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فرایندهای یگادگیری اسگت (نیاگوان و همکگاران.)1018 ،

مقدمه
استعدادهای درخشان سرمایههگای یگک جامعگهانگد و

مفهوم یادگیری مجموعگهای از باورهگا در پگرورش فراینگد

توجه به امر آموزش و پرورش استعدادهای بالقوه آنهگا از

یادگیری ،استراتژیهای یادگیری ،نتایج یادگیری و نقگش

وظایف مسؤوالن آموزشی در هر کشوری است .شروع قرن

یادگیرنده در این فرآیند اسگت (علگی و همکگاران)1015 ،

 11حاکی از تغییرات قابلمالحظهای در دیدگاههگا نسگ ت

در واقع تصورات یگادگیری بگهعنگوان عقایگد ،بگاور و در

به عوامل تأثیرگذار در آموزش استعدادهای درخشان است

یادگیرنده از یادگیری ،تعریف میشود (همتی و همکگاران،

(چنایزی آشتیانی و همکاران1991 ،؛ کیم و کی1011 ،؛

.)1991

چنایزی آشگتیانی .)1990 ،چنگین تغییراتگی بگه موجگ

پژوهشاران تصورات یادگیری بیان شگده را بگر روی یگک

معلومات و اطالعات جدید و سازماندهی مجگدد اطالعگات

پیوستار سلسله مرات گی بگه دو دسگته تصگورات یگادگیری

ق لی پدید آمده است که لزوم انجام تغییرات پایه را بگرای

سطحی یا کمی و تصورات یادگیری عمیق یا کیفی تقسیم

شناسگگایی عوامگگل مگگؤثر در ایگگن زمینگگه توجیگگه مگگیکنگگد

میکنند (همتی و همکگاران .)1991 ،شگش تصگور اصگلی

(چنایگگگزی آشگگگتیانی و شمسگگگی .)1990 ،دانشگگگجویان

یادگیری در فرهنگها و جوامع مختلف از جملگه آمریکگا،

تیزهوش یا استعداد درخشان ،دانشجویانی هستند کگه در

استرالیا ،مالزی شناسایی شدهاند که ع ارتاند از :یادگیری

زمینة هوشی ،خالقیت ،هنر ،توانایی ره ری یا حگوزههگای

به عنوان به دست آوردن اطالعات ،یادگیری بهعنوان به یاد

تحصیلی ویژه ،عملکردی بگاالتر از همسگاالن خگود نشگان

آوردن و استفاده از اطالعات ،یادگیری بگه عنگوان وظیفگه،

میدهند (کیم و کی1011 ،؛ کتینکایا.)1019 ،

یادگیری بهعنوان فرآیندی که بگه مکگان و زمگان محگدود

در ایران در سالهای اخیر فعالیتهایی در این زمینه آغاز

نیست ،یادگیری بهعنوان رشد قابلیت اجتماعی و یادگیری

شده است بهطور مثال مدارسگی بگرای آمگوزش و پگرورش

بهعنوان تغییر شخصی (همتی علمدارلو و مرادی.)1991 ،

دانشآموزان تیزهوش اختصاص یافته است .در دانشااههگا

شش تصور یادگیری بهصورت سلسله مرات ی است که سه

با معرفی دانشجویان رت ه باال بهعنوان اسگتعداد درخشگان

مورد نخست بر جن ههای کمی یادگیری تمرکز دارنگد ،در

در صدد تشویق و جل و ناهداری این افراد به شکل پویگا

حالی که سه مورد آخر به جن ههای کیفی یگادگیری و بگر

و فعگگال هسگگتند .یکگگی از وظگگایف کارکنگگان ،محققگگان و

روی نقگگش معگگانی در ی گادگیری تمرکگگز دارنگگد .در واقگگع

مسؤوالن امگور آموزشگی کشگور ،شناسگایی علگل و موانگع

یادگیری بهعنوان به دست آوردن اطالعگات ،نشگاندهنگد
تصورات یادگیری است،

پیشرفت این دانشجویان است ،و باید از به هدر رفتن ایگن

پایینترین سطح در سلسله مرات

سرمایهها جلوگیری به عمل آورنگد و همچنگین در جگذ

در حگگالی کگگه ی گادگیری بگگهعنگگوان تغیی گر و تکامگگل فگگرد

استعدادهای درخشان برنامه ریزی صگحیح و دقیگق انجگام

نشان دهنگده بگاالترین سگطح در سلسگله مراتگ

دهند (چنایزی آشتیانی و شمسی.)1990 ،

یگگادگیری اسگگت (همت گی و همکگگاران .)1991 ،از مفهگگوم

در این میان یکی از عواملی کگه یگادگیری دانشگجویان را

تصگگورات یگادگیری بگگرای توضگیح تفگگاوتهگگا در عملکگگرد

تحت تأثیر قرار میدهد ،تصورات یادگیری است .تصگورات

تحصیلی دانگشآمگوزان مگیتگوان اسگتفاده کگرد (علگی و

یادگیری ع گارت اسگت از؛ دانگش و عقایگد فگرد در مگورد

همکاران )1015 ،از طرفی پژوهشها نشان میدهنگد کگه

یادگیری و پدیدههای مرت ط با آن ماننگد دانگش و عقایگد

تصورات یادگیری ،انایزه یادگیری ،راه ردهگای شگناختی

دربگار خگگود بگهعنگگوان یادگیرنگده ،موضگگوعات یگادگیری،

انتخابی و پیشرفت تحصیلی را تحت تگأثیر قگرار مگیدهگد

فعالیتها و راه ردهای یگادگیری ،یگادگیری و مطالعگه در

(همتی علمدارلو و مرادی.)1991 ،

کل و در مورد تقسیم تکلیف بین دانشجویان و مگدرس در
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حيدرزاده و همكاران

