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مقدمه

دوره یازدهم شماره دوم

راهبردها به عنوان راهبردهاي شناختی مهم پذیرفته شدهاند و

اولین سؤالی که در هر نوع آموزشی مطرح میباشد ،این

باعث تسهیل کدگذاري و ذخیرهسازي و نیز بازیابی اطالعات

است که عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی چیست و چگونه

میشوند؛ از اینرو گاهی در ادبیات تحقیق از این راهبردها

میتوان با شناسایی و به کارگیري این عوامل زمینه بهبود
عملکرد یاد گیرندگان را فراهم کرد؟ .متخصصان تربیتی در

تحت عنوان راهبردهاي پردازش اطالعات نیز یاد میشود (.)1
عالوه بر این ،بسیاري از تحقیقات نشان دادهاند که میزان

سالهاي اخیر ،تحقیقات قابل توجهی را در زمینه عوامل مؤثر

ارزشدهی دانشجویان به تکالیف درسی نیز تأثیر زیادي بر

بر پیشرفت تحصیلی یاد گیرندگان انجام دادهاند که در بین

عملکرد تحصیلی آنان خواهد داشت .ارزشدهی به تکلیف

آنها متغیرهاي انگیزشی مانند راهبردهاي یادگیري و میزان

اشاره به باورهاي فرد در مورد میزان اهمیت انجام یک تکلیف

ارزشدهی به تکلیف ابزارهاي مهمی براي توانا ساختن

خاص به صورت مطلوب دارد .طبق مدل  Linnenbrinkو

فراگیران در دستیابی به هدفهاي آموزشی تلقی شده است .در

 ،Pintrichانگیزش پیشرفت ،عالقمندي ،ارزش و عاطفه

واقع توجه به این متغیرها ما را به این مسأله رهنمون میسازد

مؤلفههاي مهم درگیري انگیزشی هستند که به طور مستقیم

که با وجود نقش تعیین کننده عوامل ذاتی هوش و استعداد در

یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار

یادگیري ،عوامل غیر ذاتی دیگري نیز در این رابطه مهم قلمداد

میدهند .در این مدل عالقه شخصی به صورت عالقه درونی

میشود (.)8

دانشجویان به یک مطلب یا تکلیف خاص تعریف شده است.

این مسأله زمانی اهمیت بیشتري پیدا میکند که بدانیم تأثیر

مؤلفه ارزش در این مدل به صورت ارزش -فایده تعریف

این متغیرها در پیشرفت تحصیلی دانشجویان به خصوص

میشود و اشاره به فایدهاي دارد که یک دانشآموز از یادگیري

دانشجویان علوم پزشکی چگونه است؟ .دانشجویان علوم

محتواي درسی و مطلب یا انجام یک تکلیف میبرد (.)1

پزشکی همواره براي موفقیت در تحصیالت خود نیازمند

از سوي دیگر ،یاد دهندگان اغلب از فراگیران انتظار دارند

آشنایی با راهبردهاي یادگیري مناسبی هستند .در محیطهاي

مقداري عالقه شخصی به تکالیفشان نشان دهند و فکر کنند که

یادگیري علوم پزشکی ،دانشجویان باید بیاموزند که چگونه یاد

آنها براي یادگیري مهم و باارزش هستند .یاد دهندگان

بگیرند ،یادگیري خود را تنظیم کنند و از راهبردهاي مناسب
براي تنظیم یادگیريهاي خود استفاده کنند ،اطالعات را از
منابع گوناگون اینترنتی بگیرند و آنها را با هم مرتبط کنند و به
دانش جدیدي دست یابند (.)9

میخواهند که فراگیران هنگام یادگیري ،تجارب عاطفی و
هیجانی مثبتی داشته باشند و از هیجانهاي منفی مانند اضطراب
خودداري نمایند (.)6
در پژوهش حاضر مؤلفه ارزش در ارتباط با تکالیف درسی

اصطالح راهبردهاي یادگیري به انواع زیادي از اعمال ارادي

مدنظر بود .ارزش تکلیف ،نشان دهنده عالقه و اشتیاق درونی

و آگاهانه اطالق میشود که به وسیله یاد گیرندگان براي

فراگیران و میزان اهمیتی است که آنها براي تکالیف و وظایف

دستیابی به اهداف یادگیري اتخاذ میشود ( .)3این راهبردهاي

تحصیلی قایل هستند .در واقع ارزش تکلیف اشاره به باورهاي

یادگیري بر حسب میزان کارایی و عمقی بودن به سه دسته

فرد در مورد میزان اهمیت انجام یک تکلیف خاص به صورت

«راهبردهاي تکرار یا مرور ،بسط یا گسترش و سازماندهی»

