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Abstract: Students' academic achievement at
universities has always been a very prominent issue so
that it has attracted the focus of many studies.
Meanwhile, the learning approach and course
experience could affect and determine academic
achievement. Therefore, the present study aimed to
investigate the role of learning approach and course
experience in prediction of academic achievement
among university students. The design of the present
study is the descriptive with the correlational method.
The statistical population of this study consisted of all
students of faculty of Literature and Humanities of
Guilan University (Iran) in the academic year of
2017-2018. From this population, 230 students were
selected by convenience sampling method and
responded to the Revised Approaches to Studying
Inventory (Waugh, 1999), the Course Experience
Questionnaire (Ramsden, 1991), and the Academic
Achievement Inventory. In the end, the data were
analyzed by 24 version of SPSS software, using
Pearson correlation and enter multiple regression.
According to the results, learning approaches and
course experience are correlated with students'
academic achievement (P < 0.001) and can predict
57.6% of variances of academic achievement (P <
0.001). Given the importance of learning approach
and course experience in relation to academic
achievement of university students, it is recommended
to provide interventions to employ more effective
learning approaches in university students and also to
improve the quality of educational courses in
educational settings.
Keywords: learning approach, course experience,
academic achievement, university students
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 همواره پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاهها مسئله:چکیده
بسیار برجسته ای بوده است که مطالعات بسیاری را به خود اختصاص داده
 رویکرد یادگیری و تجربه دوره آموزشی میتوانند بر، در این بین.است
 از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی.پیشرفت تحصیلی موثر واقع شوند
نقش رویکرد یادگیری و تجربه دوره آموزشی در پیشبینی پیشرفت
 طرح پژوهش حاضر توصیفی با روش.تحصیلی دانشجویان انجام شد
 جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان.همبستگی است
-1198 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن در سال تحصیلی
 شرکتکننده با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به212 . بود1191
 پرسشنامه تجربه،)1999 ،سنجه ویرایششده رویکردهای یادگیری (واق
 در.) و سنجه پیشرفت تحصیلی پاسخ دادند1991 ،دوره آموزشی (رامسدن
 و با استفاده با24  نسخهSPSS انتها تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار
 بر طبق.روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان انجام گرفت
 رویکردهای یادگیری و تجربه دوره آموزشی با پیشرفت،نتایج بدست آمده
 درصد51/6 ) و میتوانندP>2/221( تحصیلی دانشجویان همبسته هستند
 با توجه به.)P>2/221( از تغییرات پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کنند
اهمیت رویکرد تحصیلی و تجربه دوره آموزشی در ارتباط با پیشرفت
 ارائه مداخالتی برای استفاده بیشتر از رویکردهای یادگیری،ت حصیلی
کارآمدتر در دانشجویان و همچنین بهبود کیفیت دورههای آموزشی در
.موقعیتهای آموزشی توصیه میشود
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مقدمه
تحصیلی1