عالوه بر تصورات یادگیری ،عملکرد تحصیلی افگراد متگأثر

تیزهگگوش بیشگگتر از دانگگشآمگگوزان عگگادی از مهگگارتهگگای

از عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل ،عادتهگا یگا

فراشگگناختی اسگگتفاده مگیکننگگد و مهگگارتهگگای شگگناختی

مهارت های مطالعگه افگراد اسگت (هاشگمیان و هاشگمیان،

مؤثرتری را به کار میبرند (نریمانی و موسگیزاده.)1959 ،

 .)1999عادتهای مطالعه به مهارتها و عادتهایی گفتگه

از طرفی نتایج مطالعه همتگی و همکگاران در سگال 1991

میشود که باعگ افگزایش انایگزه مطالعگه و یگادگیری در

که با هدف مقایسه تصورات یادگیری و عادتهای مطالعگه

دانشجویان میشگود و مطالعگه را بگه مطالعگهای مگؤثر بگا

در بین دانشجویان با استعدادهای درخشان و عادی نشگان

بازدهی باال ت دیل میکند (هاشمی و همکگاران )1991 ،از

داد عادتهای مطالعه مناس

مستلزم تصگورات یگادگیری

طرفی عادتهای مطالعه تمایل یادگیرنده بگه یگادگیری بگا

عمیقتر است (همتی و همکاران ،)1991 ،عگالوه بگر ایگن

یگگک روش مگگؤثر و مناسگگ اسگگت کگگه بیگگانار توانگگایی

یافتهها ،مطالعه رضایی در سال  1990که با هگدف رابطگة

دانشجویان در سازماندهی و برنامهریزی بگرای یگادگیری-

باورهای معرفت شناختی و تصورات دانشجویان از یادگیری

شان است (همتی و همکاران.)1991 ،

با رویکردهای سطحی و عمقی انجام گرفت ،نشگاندهنگده

عادتها و مهارتهای مطالعه دانشگجویان اهمیتگی ویگژه

وجود رابطه آشکار بین معرفت شناختی ،تصورات یادگیری

دارد (همتی و همکاران .)1991 ،مطالعهای مگؤثر نیازمنگد

و رویکردهگگای عمقگگی و سگگطحی یگگادگیری بگگوده اسگگت

مهارتهای خاص است که نداشتن این مهارتها مشکالتی

(رضایی .)1990 ،یافته هگای مطالعگه همتگی و مگرادی در

برای دانشگجویان بگه وجگود مگیآورد (افشگاری ریاضگی و

سال  1991کگه بگا هگدف بررسگی ارت گا بگین تصگورات

همکاران .)1990 ،فردی در مطالعه مؤثر موفق خواهد بود

یادگیری و انایزه پیشرفت انجام گرفت ،نیز نشان داد کگه

خواندنی عالقگهمنگد باشگد و هگم

رابطه معنیداری بین تصورات یگادگیری در دانشگجویان و

بتواند فنون و مهارتهای مطالعه را به شکل ماهرانهای بگه

پیشرفت تحصیلی وجود دارد (همتی علمگدارلو و مگرادی،

کار بندد (هاشمیان و هاشمیان .)1999 ،مطالعگات زیگادی

.)1991

در زمینه عادتهای مطالعه دانشجویان انجگام شگده اسگت

دانشجویان علوم پزشکی در مدت طوالنی تحصیل خود با

که نتایج آنها بیگانار تگأثیر روش مطالعگه دانشگجویان در

ان وه بسیار متنوعی از مطال و دروس روبهرو هستند ،کگه

یگگادگیری درسگگی اسگگت بگگرای نمونگگه فریگگدونی مقگگدم و

در مقاطع پایینتر کمتر بگا آنهگا برخگورد داشگتهانگد و از

چراغیان ( )1955به اهمیت عادت های مطالعه در عملکرد

طرف دیار حجم زیاد و دشواری اطالعات جدیگد پزشگکی

و پیشرفت تحصیلی افگراد اشگاره کگرده و برنامگهریگزی در

در رابطه با روش های جدید تشخیص و درمان بیماریهگا،

جهت به ود روش ها و عگادتهگای مطالعگه دانشگجویان و

به حافظه سپردن متگون علمگی پزشگکی را کگاری دشگوار

مداخالت در این زمینه را ضگروری دانسگتهانگد (فریگدونی

نموده است .از اینرو ،یادگیری تمامی آنها نیازمند صگرف

مقدم و چراغیان.)1955 ،

زمان و داشتن برنامه درسی منظم میباشد .عگدم انتخگا

نتایج بعضی از پژوهشها نشگان دادهانگد کگه دانشگجویان

روش مطالعه صحیح اکثر دانشجویان را دچار سردرگمی و