مطلوب دارد؛ باورهایی در این مورد که انجام دادن مطلوب یک

تقسیم میشوند ( .)4از بین این راهبردها ،تکرار و مرور جزء

تکلیف چقدر مهم است؟ و میزان ارزشمندي آن تکلیف براي

راهبردهاي یادگیري سطحی و بسطدهی و سازماندهی جزء

دستیابی فرد به اهداف و برنامههاي آینده خویش و میزان

راهبردهاي یادگیري عمیق به شمار میآیند .این سه دسته از

ارزش درونی آن تکلیف براي فرد چقدر است؟ (.)6
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در رابطه با راهبردهاي یادگیري و میزان ارزشدهی به
تکلیف در دانشجویان علوم پزشکی تحقیقات چندانی صورت

رضازاده و همکاران

پایداري تکلیف و راهبردهاي پردازش عمیق با پیشرفت
تحصیلی رابطه مستقیم ،مثبت و معنیداري است (.)84

نگرفته است؛ بنابراین در ادامه به تحقیقات مشابه صورت گرفته

با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم

در زمینه راهبردهاي یادگیري و میزان ارزشدهی به تکلیف

پزشکی و نقش مؤثري که متغیرهاي مختلف انگیزشی از جمله

پرداخته

میزان ارزشدهی به تکالیف و راهبردهاي یادگیري در پیشرفت

میشود.

 Gilbertو همکاران در پژوهش خود که بر روي یاد

تحصیلی این دانشجویان دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر به

گیرندگان مجازي انجام دادند ،بیان کردند که استفاده از

بررسی رابطه راهبردهاي یادگیري ،ارزش تکلیف و پیشرفت

راهبردهاي یادگیري عمیق ،پیشبینی کننده معنیداري براي

تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی اصفهان پرداخت.

پیشرفت تحصیلی یاد گیرندگان است ( Richter .)1نیز در
مطالعه خود بیان داشت که بین کاربرد استراتژيهاي شناختی و
پیشرفت تحصیلی دانشجویان مجازي رابطه معنیداري وجود
دارد ( Zimmerman .)2و  Martines-Ponsنیز در پژوهشی به
این نتیجه دست یافتند که بررسی میزان ارزشدهی به تکلیف
توسط فراگیران پیشبینی کننده بسیار قوي براي پیشرفت
تحصیلی است ( .)81خدیوزاده و همکاران ،به بررسی
راهبردهاي یادگیري در دانشجویان مامایی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد پرداختند و نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین
استفاده از راهبردهاي یادگیري با پیشرفت تحصیلی رابطه
معنیداري وجود دارد (.)88
پژوهشی به وسیله حسینی شهیدي و همکاران و با هدف
تعیین راهبردهاي یادگیري در دانشجویان علوم پزشکی گناباد
انجام شد .ابزار اندازهگیري پژوهش ویرایش نخست
پرسشنامه ( LASSI

Learning and study strategies

 )inventoryبود .یافتهها نشان داد که بین استفاده از راهبردهاي
یادگیري با پیشرفت تحصیلی ارتباط آماري معنیداري وجود
دارد (.)89
موسوينژاد در تحقیقی که به بررسی متغیرهاي انگیزشی و
شناختی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرداخته است،
گزارش کرد که استفاده از درگیري شناختی عمیق به همراه
خودکارامدي و اضطراب امتحان در مجموع  34/6درصد
تغییرات پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکند ( .)83عابدینی
نیز در پژوهش خود مشاهده کرد که روابط میان ارزش تکلیف،
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روش کار
این پژوهش از نوع توصیفی -مقطعی بود و جامعه آماري
آن را همه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل
دادند .در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نوع مطالعه و ابزار
جمعآوري دادهها از زیرمجموعه دانشجویان و با لحاظ کردن
جنسیت و رشته تحصیلی در هر زیرمجموعه ،افراد نمونه به
شیوه نمونهگیري نسبتی با اختصاص متناسب انتخاب شدند.
بدین ترتیب که از میان دانشجویان هر رشته متناسب با نسبت
آنان به کل دانشجویان هر گروه ،حجم نمونه متناسب با آن
رشتهها برآورد شد .در گام بعدي نمونه برآورد شده با توجه به
جنسیت دوباره به صورت نسبتی تنظیم شد که بر اساس جدول
 Krejcieو  ،Morganتعداد نمونه موردنیاز  918نفر برآورد شد
(خطاي

