی و مطالعه کردیرو

 درس سیتدر درو همکاران  Abraham مطالعه جینتا

 از گروه دو يرو که یپزشک انیدانشجو يبرا يولوژیزيف

-Lecture) یسخنران روش دو از استفاده با انیدانشجو

based) روش و باشد یم هیپا استادان سیتدر جیرا سبک که 

 Clinically oriented physiology) محور ماريب

teaching) نشان است، ینيبال استادان سیدرت جیرا سبک که 

 یعمق کردیرو شیافزا به منجر محور ماريب روش که داد

 در يا مطالعه جینتا (.19) شود یم یپزشک انیدانشجو در مطالعه

 از استفاده که داد نشان زين هندوستان تاليمان یپزشک دانشکده

 در (PBLیا  Problem base learning) لهأمس حل روش

 یعمق کردیرو به را انیدانشجو يولوژیزيف درس سیتدر

 (.11) است نموده بيترغ مطالعه

 انیدانشجو توسط یمطالعات مناسب يالگو يريکارگ هب

 يماندگار و یليتحص شرفتيپ و ارتقاء در یمهم اريبس عامل

 يهاکردیرو اصالح و آموزش با نیبنابرا است. گرفته فرا دانش

 و اتخاذ در رانيفراگ به توان یم انیدانشجو يريادگی و مطالعه

 کرد. کمک يريادگی و مطالعه مناسب يها وهيش يريکارگ هب

 دهيچيپ يهاندیفرا فهم و درك در یپزشک انیدانشجو ازين

 بر ینيبال استادان تأکيد و ها يماريب صيتشخ جهت یستیز

 در (Problem base learning) محور لهأمس يها روش

 OSCE (Objective structured آزمون و سیتدر

clinical examination )ممکن انیدانشجو یابيارزش در 

 و انیدانشجو یمطالعات يکردهایرو بهبود علل ازکه  است

 کردیرو به نسبت یعمق مطالعه کردیرو از شتريب استفاده

 باشد. بوده یسطح

 جنس با يريادگی و مطالعه کردیرو ارتباط نهيزم در

 يهاکردیرو نيب که داد نشان حاضر مطالعه جینتا ان،یدانشجو

 ندارد. وجود يآمار دار یمعن تفاوت جنس دو در مطالعه

 رویکردهاي در تفاوت عدم بر مبنی حاضر پژوهش يها یافته

 ياه پژوهش برخی نتایج با دختر و پسر دانشجویان مطالعه

 Dobson و Duff (39) ،(1) يآباد و فتح فيس مانند قبلی

 مانند دیگر مطالعات یبرخ جینتا با و دارد همخوانی (31)

Kereber (37) و Hassall و Joyce (33) ندارد. هماهنگی 

 شرایط ليدل به است ممکن ها پژوهش این نتایج در ناهماهنگی

 باشد. بوده پژوهش هاي روش نيز و مطالعه

 مطالعه يکردهایرو نيب که داد نشان پژوهش نیا يها افتهی

 یهمبستگ آنان یليتحص شرفتيپ و انیدانشجو يريادگی و

 شرفتيپ با مطالعه یعمق و يراهبرد کردیرو نيب دارد. وجود

 با مطالعه یسطح کردیرو نيب و مثبت یهمبستگ یليتحص

 در شد. مشاهده دار یمعن و یمنف یهمبستگ یليتحص شرفتيپ

 استفاده که کرد استدالل نيچن توان یم افتهی نیا ريتفس و هيتوج
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 شرفتيپ به مطالعه يراهبرد و یعمق کردیرو از انیدانشجو

 باالتر یليتحص معدل کسب هجينتدر  و آنان شتريب یليتحص

 کردیرو از انیدانشجو استفاده عکس بر و شد خواهد منجر

 سبک هجينتدر  و کمتر یليتحص شرفتيپ ،مطالعه یسطح

 داشت. خواهد یپ در آنان يبرا را تر نیيپا یليتحص معدل

 کردیرو یعنی ،یعمق کردیرو يقو انیدانشجو غالب کردیرو

 یحال در است؛ بوده یدرس مطالب قيعم فهم و درك بر یمبتن

 که است یسطح کردیرو فيضع انیدانشجو غالب کردیرو که

 به ها روش و قیحقا کردن حفظ و يآور دیپد باز بر یمبتن

 است. روزمره صورت

 معدل که داد نشان نيهمچن مطالعه نیا گرید يها افتهی

 مطالعه یعمق و يراهبرد کردیرو از که یانیدانشجو یليتحص

 راهبرد از که یانیدانشجو یليتحص معدل از ،کردند یم استفاده

 58/15 و 73/16) بود باالتر ،کردند یم استفاده مطالعه یسطح

و  يمنصور مطالعه جینتا با این نتيجه (.76/15 مقابل در

 که دارد یهمخوان ( رازيش یپزشک علوم دانشگاه درهمکاران 

 یعمق و يراهبرد کردیرو از که را یانیدانشجو یليتحص معدل

 کردیرو از که یانیدانشجو به نسبت ،کنند یم استفاده مطالعه

 باالتر يدار یمعن طور هب ،کنند یم استفاده مطالعه یسطح

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

(18.)  