استعداد درخشان در مقایسه با سایر دانشگجویان ،عگادت-

دلزدگی از تحصگیل کگرده و تگا مگدتهگا ذهگن آنهگا را

های مطالعه مؤثرتری دارند .دانشجویان استعداد درخشگان

مشغول میکند و س

از بین رفتن انگريی و وقگت آنهگا

بیشتر از سایر دانشگجویان از روش هگایی ماننگد تمگرین و

میشود و آنان را بهسوی روشهای نادرست مطالعه سگو

تکرار ،مرور ذهنی ،تلخیص ،تفکر انتقادی و سگازماندهگی

میدهد (ترشیزی و همکگاران .)1991 ،عگالوه بگر ایگن بگا

استفاده میکنند و در فرایند یادگیری فعالترند (همتگی و

توجگگه بگگه ای گن کگگه تصگگورات ی گادگیری و روش مطالعگگه

همکاران .)1991 ،همچنین ط ق تحقیقگی دانگشآمگوزان

دانشگگجویان در یگگادگیری و پیشگگرفت تحصگگیلی آنهگگا و

که هم نس ت به مطال
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جدول مورگان  115نفگر

سگگرانجام سرنوشگگت شگگغلی آنهگگا نقگگش اساسگگی دارد و

کسر شد و تعداد نمونه بر حس

مواردی هستند که میتوان آنها را از طریق آموزش به ود

برآورد گردید که با توجه به تعداد دانشجویان هر دانشکده

بخشگید .الزم اسگت بگه تصگورات یگادگیری و عگادتهگگای

نس ت هر یک از دانشکدهها محاس ه و تعداد نمونگه بگرای

مطالعه دانشجویان ،بیشتر توجه شگود و در جهگت اصگال

هگگر دانشگگکده مشگگخص شگگد .نمونگگهگیگری بگگهصگگورت در

آنها برنامهریزی شود (همتی و همکاران )1991 ،لذا ایگن

دسترس با مراجعه دانشکده ،خوابااهها صورت گرفگت کگه

مطالعه با هدف مقایسه تصگورات یگادگیری و عگادتهگای

سعی شد برای مشارکت حداکثری دانشگجویان در سگاعت

مطالعه در بین دانشجویان با استعدادهای درخشان و سایر

مناس

پرسشنامهها در اختیار دانشجویان قگرار گیگرد .در

دانشجویان علوم پزشکی کرمان در سال  1991انجام شد.

ایگگن مطالعگگه علیگگرغم اینکگگه کلیگگه دانشگگجویان اسگگتعداد

مواد و روش ها

درخشان ث تنام شده در مرکز استعداد درخشان دانشگااه

ایگگن پگگژوهش مطالعگگهای مقطعگگی از نگگوع توصگگیفی

باید شرکت میکردند تنها تعداد  10دانشجو پرسشنامههگا

مقایسهای است که با هگدف بررسگی مقایسگهای تصگورات

را به طگور کامگل تحویگل دادنگد ،نظگر بگه اینکگه آمگوزش

یادگیری و عگادت¬هگای مطالعگه در بگین دانشگجویان بگا

دانشکده اسامی افرادی را که تکمیل نکرده بودنگد داشگت،

استعدادهای درخشان و سگایر دانشگجویان علگوم پزشگکی

واحد استعداد درخشان از طریق ارسگال پیامگک تلارامگی

کرمان در سال  1991انجام شد جامعه این مطالعه را کلیه

مجدد از دانشجویانی که شرکت نکرده بودند خواست شگد

دانشگگگجویان اسگگگتعداد درخشگگگان و نمونگگگهای از سگگگایر

تا پرسشنامهها را تکمیل نمایند و این کار دو دفعگه انجگام

دانشجویان وابسته به دانشااه علوم پزشکی کرمان تشکیل

شد که تعدادی نهایی همانطور که ق الً هم ذکر شگده بگه

دادند.

 10نفگگر رسگگید؛ بنگگابراین در مجمگگوع  805دانشگگجو (10

جهت تعیین حجم نمونه آمار دانشجویان در نیمسگال دوم

دانشجوی استعداد درخشان و  ) 115وارد مطالعگه شگدند.

سگگال تحصگگیلی  1991-199۱از اداره آمگگار آمگگوزش کگگل

بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه متشگکل

دانشااه اخذ شده کگه  8051بگود .ط گق آمگار موجگود در

از سه بخش؛ اطالعگات دموگرافیگک ،تصگورات یگادگیری،

مرکز مطالعات آمگوزش پزشگکی دانشگااه کرمگان (واحگد

پرسشنامه عادتهای مطالعه استفاده شد.