مسئلهای بسیار مهم در تحصیل است که دستاورد به
به طور کلی ،پیشرفت
عنوان تواناییهای اساسی 2و حقایق در مقابل دستاوردها به عنوان مهارتهای سطح باال و دانش
پیشرفته ،1دو مورد از برجستهترین توصیفات مفهوم پیشرفت تحصیلی هستند (کول.)1992 ،4
در واقع ،پیشرفت تحصیلی به عملکرد دانشجویان در دوره تحصیلی اشاره دارد که میتواند متاثر
از عوامل بسیاری مانند شخصیت ،نیاز برای شناخت ،5فرسودگی ،6مکانیزمهای خودتنظیمی
یادگیری 1و عوامل هیجانی و انگیزشی باشد (ریچاردسون ،آبراهام و بوند .)2212 ،8در این بین،
بررسی عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،موضوعی است که همواره مورد توجه قرار
گرفته است و تالشهای بسیاری برای شناسایی پیشبینها پیشرفت تحصیلی دانشجویان صورت
گرفته است.
از جمله مهمترین مولفههایی که در رابطه با پیشرفت تحصیلی در نظر داشت،
رویکردهای یادگیری 9هستند .موضوعی که کمبر ،جامیسون ،پومفرت و ونگ )1995( 12نیز بر
آن تاکید میکند و از رویکردهای یادگیری به عنوان عواملی موثر در عملکرد تحصیلی نام می-
برند .به طور کلی ،یادگیری دانشجویان مسئلهای بسیار مهم است که میتواند از عواملی بسیاری
تاثیر بپذیرد و پیامدهای گوناگونی را در سطوح مختلف به همراه داشته باشد (سوتان.)2219 ،11
از این رو ،همواره تالشهای بسیاری به منظور ارزیابی روشها و مکانیزمهای یادگیری دانشجویان
در ابعاد نظری مختلف صورت گرفت است (انتویستل و واتراستون .)1988 ،12در این بین ،مفهوم
رویکرد نسبت به یادگیری ،11از جمله مهمترین مفاهیم مرتبط با یادگیری است که در چند دهه
اخیر مورد توجه قرار گرفته است .در همین رابطه ،انتویستل )2221( 14بیان میکند،
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رویکردهای یادگیری عوامل بسیار مهمی در بهبود تدریس هستند که به صورت مستقیم می-
توانند بر کیفیت یادگیری دانشجویان تاثیر بگذارند.
1
مفهوم روبکرد یادگیری موضوعی است که از ترکیب جریان اصلی روانشناسی و تجارب
شخصی ریشه گرفته است و پیشینه آن به چند دهه اخیر بر میگیرد (انتویستل و واتراستون،
 .)1988در سال  ،1919پس از انتشار شماره ویژه 2مجله آموزش عالی 1در رابطه با رویکردهای
عمیق 4و سطحی 5نسبت به یادگیری ،به تدریج مفهوم رویکرد یادگیری به صورت جدی در
ادبیات پژوهشی جای گرفت (انتویستل .)1991 ،در واقع ،مارتون و سالجو )1916( 6در مطالعه
خودشان در مورد سطوح پردازش اطالعات در خواندن مقاالت علمی ،تمایز دانشجویان در مطالعه
را به عنوان سطوح عمیق و سطحی پردازش 1توصیف کردند .بدین مفهوم که در پردازش عمیق،
دانشجویان برای درک معنای نویسنده متن ،توضیح شواهد بر اساس نتایج و اتصال دیدگاههای
موجود در متن به دانستهها و تجارب پیشین خودشان تالش فعال میکردند .در مقابل ،تمایل به
حفظ صرف مطالب در دانشجویان با پردازش سطحی یادگیری برجسته بود .البته بعدتر ،مارتون و
سالجو ) 1984( 8به منظور جلوگیری از سردگمی شباهت با مفهوم فرآیند حافظه و همچنین
مشخصتر کردن اهمیت مولفه تمایالت 9در کنار فرآیندها ،مفهوم رویکرد یادگیری عمیق و
سطحی (مارتون و سالجو ) 1984 ،را جایگزین مفهوم پردازش عمیق و سطحی کردند .در واقع،
مفهوم رویکرد نسبت به یادگیری به عنوان یک ویژگی شخصیتی پایدار 12زیربنایی تلقی میشود
که به نگرش نسبت به یادگیری اشاره دارد (واق )1999 ،11و چگونگی ادراک پدیده یادگیری از
جانب یادگیرنده را در بر میبر میگیرد .ریچاردسون )2211( 12مطرح میکند ،رویکردهای
یادگیری احتماالً هم به ادراکات دانشجویان از محیط تحصیلی و توصیف یادگیری و هم یه
توصیف دانشجویا ن از خودشان به عنوان یادگیرنده مرتبط است .به بیانی دیگر ،رویکردهای
یادگیری به ترجیحات افراد در جهتگیری نسبت به یادگیری با پیامدی خاص (مثل نمره آزمون
یا افزایش آگاهی خود) اشاره دارد که باید از مفاهیمی همچون سبک یادگیری 11و قالب آموزشی
1
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ترجیهی 1متمایز گردد (کری .)2222 ،2تا به امروز ،مطالعات صورت گرفته حاکی از وجود انواع
مختلف رویکردهای یادگیری بودهاند .سالجو )1919( 1در مطالعه خودش ،پنج توصیف از