 (،1) يآباد فتح و فيس مطالعات جینتا با افتهی نیا

Shankar (،34) و غفاري ییخدا عبد، (12) و همکاران 

Marion و (35) و همکاران Ward (36)، ارتباط نهيزم در 

 یهمخوان ان،یدانشجو یليتحص شرفتيپ و مطالعه يکردهایرو

 شرفتيپ ،شده انجام يها پژوهش مجموع در چه اگر ؛دارد

 را نیيپا یليتحص شرفتيپ و یعمق کردیرو با را باال یليتحص

 توان ینم را روابط نیا اما اند، دانسته مرتبط یسطح کردیرو با

 مطالعات از یبرخ که رایز ،رفتیپذ مسلم قاعده کی عنوان به

 و Martinsen (32،) Davidson (38) و Diseth مانند

Minbashian تأیيد را يا رابطه نيچن (39) همکاران و 

 از یبرخ قول از آبادي و فتح فيس عالوه هب و اند نکرده

 نشان خاطر Ramsden و Entwistle مانند متخصصان

 یليتحص شرفتيپ و مطالعه يکردهایرو نيب رابطه که اند کرده

 الزامات هند کمعتقد ها آن کند. یم رييتغ مختلف يها تيموقع در

 يها شاخص تفاوت سنجش، يها یژگیو مانند یليتحص طيمح

 يها روش و مختلف مطالعات در یليتحص شرفتيپ ای عملکرد

 نیا جینتا در یپراکندگ علل از تواند یم ،استفاده مورد يآمار

  (.1) باشد ها پژوهش

 يريادگی ضعف در مؤثر عوامل از یکی که گفت بتوان دیشا

 به ها آن کم یآگاه ای و نبودن آشنا انیدانشجو یليتحص افت و

 شناخت بسا چه و باشد يريادگی و مطالعه يکردهایرو

 شرفتيپ و يريادگی زانيم در کردهایرو نیا آموزش یاثربخش

 نييچن .دباش تنگنا نیا رفع در مهم یگام انیدانشجو یليتحص

 و رانیمد يها يريگ ميتصم و ها برنامه در تواند یم یشناخت

 آن کردن تر اثربخش و آموزش ندیفرا بهبود يبرا زانیر برنامه

  .رديگ قرار يجد توجه مورد

 آموزش یالملل نيب کنفرانس نيسوم يها هيتوص به توجه با

 يريادگی و مطالعه يکردهایرو بر تأکيد بر یمبن یپزشک

 بهبود يبرا یعمل يکارها راه از یکی عنوان به ان،یدانشجو

 دوران در یپزشک انیدانشجو که ییجا آن از و آموزش تيفيک

 و ارندد کار و سر اطالعات از ییباال حجم با خود ليتحص

 يريکارگ هب ازمندين مطالب نیا يريادگی و یده سامان يبرا

 ییشناسا .(49) باشند یم یمطالعات مناسب يکردهایرو

 اطالعات تواند یم انیدانشجو يريادگی و مطالعه يکردهایرو

 نیبنابرا آورد. فراهم یآموزش مداخالت انجام يبرا را الزم

 انیشجودان يريادگی و مطالعه يکردهایروکه  شود یم شنهاديپ

 در ،گرفته قرار یبررس مورد مختلف يها رشته و مقاطع در

 انیدانشجو يريادگی و مطالعه کردیرو اصالح جهت

   شود. يزیر برنامه

 يريگ جهينت

 و مطالعه غالب کردیروکه  داد نشان یبررس نیا جینتا

 مقطع در باشد. یم یعمق کردیرو یپزشک انیدانشجو يريادگی

 یپزشک انیدانشجو مطالعه يراهبرد و یعمق کردیرو ،ینيبال
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 يا مالحظه قابل طور هب آنان مطالعه یسطح کردیرو و شیافزا

 پيشرفت با یادگيري و مطالعه يکردهایرو بين .افتی کاهش

 که ينحو هب ؛شد مشاهده داري معنی رابطه دانشجویان تحصيلی

 و يراهبرد يکردهایرو از که یانیدانشجو یليتحص معدل

 کردیرو از که یانیدانشجو از ،کردند یم استفاده مطالعه یعمق

 بود. باالتر ،کردند یم استفاده مطالعه یسطح

 سپاسگزاري
 حوصله و دقت با که زیعز انیدانشجو هيکل از

 را ما قيتحق نیا انجام در و ليتکم را یارسال يها نامه پرسش

 شود. یم یقدران و تشکر مانهيصم ،نمودند ياری
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