استعدادهای درخشان)  111دانشجو در این واحد ث ت نام

 -فگگرم مشخصگگات دموگرافیگگک شگگامل سگگن ،جگگنس،

شده بودند که کلیه آنها وارد مطالعه شدند ،الزم بگه ذکگر

وضعیت تأهل ،رشته تحصیلی و ...میباشد.

است که مرکز توسعه آموزش دانشااه علوم پزشکی کرمان

پرسشنامه تصگورات یگادگیری ،ایگن پرسشگنامه در سگال

واحد استعداد درخشان با توجه به معیارهای اعالم شده از

 1001توسط پردی و هاتی ساخته شگده اسگت کگه دارای

سوی وزارت بهداشت ،دانشگجویانی کگه شگرایط را داشگته

 91گویه و  1خرده مقیاس است که ع ارتاند از :یادگیری

باشند ث تنام و اطالعات آنها را دارند .جهت دسترسی به

به عنوان بگه دسگت آوردن اطالعگات ( 8گویگه) ،یگادگیری

دانشگگجویان بگگا ارائگگه مجگگوز بگگه واحگگد مگگذکور ،اسگگامی

بهعنوان یادآوری و استفاده از اطالعات ( 9گویه) ،یادگیری

دانشجویان استعداد درخشان هر دانشکده به تفکیک بگه و

بهعنوان وظیفه ( 9گویه) ،یادگیری بهعنوان تغییر شخصی

به آموزش دانشکدهها ارسال شد .آموزش دانشکدهها ط ق

( 5گویه) ،یادگیری بهعنوان فرآیندی که به زمان و مکگان

لیسگگت بگگا دانشگگجویان تمگگاس گرفتگگه و جهگگت تکمیگگل

محدود نیست ( 9گویه) و یادگیری بهعنوان رشگد قابلیگت

پرسشنامه از آنهگا خواسگته مگیشگد کگه جهگت تکمیگل

اجتمگگاعی ( 1گویگگه) .پرسشگگنامه مگگذکور در مقیگگاس 1

پرسشنامه به آموزش دانشکده مراجعه نمایید .از تعداد کل

درجگگهای لیکگگرت (مگگوافقم تگگا مخگگالفم) قگگرار داشگگت،

دانشگگجویان ( 111 )8051دانشگگجوی اسگگتعداد درخشگگان

نمرهگذاری سؤالها از  1تا  1بود و با جمع سؤالهگای هگر
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خرده مقیاس نمرههگای خگرده مقیگاسهگا محاسگ ه شگد.

روش دو نیمه کردن  0/18گگزارش شگد عگالوه بگراین در

حداقل نمرات  91و حداکثر نمگرات  191در نظگر گرفتگه

مطالعه هاشمی و همکاران در سگال  1998بررسگی شگده

شد بهطوری که نمرات بین  91تا  58ضعیف 51 ،تگا 199

است .بر این اساس پایایی باز آزمون  ،0/55ث ات درونی به

متوسط و باالتر از  110خو در نظر گرفتگه شگد .ضگری

روش دونیم کگردن  0/18و نیگز روایگی وابسگته بگه معیگار

آلفا کرون اخ توسط پگردی و هگاتی در سگال  1001مگورد

 0/۱1گزارش شده است (هاشمی ،و همکاران.)1999 ،

بررسی قرار گرفتگه اسگت کگه بگرای خگرده مقیگاسهگای

اطالعات پس از جمعآوری وارد نرمافزار  SPSSنسخه 15

یادگیری به عنگوان بگه دسگت آوردن اطالعگات ،یگادگیری

شگگده و سگگپس بگگا اسگگتفاده از شگگاخصهگگای مرکگگزی و

بهعنوان یادآوری و استفاده از اطالعات ،یادگیری بهعنگوان

پراکندگی و آزمون تی مستقل آنالیز شد .سطح معنگاداری

وظیفه ،یادگیری بهعنوان تغییر شخصی ،یادگیری بهعنوان

 0/08در نظر گرفته شد.

فرآیندی که به زمان و مکگان محگدود نیسگت و یگادگیری

یافتهها

بهعنوان رشد قابلیگت اجتمگاعی بگه ترتیگ ،0/۱9 ،0/59 :

یافتهها نشان داد که در مجموع زنان  %10/1نمونههگا

 0/۱1 ،0/11 ،0/1۱و  0/۱1گزارش شده است .عالوه براین

را تشکیل دادند .میگاناین سگن شگرکتکننگدگان 1/۱9

این پرسشنامه در ایران توسط همتی و همکگاران در سگال

 11/۱5و  59/1درصد مجرد بودند .فراوانی نس ی افگراد در

آلفگا

مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسگی ارشگد و دکتگرای

کرون اخ برای کگل پرسشگنامه  0/59گگزارش شگده اسگت

حرفگگگهای بگگگه ترتیگگگ  ٪ 9/۱ ،٪11/8و  ٪80/1بگگگود.