یادگیری مطرح میکند )1( :یادگیری به عنوان افزایش دانش )2( ،یادگیری به عنوان حفظ
کردن )1( ،یادگیری به عنوان کسب حقایق ،فرآیندها و غیره که میتوانند در عمل استفاده
شوند )4( ،یادگیری به عنوان انتزاع معنی و ( )5یادگیری به عنوان فرآیند تفسیری با هدف فهم
واقعیت.
تا سه در برگیرنده یادگیری بازتولید 4و توصیفات چهار و پنج شامل یادگیری بازسازی5
است .ون روسوم و تیلور ،)1981( 6توصیف دیگری شامل یک فرآیند هوشیارانه که با عالیق
شخصی تغذیه میشود و در جهت دستیابی به هماهنگی و خوشبختی یا تغییر جامعه است را به
پنج توصیف سالجو ( )1919اضافه میکنند .موضوعی که یافتههای مطالعه مارتون ،دالآلبا و
بیتی )1991( 1نیز آن را تائید میکنند .سادلر-اسمیت )1999( 8در مطالعهای دیگر به رویکرد-
های دستاوردی ،9بازتولیدی ،12معنایی 11و مبتنی بر همکاری 12به عنوان رویکردهای یادگیری
اشاره میکند .رامسدن و انتویستل )1981( 11در پژوهشی که در رابطه با تفاوت رویکردهای
یادگیری در گروههای آموزشی دانشگاهی متفاوت صورت دادند ،جهتگیری معنا ،14جهتگیری
بازتولید ،15بی نظمی و کند 16و جهتگیری دستاوردی 11را به عنوان رویکردهای یادگیری در
نظر گرفتند .در مطالعهای جدیدتر ،گریسلی و اشورس ،)2221( 18رویکرد عمیق و رویکرد
سطحی را به عنوان دو رویکرد زیربنایی عنوان میکنند .هر چند که اظهار میکنند که مطمئنا
رویکردهای یادگیری بسیار گستردهتر از آن هستند که تنها در دو جنبه عمق و سطح طبقهبندی
1
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شوند .در مجموع باید اذعان داشت که رویکرد عمیق ،1رویکرد سطحی ،2رویکرد استراتژیک،1
روشنی جهتگیری در یادگیری 4و اعتماد به نفس تحصیلی نسبت به یادگیری 5به عنوان پنج
رویکرد یادگیری اصلی شناخته میشوند که در مطالعات بسیاری نسبت به آنها اتفاق نظر وجود
دارد (واق1999 ،؛ واق ،هی و اسالم .)2222 ،6در همین رابطه بیان میشود که رویکرد عمیق با
هدف درک ایده و فهم الگوها و اصول زیربنایی صورت میگیرد .رویکرد سطحی صرفاً با هدف
رفع الزامها و تکالیف و بدون کارگیری عملی از مباحث یادگرفته شده استفاده میشود .در
مقایسه با رویکرد عمیق و سطحی که بیشتر بر چگونگی هدایت یادگیری اشاره دارند ،رویکرد
استراتژیک نشاندهنده چگونگی سازماندادن فرآیند یادگیری مثل زمان یادگیری ،کجایی
یادگیری و مدت زمان اختصاص داده شده به یادگیری است .روشنی جهتگیری در یادگیری نیز
به آگاهی از دوره تحصیلی و مباحث تدریس و انتخاب آنها برای موفقیت تحصیلی اشاره دارد.
همچنین اعتماد به نفس تحصیلی مرتبط با درک مباحث ،یافتن ایدهها و اطالعات جدید،
یادگیری آسان مطالب درسی و دستیابی به موفقیتهای تحصیلی بیان میشود (واق1999 ،؛
واق ،هی و اسالم.)2222 ،
پژوهش های صورت گرفته حاکی از وجود رابطه بین رویکردهای یادگیری و پیشرفت
تحصیلی هستند .در همین رابطه ،سونسون )1911( 1بیان میکند که رویکرد یادگیری عمیق با
روشهای مطالعه هوشیارانه و موثر و همچنین عملکرد در آزمون مرتبط است .یافتههای پژوهش
رامسدن و انتویستل ( )1981نیز حاکی از ارتباط رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی
دانشجویان است .انتویستل ،تیت و مککیون )2222( 8و انتویستل ( )2221به تاثیر رویکردهای
یادگیری بر کیفیت یادگیری دانشجویان اشاره میکنند .کانو )2221( 9اذعان میکند ،هم هوش
و هم رویکردهای یادگیری عواملی برجسته در پیشبینی پیشرفت تحصیلی هستند .نتایج مطالعه
باالنتاین و همکاران )2228( 12نشان میدهد ،رویکردهای یادگیری و به طور مشخص رویکرد
یادگیری عمیق با موفقیت تحصیلی مرتبط است .ریچاردسون ،آبراهام و بوند ( )2212نیز در
مطالعه مروری خودشان در رابطه با همیستههای رواشناختی عملکرد تحصیلی دانشجویان ،به
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رویکردهای یادگیری اشاره میکنند .همچنین حسنور ،احمد و نوردین )2211( 1عنوان میکنند
که بین رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی ارتباط وجود دارد .در همین راستا ،به نظر می-
رسد که رویکردهای یادگیری را میتوان عواملی موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان در نظر