(همتی و همکاران.)1991 ،

دانشجویان رشتههای مختلف از ق یل پرسگتاری ،مامگایی،

پرسشنامه عادت های مطالعه :این ابزار توسگط پالسگانی و

پزشکی ،دندانپزشکی ،هوش ری ،بهداشگت عمگومی ،علگوم

شارما در سال  1991و توسط کرمی در ایگران هنجاریگابی

آزمایشااهی ،رادیولويی ،اتا عمل و فوریتهگای پزشگکی

شده است .پرسشنامه عادتهای مطالعه دارای  18گویگه و

در مطالعه شرکت کرده بودند.

هشت خرده مقیاس ،تقسیمبندی زمان ،وضعیت فیزیکگی،

نتایج این مطالعه همچنگین نشگان داد میگاناین (انحگراف

توانگگایی خوانگگدن ،یادداشگگت کگگردن ،انای گزش ی گادگیری،

معیار) نمره کل تصورات یادگیری در دانشجویان اسگتعداد

حافظه ،برگزاری امتحانات و تندرستی است که به ارزیگابی

درخشان ( 111/10 )± 19/۱9و سایر دانشجویان (11/91

نظر پاسخاویان در یک طیف لیکرت  9درجهای (نمگره ،1

 119/۱1 )±بوده است که از حد متوسط بگاالتر اسگت .از

همیشه یا بیشتر اوقات و نمره صفر برای بهندرت یا هرگز)

طرف دیاگر نتگایج مربگو بگه مقایسگه بگین دانشگجویان

میپردازد و گویه های شگماره،11 ،11 ،91 ،91 ،9۱ ،11 :

استعداد درخشان با سایر دانشگجویان در زمینگه تصگورات

 1 ،9 ،19 ،18و  11بهصورت معکگوس نمگرهگگذاری شگد.

یادگیری نشان داد که بین دو گروه از نظر آماری اخگتالف

حداکثر نمره در همه حوزهها  90است و نمره باالتر نشا ن

معناداری وجود دارد ( ،)P =0/001بهطوری که نمره کگل

دهنده عادتهای خگو مطالعگه اسگت .حگداکثر نمگره در

تصورات یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان باالتر از

هریک از حوزهها ع ارت است از :تقسگیمبنگدی زمگان ،10

سایر دانشجویان بوده است و همچنین در رابطه با مقایسه

شگگگرایط فیزیکگگگی مطالعگگگه  ،11توانگگگایی خوانگگگدن ،11

ابعاد تصورات یادگیری نیز در تمگام ابعگاد ارت گا آمگاری

یادداشگگتبگگرداری  ،1انایگگزش یگگادگیری 11 ،حافظگگه ،5

معناداری وجود داشته است بهطگوری کگه میگاناین نمگره

امتحانگگات  10و سگگالمتی  1اسگگت .روایگگی و پایگگایی ایگگن

ابعاد تصورات یادگیری در دانشگجویان اسگتعداد درخشگان

پرسشنامه توسط کرمی و همکاران در سگال  195۱انجگام

باالتر از سایر دانشگجویان بگوده اسگت؛ در خصگوص ابعگاد

آلفا کرون اخ بگا روش بگاز آزمگایی  0/55و

تصورات یادگیری یافتهها نشان داد که بیشترین میاناین

 1991روان سنجی و پایایی شگده اسگت کگه ضگری

گرفت و ضری
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و انحراف معیار نمره در دانشگجویان اسگتعداد درخشگان و

در دانشجویان استعداد درخشگان بگه بعگد تندرسگتی و در

سایر دانشجویان به بعد یادگیری بهعنوان تغییر شخصی و

سایر دانشجویان به بعد یادداشت کردن اختصگاص داشگته

کمترین میاناین و انحراف معیار به بعگد بگه دسگت آوردن

است .عالوه بر این مقایسه میاناین نمره کگل عگادتهگای

اطالعات اختصاص داشته است.

مطالعه نشان داد که بین دو گروه اختالف آماری معناداری

یافتههای مرت ط با عادات مطالعه نشگان داد کگه میگاناین

وجود نداشته است ( )P=0/18این در حگالی اسگت کگه از

نمره عادت های مطالعه در دانشجویان استعداد درخشان و

بین ابعاد عادت های مطالعه ،بعدهای تقسگیم بنگدی زمگان

( 15/91 )± 5/95و ()± 5/1۱

( ،)P=0/0001وضگگگعیت فیزیکگ گی ( )P=0/01و توانگگگایی

 11/89گزارش شد که در حد متوسط بوده اسگت .از بگین

خواندن ( )P=0/0001بین دو گروه از نظر آماری اخگتالف

ابعاد عادت های مطالعه بیشترین میاناین و انحراف معیگار

معناداری وجود داشته است بهطوری که میاناین نمره این

در دانشجویان استعداد درخشان به بعد توانایی خوانگدن و

ابعگگاد در دانشگگجویان اسگگتعداد درخشگگان بگگاالتر از سگگایر

در سایر دانشجویان به بعد برگگزاری امتحانگات اختصگاص

دانشجویان بوده است (جدول .)1

سایر دانشجویان به ترتی

داشته است عالوه بر این کمترین میاناین و انحراف معیار
جدول  :1مقایسه میانگین و انحراف معیار عادتهای مطالعه و تصورات یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان با سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشجویان استعداد درخشان
()n=06

متغیر

سایر دانشجویان ()n=444

آزمون تی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

p-value

t

22/06

4/60

21/64

6/06

6/64

2/60

40/66

0/46

41/24

7/66

6/661

6/66

یادگیری بهعنوان وظیفه

14/16

2/02

16/64

2/00

6/66

2/60

یادگیری بهعنوان تغییر شخصی

46/46

4/76

41/26

4/67

6/66

2/16

10/14

2/66

14/60

2/04

6/667

2/04

26/26

2/67

14/44

6/74

6/6661

4/01

101/16

16/76

146/74

22/61

6/661

6/27

تقسیمبندی زمان

0/46

1/64

0/16

1/44

6/6661

4/01

وضعیت فیزیکی

7/06

1/07

0/44

1/76

6/61

2/46

توانایی خواندن

6/06

2/62

4/20

2/10

6/6661

4/61

یادداشت کردن

2/42

1/46

2/40

1/64

6/40

-6/14

انگیزش یادگیری

0/00

1/67

0/61

1/64

6/24

-1/17

حافظه

4/72

1/22

4/06

1/10

6/26

1/16

برگزاری امتحانات

4/66

2/40

6/60

2/61

6/74

-6/66

تندرستی

2/06

1/10

2/66

1/10

6/16

-1/06

نمره کل عادتهای مطالعه

44/61

4/64

40/06

4/17

6/10

1/41

به دست آوردن اطالعات
یادگیری بهعنوان یادآوری و استفاده

ابعاد تصورات یادگیری

از اطالعات

یادگیری بهعنوان فرآیندی که به
زمان و مکان محدود نیست
یادگیری بهعنوان رشد صالحیت
اجتماعی
نمره کل تصورات یادگیری

ابعاد عادتهای مطالعه

بین دانشجویان استعداد درخشان با سگایر دانشگجویان در

بحث
تصگگورات یگگادگیری و روش مطالعگگه دانشگگجویان در

زمینه تصورات یادگیری نشان داد که بین دو گروه از نظگر

یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنهگا و سگرانجام سرنوشگت

آماری اختالف معناداری وجود دارد به طوری که میگاناین

شغلی آنها نقش اساسی دارد .نتگایج مربگو بگه مقایسگه

نمگگره کگگل تصگگورات یگگادگیری در دانشگگجویان اسگگتعداد
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درخشان باالتر از سایر دانشگجویان بگوده اسگت در همگین

رابطه با استادان هم میتواند منجر به شکلگیری تصورات

راستا مطالعه مشابه یافت نشد بااینحال یافتههای مطالعگه

یادگیری متمایز در استعداد درخشان از سایر دانشگجویان

کارلو و همکاران در سال  100۱در اسپانیا نشان داد افگراد

شود .اما نتایج مطالعه نتایج مطالعه همتگی و همکگاران در

تیزهگگوش در زمینگگه راه ردهگگای ی گادگیری خگگودتنظیمی

سال  1991در بین دانشجویان با استعدادهای درخشگان و

مگیکننگد

سایر دانشجویان نشان داد اختالف معناداری بین دو گگروه

(کارلو و همکاران )100۱ ،عالوه بر این یافتههگای مطالعگه

وجود نداشته است (همتی و همکاران )1991 ،که مخگالف

جانسون و همکاران در سال  1009در کانادا نیز نشان داد

با نتایج مطالعه حاضر است.