داشت که البته با توجه به وجود نتایج متناقض (مینیباشیان ،هون و برد ،)2224 ،2بررسی
گستردهتر آن الزامی است.
تجربه دوره آموزشی (ویلسون ،لیزیو و رامسدن )1991 ،1موضوع دیگری است که در
پژوهش حاضر در ارتباط با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است .به طور
کلی روش های گوناگونی برای سنجش کیفیت یک دوره آموزشی وجود دارد که در این بین
ارزیابی دانشجویان از جمله مهمترین و پایدارترین روشها است (گرفین ،کوتس ،مکینز و جیمز،4
2221؛ رامسدن .)1991 ،5در واقع ،مفهوم تجربه دوره آموزشی 6بر اساس نظریههای تدریس و
یادگیری ،بررسی کیفیت تدریس در محیطهای آموزشی از طریق مالحضه ارزیابیهای
دانشجویان از فرآیند تدریس را در نظر دارد (ویلسون ،لیزیو و رامسدن .)1991 ،به بیانی دیگر،
ابزارهای سنجش تجارب دوره آموزشی در نظر دارند که با جمعآوری اطالعات در مورد کیفیت
تدریس و دوره ،عناصر اصلی فرآیند یادگیری را بررسی نمایند (گرفین و همکاران .)2221 ،بدین
مفهوم که تجربه آموزشی به عنوان نوع خاصی از بازخورد دانشجویان (ین ،لو و وانگ )2214 ،1در
برگیرنده جنبههای بسیار مهم تدریس است (رامسدن )1991 ،که بر اساس مدل کیفیت و
رضایت از تجریه دوره آموزشی( 8گریس ،ویون ،بودی ،راس و ویون )2212 ،9با رضایت
دانشجویان مرتبط است .در همین رابطه ،رامسدن و انتویستل )1981( 12بر مولفههایی مانند
تدریس خوب ،11گشودگی 12نسبت به دانشجویان ،آزادی در یادگیری ،11اهداف و معیارهای
مشخص و حجم کاری متناسب 14به عنوان ابعاد مهم تجربه دوره آموزشی اشاره میکنند.
1
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رامسدن ( )1991در مطالعهای دیگر ،حرف از پنج عامل تدریس خوب ،اهداف مشخص ،1حجم
کاری متناسب ،ارزیابی متناسب 2و تاکید بر استقالل میزند .گرفین و همکاران ( )2221بیان
میکنند که تدریس خوب ،مهارتهای عمومی ، 1اهداف مشخص ،حجم کاری متناسب و ارزیابی
متناسبمی توانند از دیگر عوامل برجسته در تجربه دوره آموزشی باشند .پرسکی ،جوینر و کاکس4
( )2212نیز فرآیند مرور دوره آموزشی 5را مطرح میکنند که مواردی همچون طرح دوره
آموزشی 6و ادغام با آن را شامل میشود .همچنین تین و جمیل )2219( 1به عواملی مانند
تدریس خوب در تجربه دوره آموزشی اشاره میکنند و تجربه آموزشی مطلوب را در رضایت
دانشجویان موثر گزارش میکنند .در واقع باید اذعان داشت که تجارب دوره آموزشی با موارد
بسیاری مهمی همچون کیفیت یادگیری ،ادراک از تدریس (گرفین و همکاران ،)2221 ،رویکرد-
های یادگیری و دستاورد یادگیری (دیست ،پالسن ،هاولند و الرسن ،)2226 ،8درک محتوای
برنامه درسی (رامسدن و انتویستل )1981 ،و رضایت (تین و جمیل )2219 ،مرتبط است که
حاکی ا ز اهمیت تجریه دوره آموزش دارد .در همین راستا ،پژوهشهای دیست و همکاران
( ،)2226دیست ( ،)2221دیست ،پالسن ،برونبرگ و الرسن )2212( 9و پاچتر ،میر و ماچر12
( ) 2212بر اهمیت تجربه دوره آموزشی در پیشرفت تحصیلی تاکید دارند .موضوعی که البته
مطالعات اندکی را به ویژه در داخل کشور به خود اختصاص داده است.
در مجموع ،یادگیری دانشجویان به عنوان مهمترین علت پیدایش نظامهای آموزشی،
مسئله بسیار مهمی است که همواره بررسی عوامل مرتبط با آن الزامی است .در این بین ،دو
مفهوم رویکرد یادگیری و تجربه دوره آموزشی از جمله مهمترین سازههایی هستند که در ارتباط
با با پیشرفت تحصیلی دانشجویان میتوان در نظر داشت که البته در داخل کشور تقریباً نادیده
گرفته شدهاند .در واقع ،عدم پشرفت تحصیلی میتواند مشکلی برجسته در نظام آموزشی باشد و
پیامدهای منفی مادی و غیرمادی بسیاری را در سطوح مختلف فردی ،بینفردی و جمعی موجب
شود .در همین راستا ،شناسایی پیشبینهای پیشرفت تحصیلی ،میتواند منجر به درک بهتر سازه
پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن گردد .از این رو ،هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط
رویکرد یادگیری و تجربه دوره آموزشی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان است .همچنین با
1
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توجه به وجود تقاوت در پیشرفت تحصیلی در مکانها و گروههای مختلف آموزشی و همچنین
پویایی نظام آموزش و به وجود آمدن تغییراتی در آن در سالهای اخیر ،یافتههای پژوهش حاضر
میتواند اطالعات به روزتر و دقیقتری را فراهم کند.
روش
طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری مطالعه متشکل از
دانشجویان دختر و پسر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن در سال  1198بود .از این
بین ،با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از نسخه  1،1،9،2نرم افزار ( G*Powerفائول ،اردفلر،
النگ و بوچنر 212 ،)2221 ،1دانشجو ( 121دانشجو دختر و  121دانشجو پسر) با روش نمونه-
گیری در دسترس انتخاب گردیدند .تعلق به جامعه پژوهش ،سن بین  18تا  42سال ،گذراندن
حداقل دو ترم از دوره آموزشی ،رضایت و تمایل شخصی به عنوان مالکهای ورود به پژوهش
بودند .مالکهای خروج از پژوهش نیز وجود اختالالت جسمانی و روانی ناتوانکننده قابل
مشاهده  ،عدم پاسخدهی کامل به ابزار پژوهش و عدم میل شخصی در نظر گرفته شدند .به
منظور جمعآوری اطالعات از سنجه ویرایششده رویکردهای یادگیری (واق ،)1999 ،پرسشنامه
تجربه دوره آموزشی (رامسدن )1991 ،و معدل تحصیلی استفاده گردیده شد.
سنجه ویرایششده رویکردهای یادگیری :2سنجه ویرایششده رویکردهای یادگیری
متشکل از  18گویه خودگزارشی توسط انتویستل و تیت )1994( 1به منظور ارزبابی رویکردهای
دانشجویان نسبت به یادگیری طراحی گردید .در این بین ،واق ( )1999به منظور طراحی مقیاس
فاصلهای جدید 4با استفاده از مدل توسعهیافته آمایش راش 5به بررسی سنجه ویرایششده
رویکردهای یادگیری پرداخت .واق ( )1999مطرح کرد که سنجه ویرایششده رویکردهای
یادگیری میتواند از نظر روانسنجی بهتر شود .از این رو 42 ،گویه نگرشی 6و  42گویه مشابه
رفتار 1مطرح میکند .بدین مفهوم که گویههای نگرشی بر نگرش مطالعه و گویههای رفتاری بر
رفتار واقعی 8مطالعه تاکید دارند .پس از بررسیهای اولیه ،در نهایت نسخه  56گویهای نگرشی
( 28گویه) و رفتاری ( 28گویه) را مطرح میکند که متشکل از پنج جنبه رویکرد عمیق،9
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رویکرد سطحی ،1رویکرد استراتژیک ، 2روشنی جهتگیری در یادگیری 1و اعتماد به نفس
تحصیلی نسبت به یادگیری 4است .در مطالعه حاضر ،تنها از  28گویه رفتاری استفاده شد که بر
اساس لیکرت پنج گزینهای پاسخدهی و نمرهگذاری گردید .یافتههای مطالعه واق ( )1999بیانگر
مطلوبیت آماری سنجه ویرایششده رویکردهای یادگیری بود .شاخص اعتبار جداسازی 5برای
گویههای نگرشی  2/81و برای گویههای رفتاری  2/91بود که بیانگر خطای اندک و قدرت
مناسب گویهها است .همچنین مقادیر مربع حسابی نامناسب 6تائیدکننده مطلوبیت سنجه بود.
پرسشنامه تجربه دوره آموزشی :7پرسشنامه تجربه دوره آموزشی یک ابزار کمی برای
جمع آوری بازخورد دانشجویان در مورد کیفیت برنامه آموزشی است که توسط رامسدن ()1991
طراحی شده است .نسخه بلند پرسشنامه متشکل از  16گویه و  6جنبه تدریس خوب ،8اهداف
مشخص ،9حجم کاری ،12ارزیابی ، 11استقالل 12و مهارتهای عمومی 11است .جنبه تدریس خوب
از مشخصههای تدریس مثل دادن بازخورد به دانشجویان ،هیجانانگیز کردن برنامه آموزشی و
توضیح مفاهیم تشکیل شده است .جنبه اهداف روشن به این موضوع که چقدر اهداف دوره
آموزشی مشخص است و چه انتظاراتی از دوره آموزشی میرود ،اشاره دارد .جنبه حجم کاری،
ادراک دانشجویان از معقول بودن حجم کاری را میسنجد .جنبه ارزیابی به سنجش مباحث
حفظ شده یا مباحث فهمیدهشده اشاره دارد .ادراک دانشجویان از سطح استقاللشان در دوره
آموزشی توسط جنبه استقالل سنجیده میگردد .همچنین جنبه مهارتهای عمومی در برگیرنده
تواناییهای کلی است .عالوه بر نسخه بلند  16گویهای ،نسخه کوتاهتر  21گویهای پرسشنامه
تجربه دوره آموزشی وجود دارد که در برگیرنده نسخه کامل جنبه مهارتهای عمومی و نسخه
کوتاهشده جنبه های تدریس خوب ،حجم کاری ،ارزیابی و اهداف روشن است .در واقع ،سه نسخه
 16گویهای 12 ،گویهای و  21گویهای از پرسشنامه تجریه دوره آموزشی وجود دارد (ویلسون و
همکاران )1991 ،که در مطالعه حاضر از نسخه  16گویهای پرسشنامه استفاده شد .پاسخدهی و
1