فراگیران تیزهوش در مقایسه با همتایگان عگادی خگود در

عالوه بر این نتایج این پژوهش در رابطه بگا مقایسگه ابعگاد

رویگارویی بگگا تکگگالیف خسگگتهکننگگده از راه ردهگگای خگگود

تصورات یادگیری نیز نشان داد که در تمگام ابعگاد ارت گا

انایزشی بیشتری استفاده میکنند (جانسون و همکگاران،

آمگگاری معنگگاداری بگگین دو گگگروه دانشگگجویان اسگگتعداد

 )1009همچنین یافتههگای مطالعگه همتگی و مگرادی در

درخشان و سایر دانشجویان وجود داشته است بهطوری که

سال  1991در اصفهان که با هگدف بررسگی ارت گا بگین

میاناین نمرههای ابعاد در دانشجویان اسگتعداد درخشگان

تصورات یادگیری و انایزه پیشرفت در دانش آموزان انجام

بگگاالتر از سگگایر دانشگگجویان گگگزارش بگگود .از آنجگگایی کگگه

گرفت ،نیز نشان داد که رابطگه معنگیداری بگین تصگورات

دانشجوی استعداد درخشان احتمگاالً از دورههگای ق گل از

یادگیری در دانشجویان و پیشگرفت تحصگیلی وجگود دارد

دانشااه دارای عقاید و دانش بیشتری نس ت بگه یگادگیری

(همتی و مرادی ) 1991 ،که تمامی مطالعات با توجگه بگه

داشته اند این خود میتواند بر تصگورات یگادگیری در دوره

ماهیت مورد بررسی از پژوهش حاضر حمایت میکنند در

دانشگگااه هگگم تگگأثیر گذاشگگته و ابعگگاد تصگگورات یگگادگیری

توجیه این نتایج میتوان اینطور بیان کرد کگه تفگاوت در

(یادگیری به عنوان بگه دسگت آوردن اطالعگات ،یگادگیری

تصورات یادگیری دانشجویان با استعداد درخشان و سگایر

بهعنوان بگه یگاد آوردن و اسگتفاده از اطالعگات ،یگادگیری

دانشجویان را میتوان با توجه به تجار متفاوت آنها هم

بهعنوان وظیفه ،یادگیری بهعنوان فرایندی که به مکگان و

ت یین کرد ،برای مثگال دانشگجویان اسگتعداد درخشگان و

زمان محگدود نیسگت ،یگادگیری بگهعنگوان رشگد قابلیگت

سگگایر دانشگگجویان حتگگی از لحگگاا امکانگگات رفگگاهی و

اجتماعی و یادگیری بهعنوان تغییر شخصگی کگه خگود در

دانشجویی نیز تجربههای متفاوتی دارند و دانشااه امکانات

مجموع همان تصگورات یگادگیری مگیشگود را هگم نمگره

بیشتری در اختیگار دانشگجویان اسگتعداد درخشگان قگرار

باالتری بدهند .ال ته الزم به ذکر است عقیده به خگود نیگز

مگگیدهگگد و همگگین فگگراهم آوردن تسگگهیالت آموزشگگی،

در باال بودن تصورات یادگیری و عالقه به مطل یگادگیری

پژوهشی و رفاهی در ایجگاد انایگزه و پیشگرفت تحصگیلی

هم جزو نیگز مگؤثر اسگت کگه احتمگاالً دانشگجویان تصگور

سهم بسزایی دارد و میتواند رضایت دانشگجویان اسگتعداد

مناس ی از خود نیگز داشگتهانگد .نیاگوئن ( )1018در ایگن

شود که تنها بگه دن گال

خصوص مینویسید عقاید در مورد خود بهعنوان یادگیرنده

گرفتن نمره ق ولی ن اشند ،بلکه یادگیری عمیق را مد نظر

نیز در تصورات یادگیری مؤثر است (نیاگوئن و همکگاران،

قرار دهند .همچنین پژوهشها نشان دادهاند کگه برقگراری

 )1018در همین راستا نتایج مطالعگه همتگی و همکگاران

ارت ا دانشجو با استاد باع افگزایش اعتمگاد بگه نفگس و

( ) 1991در اصفهان نشان داد تفاوت میگاناین نمگرههگای

انایزه یادگیری در دانشجو مگیشگود و مگیتگوان گفگت از

سگگایر دانشگگجویان و اسگگتعداد درخشگگان در تمگگامی ابعگگاد

آنجایی که استادان هم به دانشگجویان اسگتعداد درخشگان

تصورات یادگیری به جز بعگد یگادگیری بگه عنگوان وظیفگه

توجه بیشتری میکننگد ،ایگن تجگار متفگاوت در زمینگه

معنادار بود .بهایگنترتیگ کگه میگاناین نمگرههگای سگایر

نمره های باالتری از دانش آموزان عادی کسگ

درخشان را افزایش دهد و موج

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،1بهار99

تصورات یادگيری و عادت های ...

19

دانشجویان در خرده مقیاسهگای یگادگیری بگهعنگوان بگه

عادتهای مطالعه دانشجویان با استعداد درخشان بگهطگور

دست آوردن اطالعات و یادگیری بهعنوان به یگاد آوردن و

معن گیداری بگگاالتر از دانشگگجویان عگگادی اسگگت (همتگگی و

استفاده از اطالعات به طور معناداری بگاالتر از دانشگجویان

همکگگاران)1991 ،؛ کگگه احتمگگال مگیرود کگگه دانشگگجویان

استعداد درخشگان بگود .درحگالیکگه میگاناین نمگرههگای

استعداد درخشان در زمینه عادات یادگیری در بزرگسالی

دانشجویان با اسگتعداد درخشگان در خگرده مقیگاس هگای

کوششهایی را انجام داده تگا روشهگای و عگادات مطالعگه

یادگیری بگه عنگوان تغییگر شخصگی ،یگادگیری بگه عنگوان

صحیحتر را شناخته و در عادات غیرمعمول فگائق آینگد در

فرایندی که به زمان و مکگان محگدود نیسگت و یگادگیری

حالیکه سایر دانشجویان این کار را نکردند .اباذری و ریای

بهعنوان رشد قابلیت اجتماعی بهطور معنگیداری بگاالتر از

مینویسید عگادات مطالعگه در بگزرگ سگالی قابگل اصگال

دانشگگجویان عگگادی بگگود (همتگگی و همکگگاران )1991 ،کگگه

هستند و با کمی تالش و تحمل و شناخت شیوههای بهتر

مخالف با نتایج مطالعه حاضر است .تفاوت در نتایج همتی

مطالعه میتگوان عگادات نادرسگت مطالعگه کنگار گذاشگت

و نتایج حاضر در خصوص ابعاد یادگیری میتواند به عوامل

(اباذری و ریای.)1991 ،

متفاوتی که نیاز بگه پگژوهش بیشگتر دارد بسگتای داشگته

یافتهها نشگان داد کگه از بگین ابعگاد عگادتهگای مطالعگه،

باشد.