Surface approach
Strategic approach
3
Clarity of direction in studying
4
Academic self-confidence towards studying
5
Index of separability reliability
6
Infit/Outfit mean square
7
Course experience questionnaire
8
Good teaching
9
Clear goals
10
Workload
11
Appropriate assessment
12
Independence
13
Generic Skills
2

121

دکتر علی پورصفر  ،رضا شباهنگ

نمرهگذاری پرسشنامه به صورت لیکرت  5گزینهای از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ()5
است .رامسدن ( )1991مشخصههای روانسنجی مطلوب پرسشنامه تجربه دوره آموزشی را
گزارش می دهد .نتایج همبستگی پرسشنامه تجربه دوره آموزشی با ابزارهای سنجش کیفیت
یادگیری دانشجویان ،رضایت از دوره آموزشی و توصیفات مدرسین از نگرششان به تدریس و
دانشجویان حاکی از روایی مناسب پرسشنامه بود .یافتههای مربوط به آلفا کرونباخ (بین  2/11تا
 )2/81نیز بیانگر همسانی درونی پرسشنامه بود .ریچاردسون ( )1994در مطالعهای دیگر ،آلفا
کرونباخ بین  2/55تا  2/19را برای پرسشنامه تجربه دوره آموزشی گزارش میدهد .همچنین
ویلسون و همکاران ( )1999با بررسی سه گروه دانشجویان ،آلفا کرونباخ پرسشنامه را بین 2/61
تا  2/88بیان میکنند .یافتهها نیز حاکی از روایی سازه ،روایی معیار و روایی افتراقی بودند.
پیشرفت تحصیلی :در پژوهش حاضر ،پیشرفت تحصیلی شرکتکنندگان پژوهش بر
حسب معدل تحصیلی آنها پس از حداقل دو ترم تحصیلی مشخص میگردد.
پس از هماهنگیهای الزم و انجام نمونهگیری بر اساس مشخصههای ورود و خروج
پژوهش ،از سنجه ویرایششده رویکردهای یادگیری (واق ،)1999 ،پرسشنامه تجربه دوره
آموزشی (رامسدن )1991 ،و معدل تحصیلی به منظور جمعآوری اطالعات در مورد سازههای
رویکرد یادگیری ،تجربه دوره آموزشی و پیشرفت تحصیلی استفاده شد .الزم به ذکر است که
تمامی مالحضات اخالقی منطبق با اصول اخالقی هلینسکی( 1انجمن جهانی پزشکی)2211 ،2
رعایت گردید .در نهایت ،تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه  24و با استفاده با
روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان انجام گرفت تا نقش انواع رویکردهای
یادگیری و همچنین تجربه دوره آموزشی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی
گردد.
یافتهها
در این پژوهش  212دانشجو دختر و پسر با میانگین سنی  24/15شرکت داشتند؛ به
طوری که  51نفر در رشته روانشناسی 19 ،نفر در رشته ادبیات 41 ،نفر در رشته مدیریت
بازرگانی 18 ،نفر در رشته حقوق 15 ،نفر در رشته اقتصاد 26 ،نفر در رشته زبان انگلیسی و
روسی مشغول به تحصیل بودند .همچنین 68 ،نفر از دانشجویان متأهل و  162نفر نیز مجرد
بودند .از نظر تحصیالت نیز  128نفر دانشجوی مقطع کارشناسی 15 ،نفر دانشجوی مقطع
کارشناسی ارشد و  29نفر نیز دانشجوی مقطع دکتری تخصصی بودند.