بعدهای تقسیمبنگدی زمگان ،وضگعیت فیزیکگی و توانگایی

همچنین مقایسه میاناین نمگره کگل عگادتهگای مطالعگه

خواندن بین دو گگروه از نظگر آمگاری اخگتالف معنگاداری

نشان داد که بین دو گروه اختالف آماری معناداری وجگود

وجود داشته است به طوری که میاناین نمره این ابعگاد در

نداشته است .در مرور متون مطالعه مشابه ای یافگت نشگد.

دانشجویان استعداد درخشگان بگاالتر از سگایر دانشگجویان

عگگدم وجگگود ارت گا معن گیدار در بگگین عگگادات مطالعگگه و

بوده است .یافتههای مطالعه همتی ( )1991نیز نشگان داد

تصورات یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان و سایر

که دانشجویان استعداد درخشان در ابعاد وضعیت فیزیکی،

دانشجویان احتماالً میتواند به این موضوع بستای داشگته

توانگگایی خوانگگدن ،تقسگگیم زمگگان در دانشگگجویان اسگگتعداد

باشد که عادات مطالعگه از دوران کگودکی در افگراد شگکل

درخشان میاناین نمره بگاالتری را اخگذ کردنگد (همتگی و

میگیرد به همین این عادت تا بزرگسالی ادامگه داشگته و

همکاران )1991 ،که میتواند به این دلیل باشد کگه بگرای

تفاوتی را در بین دانشجویان ایجاد نکگرده اسگت ابگاذری و

دانشجویان استعداد درخشان این سه بعد اهمیت بیشتری

ریای ( )1991در این زمینه مگینویسگید عگادات مطالعگه

داشته است که ال ته نیاز به مطالعه بیشتر در ایگن زمینگه

مانند بسیاری از عادتهای دیار در دوران کگودکی شگکل

میباشد از طرفی در توجیه این نتایج مگیتگوان ایگن طگور

میگیرد و عادتی اکتسابی است (اباذری و ریاگی،)1991 ،

گفت موفقیتهای تحصگیلی کگه دانشگجویان بگا اسگتعداد

از طرفی عادتهای مطالعه همان گرایش فرد به یک شیوه

درخشان تجربه مگیکننگد ،منجگر بگه احسگاس رضگایت و

را یاد بایگرد

انایزش درونی در آنها شده و موج میشود که بیشتر و

(رانا .)1011 ،عادات مطالعه کگردن تمایگل یادگیرنگده بگه

بهتر از عادتهای مطالعه بهره گیرند ،شاید هم بتوان گفت

اسگت کگه بیگانار

از آنجایی که دانشجویان موفق ،به یادگیری در سطح بگاال

توانایی در سازماندهی و برنامهریزی بگرای یگادگیریشگان

تعهد نشان میدهند و پیشرفتشان را بگازبینی ،مگیکننگد،

است (ایلوا و فرا  ،)1019 ،ولگی نتگایج مطالعگه همتگی و

برای رسیدن به اهدافشان انط ا هگایی در تگالشهایشگان

همکاران در سال در اصفهان  1018نشگان داد بگین نمگره

ایجاد میکنند .الزم به ذکر است این مطالعگه دارای نقطگه

کگگل عگگادتهگگای مطالعگگه دانشگگجویان عگگادی و اسگگتعداد

ضعفی ماننگد عگدم مشگارکت کلیگه دانشگجویان اسگتعداد

درخشان تفاوت معنادار وجود دارد و میگاناین نمگرههگای

درخشان بود که پژوهشگاران از طگر مختلگف (آمگوزش

یادگیری است که فرد بتواند به خوبی مطال
یادگیری با یگک روش مگؤثر و مناسگ
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Abstract: Learning conceptions and Study methods of students play an important role in
learning, educational achievements and finally in their profession. Hence, present study
aimed to compare the learning conceptions and study habits in talented and normal
students of Kerman University of Medical Sciences in 2018. In this descriptivecomparative study, 508 students of Kerman University of Medical Sciences participated.
Three questionnaires were used for data collection, demographic characteristics, learning
conceptions, and study habits. Then, data were analyzed by SPSS software version 18,
central indexes and dispersion tests, independent t-tests. Data analysis revealed the
significance level in this study that it was considered 0.05. In comparison of learning
conceptions and learning habits between two groups, there were significant differences;
learning conceptions in talented group was more than the normal group (P= 0/001). In
term of learning habits, there was significant difference between two groups in some of
the learning habits (P<0/05). According to the findings, the evaluation of learning
conceptions and habits in admission time can be helpful, and therefore, interventions to
modify or promote leaning conception and study habits should be done.
Key words: Conceptions of learning, Study Habits, Talents students, Kerman.
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