Helsinki
World Medical Association
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جدول  :1شاخصهای توصیفی و نتایج بررسی نرمالبودن متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

پیشرفت تحصیلی
رویکرد عمیق
رویکرد سطحی
رویکرد استراتژیک
روشنی جهتگیری
اعتماد به نفس تحصیلی
تدریس خوب
اهداف مشخص
حجم کاری
ارزیابی
استقالل
مهارتهای عمومی

16/22
44/15
9/55
42/11
8/99
22/62
11/16
22/12
22/29
22/28
22/15
22/82

1/22
6/86
1/41
1/21
2/25
4/25
9/12
5/22
5/11
4/24
4/18
6/22

-1/11
-2/225
2/215
-1/15
-2/621
2/121
-1/94
-2/492
2/151
-1/15
-2/845
-2/122

1/54
-2/491
-2/928
2/45
2/194
-1/42
2/61
-2/284
-2/424
2/18
1/16
2/115

در جدول ،1شاخصهای توصیفی رویکردهای یادگیری ،تجربه دوره آموزشی و پیشرفت
تحصیلی در دانشجویان اعم از میانگین و انحراف معیار گزارش شده است .پیش از تحلیل دادهها
پیشفرضهای آن بررسی شد .مقدار توم واریانس برای متغیرهای پیشبین در دامنه  1/528تا
 1/852بود که از  12فاصله زیادی داشت ،لذا همخطی چندگانه رد شد .عالوه بر آن مقدار
دوربین-واتسون برابر  1/859بود که از  2و  4فاصله زیادی داشت ،لذا همبستگی پسماندها نیز
رد شد .همچنین ،برای بررسی نرمالبودن توزیع متغیرها از آزمون چولگی و کشیدگی استفاده
شد .کالین ( )2211پیشنهاد میدهد که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب باید
کمتر از  1و  12باشند .با توجه به جدول  ،1قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر
از یک می باشد ،بنابراین این پیش فرض نرمال بودن دادهها نیز برقرار است .در جدول  2نتایج
بررسی همبستگی رویکردهای یادگیری ،تجربه دوره آموزشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
ارائه شد.
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جدول  : 2نتایج بررسی همبستگی رویکردهای یادگیری ،تجربه دوره آموزشی و پیشرفت
تحصیلی در دانشجویان

متغیرهای

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

پژوهش
رویکرد عمیق

1

رویکرد سطحی

**

1

/572
-1
رویکرد

**

**

استراتژیک

/686

/736

1

1

-1

روشنی جهت-

**

**

**

گیری

/585

/571

/754

1

-1

1

اعتماد به نفس

**

**

**

**

تحصیلی

/318

/433

/531

/479

تدریس خوب

اهداف مشخص

حجم کاری

ارزیابی

استقالل
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1

1

1

-1

1

1

**

**

**

**

**

/628

/591

/912

/682

/338

1

-1

1

1

1

**

**

**

**

**

**

/587

/826

/881

/714

/588

/756

1

1

1

-1

1

1

1

1

**

**

**

**

**

**

**

/411

/621

/715

/561

/625

/524

/769

1

-1

1

1

1

1

1

**

**

**

**

**

**

**

**

/683

/762

/971

/735

/541

/878

/895

/737

1

1

-1

1

1

1

1

1

1

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**

1
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/642

/811

/915

/715

/638

/754

/868

/783

/935

1

-1

1

1

1

1

1

1

1

مهارتهای

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

عمومی

/643

/814

/914

/699

/473

/832

/877

/716

/926

/896

1

1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

پیشرفت

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

تحصیلی

/687

/471

/583

/538

/391

/538

/567

/441

/627

/613

/543

1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
<**p
1/11

طبق نتایج جدول  ،2رویکرد عمیق ،استراتژیک ،روشنی جهتگیری ،اعتماد به نفس
تحصیلی ،تدریس خوب ،اهداف مشخص ،حجم کاری ،ارزیابی ،استقالل ،مهارتهای عمومی با
پیشرفت تحصیلی در دانشجویان همبستگی مثبت معنادار داشتند ( .)P>2/21به عبارت دیگر ،با
افزایش متغیرهای مذکور میزان پیشرفت تحصیلی در دانشجویان افزایش و بالعکس با کاهش
متغیرها ی مذکور میزان پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کاهش مییابد .از سویی دیگر ،رویکر
سطحی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان همبستگی منفی معنادار داشتند ( .)P>2/21به
عبارت دیگر ،با کاهش رویکرد سطحی میزان پیشرفت تحصیلی در دانشجویان افزایش و بالعکس
با افزایش رویکرد سطحی میزان پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کاهش مییابد .در جدول 1
نتایج بررسی نقش رویکردهای یادگیری و تجربه دوره آموزشی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی
در دانشجویان ارائه شد.
جدول  : 3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای رویکردهای یادگیری و تجربه دوره آموزشی
VIF
Tolerance
Sig
T
SE
B
β
متغیرهای پژوهش
مقدار ثابت

11/697

1/228

-

51/319

1/111

-

-

رویکرد عمیق

1/118

1/112

1/146

3/722

1/111

1/458

2/186

رویکرد سطحی

-1/111

1/114

-1/117

-6/984

1/111

1/253

1/951

رویکرد

1/127

1/117

1/162

3/957

1/111

1/43.

3/446

استراتژیک
روشنی جهت-

1/136

1/118

1/162

4/626

1/111

1/397

1/528

گیری
اعتماد به نفس

1/114

1/114

1/148

3/884

1/111

1/466

2/763

تحصیلی
111

1

<*p
1/15
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تدریس خوب

1/114

1/114

1/115

3/871

1/111

1/181

1/892

اهداف مشخص

1/115

1/117

1/164

2/168

1/131

1/182

3/434

حجم کاری

1/111

1/113

1/154

3/461

1/111

1/293

1/397

ارزیابی

1/142

1/115

1/141

2/748

1/117

1/127

3/852

استقالل

1/129

1/119

1/114

3/293

1/111

1/161

1/789

مهارتهای

1/137

1/115

1/188

7/725

1/116

1/191

2/598

عمومی
P<1/111

=F
26/918

2

= R
1/576

R = 1/759

طبق نتایج جدول  ،1ضریب همبستگی متغیرهای پیشبین با پیشرفت تحصیلی
دانشجویان  2/159است و این یازده متغیر به طور معناداری توانستند  51/6درصد از تغییرات
پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیشبینی کنند ( .)P>2/221همچنین ،با توجه به مقدار بتا به
ترتیب متغیرهای مهارتهای عمومی ( ،)β=2/188رویکرد استراتژیک ( ،)β=2/162ارزیابی
( ،)β=2/141رویکرد سطحی ( ،)β=-2/111تدریس خوب ( ،)β=2/115استقالل (،)β=2/114
اهداف مشخص ( ،)β=2/264روشنی جهتگیری ( ،)β=2/262حجم کاری ( ،)β=2/254اعتماد
به نفس تحصیلی ( ،)β=2/248رویکرد عمیق ( )β=/246بیشترین اثر معنادار را در پیشبینی
پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشتند (.)P>2/25
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر در نظر داشت که ارتباط بین سه مولفه رویکرد یادگیری ،تجربه دوره
آموزشی و پیشرفت تحصیلی را بررسی نماید .بدین معنا که آیا بین سازههای رویکرد یادگیری،
تجربه دوره آموزشی و پیشرفت تحصیلی همبستگی وجود دارد یا خیر .بعالوه ،مطالعه حاضر به
بررسی نقش پیشبین رویکرد یادگیری و تجربه دوره آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان
پرداخت.
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،رویکرد یادگیری و تجربه دوره تحصیلی با پیشرفت
تحصیلی دانشجویان مرتبط است .در این راستا ،باید اذعان داشت که رویکرد یادگیری از جمله
مهمترین ابعاد یادگیری و کیفیت یادگیری شناخته میشود (انتویستل )2221 ،که به عنوان یک
ویژگی شخصیتی پایدار (واق )1999 ،به ادراکات از یادگیری و محیط یادگیری (ریچاردسون،
 )2211اشاره دارد .در واقع ،رویکرد یادگیری در برگیرنده ترجیحات افراد در جهتگیری نسبت
به یادگیری با پیامدی خاص است (کری )2222 ،که به صورت نگرش نسبت به یادگیری تعریف
میگردد (ریچاردسون .)2211 ،یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که هم راستا با پژوهشهای
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پیشین مانند رامسدن و انتویستل ( ،)1981انتویستل ،تیت و مککیون ( )2222و انتویستل
( ،)2221باالنتاین و همکاران ( ،)2228ریچاردسون ،آبراهام و بوند ( ،)2212حسنور ،احمد و
نوردین ( )2211و برخالف یافتههای پژوهش مینیباشیان ،هون و برد ( ،)2224رویکرد یادگیری
با پیشرفت تحصیلی دانشجویان همبستگی معناداری دارد .به بیان مشخصتر ،پنج جنبه رویکرد
عمیق ،رویکرد سطحی ،رویکرد استراتژیک ،روشنی جهتگیری در یادگیری و اعتماد به نفس
تحصیلی نسبت به یادگیری پیشبینیکننده پیشرفت تحصیلی دانشجویان هستند که البته در
این بین ،رویکرد یادگیری با توجه به مشخصههایی که دارد به صورت معکوس با پیشرفت
تحصیل ی مرتبط است .در واقع ،رویکردهای یادگیری متفاوت به موجب ادراکات متفاوت از
یادگیری و مضامین یادگیری ،با سطوح متفاوتی از پیشرفت تحصیلی مرتبط است .موضوعی که
باید در رابطه با دانشجویان و دورهتحصیلی به آن پرداخته شود .بدین مفهوم که باید موسسات
آموزشی ،تقویت روب کرد یادگیری عمیق را در دانشجویان در نظر داشته باشند و دورههای
تحصیلی به نوعی تدوین گردند که که نیاز به رویکرد یادگیری عمیق برای موققیت داشته باشند
نه رویکردهای سطحی یادگیری .به بیانی دیگر ،باید تالش گردد که درک ایده و فهم الگوها و
اصول زیربنایی به عنوان ه دف اصلی از جانب دانشجویان و نظام آموزشی در نظر گرفته شود و
یادگیری صرفاً با هدف رفع الزامها و تکالیف و بدون کارگیری عملی از مباحث یادگرفته شده
انجام نگردد .همچنین باید اذعان داشت که باید بر چگونگی سازماندادن فرآیند یادگیری مثل
زمان یادگیری ،کجایی یادگیری و مدت زمان اختصاصیافته تحت عنوان رویکرد استراتژیک،
آگاهی از دوره تحصیلی و مباحث تدریس و انتخاب آنها برای موفقیت تحصیلی به عنوان
روشنی جهت گیری در یادگیری و همچنین اعتماد به نفس تحصیلی به عنوان رویکردهای
یادگیری پیشبینیکننده مستقیم پیشرفت تحصیلی ،تاکید شود .در مجموع باید اذعان داشت
که ارتباط مشخصی بین رویکرد یادگیری و پیشرفت تحصیلی وجود دارد .موضوعی که کمبر و
همکاران ( )2215نیز بر آن تاکید میکنند و رویکرد یادگیری را به عنوان سازهای بسیار برجسته
در پیشرفت تحصیلی بیان میکنند.
همچنین تجربه دوره تحصیلی به عنوان نوع خاصی از بازخورد دانشجویان (ین ،لو و
وانگ )2214 ،و در بر گیرنده مطلوبیت کیفی و کمی دوره آموزشی (رامسدن ،)1991 ،مولفه
دیگری بود که بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
تائید شد .هم راستا با یافتههای مطالعات دیست و همکاران ( ،)2226دیست ( ،)2221دیست و
همکاران ( )2212و پاچتر ،میر و ماچر ( ،)2212نتایج پژوهش حاضر حاکی از ارتباط مشخص
تجربه دوره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان است .بدین مفهوم که با افزایش کیفیت
تجارب دوره آموزشی مثل تدریس خوب ،گشودگی نسبت به دانشجویان ،آزادی در یادگیری،
تاکید بر استقالل ،اهداف و معیارهای مشخص و حجم کاری متناسب و ارزیابی متناسب
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(رامسدن و انتویستل1981 ،؛ رامسدن )1991 ،بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزوده میشود.
در مقابل کاهش کیفیت دوره آموزشی ،کاهش پیشرفت تحصیلی دانشجویان را در پی دارد .در
تبیین این موضوع باید اذعان داشت که تجربه مطلوب یا نامطلوب دوره آموزشی از طریق
تاثیراتی که بر بعد شناختی مثل باورهای و شناختهای دانشجویان در مورد درس ،بعد هیجانی
مثل هیجانات مثبت نسبت به واحد مربوطه و بعد رفتاری مثل تالش بیشتر برای درک درس و
کسب نمره مطلوب ،بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر واقع میگردد .به بیانی دیگر ،بر اساس
مدل کیفیت و رضایت از تجریه دوره آموزشی (گریس و همکاران ،)2212 ،کیفیت تجربه دوره
آموزشی از طریق ابعاد گوناگون بر پیشرفت تحصیلی و رضایت تحصیلی دانشجویان موثر واقع
میشود.
در مجموع ،باید اذعان داشت که پیشرفت تحصیلی به عنوان مسئلهای بسیار جدی در
سیستمهای آموزشی میتواند از دو سازه برجسته رویکرد یادگیری و تجربه دوره تحصیلی تاثیر
بپذیرد .بدین مفهوم که رویکردهای یادگیری شامل رویکرد عمیق ،رویکرد استراتژیک ،روشنی
جهتگیری در یادگیری و اعتماد به نفس تحصیلی نسبت به یادگیری به صورت مستقیم پیش-
بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانشجویان هستند .در حالیکه رویکرد یادگیری سطحی به صورت
معکوس با پیشرفت تحصیلی مرتبط است .همچنین نتایج حاکی از آن هستند که تجربه مطلوب
آموزشی متشکل از تدریس خوب ،اهداف مشخص ،حجم کاری ،ارزیابی ،استقالل و مهارتهای
عمومی میتواند عاملی موثر در بهبود پیشرفت تحصیلی دانشجویان باشد.
در انتها ،استفاده صرف از ابزار خودگزارشی ،استفاده از نمونهگیری در دسترس برای
انتخاب نمونههای پزوهش ،بهره گیری از یک سنجه برای ارزیابی هر یک از متغیرهای پژوهش،
مشکالت مربوط به روایی بیرونی پژوهش از جمله محدودیتهای پژوهش بود .همچنین با توجه
به عدم کنترل عواملی مانند مولفههای اقتصادی و اجتماعی که میتوانند بر متغیرهای پژوهش
موثر واقع شوند ،پیشنهاد میگردد که در مطالعات آتی به کنترل یا بررسی نقش مولفههای
مطرحشده در ارتباط بین رویکرد یادگیری ،تجربه دوره آموزشی و پیشرفت تحصیلی پرداخته
شود .در مجموع ،با در نظر گرفتن مطالعات اندک داخلی در مورد سازههای برجسته رویکرد
یادگیری و تجربه دوره آموزشی ،پیشنهاد میشود که پژوهشهای بیشتری بر جوامع پژوهشی
گوناگون صورت گیرد و برای شناسایی پیشبینها و پیامدهای متغیرهای رویکرد یادگیری و
تجربه دوره آموزشی تالشهای بیشتری صورت گیرد.
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