.)1/11

جهت سنجش مؤلفههاي پژوهش از پرسشنامه استاندارد
راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري

( Motivational strategies

 for learning questionnaireیا  )MSLQکه توسط  Pintrichو
 De Grootدر مرکز ملی تحقیقات دانشگاه میشیگان تهیه و
تدوین شده است ،استفاده گردید ( MSLQ .)81یک ابزار
خودگزارشدهی است که در ابتدا براي بهبود تدریس و
یادگیري در مقطع متوسطه طراحی شد و سپس به منظور
سنجش جهتگیريهاي انگیزشی دانشجویان و استفاده آنها از
راهبردهاي مختلف یادگیري ،به دورههاي دانشگاهی توسعه
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یافت .زیربناي نظري این پرسشنامه ،دیدگاه شناختی عمومی

محققان حاکی از روایی سازه این پرسشنامه بود .در پژوهش

از راهبردهاي انگیزشی و یادگیري است .این ابزار داراي

حاضر از پرسشنامه استاندارد استفاده شد ،اما براي فهم هرچه

راهبردهاي انگیزشی (درگیري رفتاري و ارزشدهی) و

بیشتر دانشجویان در گویههاي مندرج در پرسشنامه ،اندکی

راهبردهاي یادگیري (درگیري شناختی) است .بخش انگیزشی،

تغییرات لحاظ گردید؛ بنابراین در بررسی مجدد از روایی

اهداف و باورهاي انگیزشی دانشجویان نسبت به یادگیري و

محتوایی استفاده شد .از اینرو جهت روایی محتوایی

تکالیف یادگیري را میسنجد و بخش راهبردهاي یادگیري،

پرسشنامه در پژوهش حاضر ،عالوه بر استادان راهنما و

راهبردهاي یادگیري مورد استفاده توسط دانشجویان را مورد

مشاور ،پرسشنامه بین  1نفر از متخصصان این حوزه در

بررسی قرار میدهد .مؤلفههاي مختلف این پرسشنامه

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان نیز توزیع

میتوانند با هم و یا به طور منفرد مورد استفاده قرار گیرند.

گردید .پس از لحاظ کردن نظرات آنان و اعمال نظرات استادان

مؤلفهها در بخشهاي جدا طراحی شدهاند و میتوانند متناسب
با نیاز محققان مورد استفاده قرار گیرند (.)86

راهنما و مشاور ،روایی پرسشنامه

تأیید شد.

در رابطه با پایایی پرسشنامه Pintrich ،و

DeGroot

پرسشنامه مذکور در پژوهش حاضر جهت بررسی

همسانی درونی پرسشنامه  MSLQرا با استفاده از محاسبه

راهبردهاي یادگیري شناختی و نیز میزان ارزشدهی به تکلیف

ضریب  Cronbachs alphaمورد ارزیابی قرار دادند و مقدار

مورد استفاده قرار گرفت ،اما براي فهم هرچه بیشتر دانشجویان

این ضرایب را به ترتیب براي خرده مقیاسهاي ارزش تکلیف،

در مؤلفههاي مندرج در پرسشنامه ،تغییرات اندکی لحاظ شد.

راهبردهاي یادگیري سطحی (مرور ذهنی) و راهبردهاي

از اینرو ،سؤاالت متغیر راهبردهاي یادگیري (شامل مؤلفههاي

یادگیري عمیق (بسط و سازماندهی) برابر با ،1/62 ،1/21

تکرار و مرور ذهنی ،سازماندهی با  4گویه و بسط و گسترش

 1/64 ،1/61گزارش کردند ( .)81با توجه به اینکه در پژوهش

معنایی با  1گویه) و متغیر ارزشدهی به تکلیف با  88گویه

حاضر از پرسشنامه استاندارد شده با اندکی تغییرات استفاده

(که میزان ارزش و اهمیتی است که دانشجویان نسبت به

شد ،هنگام اجرا دوباره پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت .به

تکالیف درسیشان نشان میدهند) ،تنظیم شد و همه سؤاالت

این صورت که در ابتدا  31پرسشنامه به صورت آزمایشی

پرسشنامه نیز بر روي طیف لیکرت  1درجهاي (همیشه

اجرا و سپس با استفاده از ضریب

نادرست =  8تا همیشه درست =  )1نمرهگذاري گردید و عدد

اعتباریابی شد که براي مؤلفه راهبرد یادگیري تکرار و مرور

 3به عنوان میانگین وزنی مقیاس در

نظر گرفته شد.

Cronbachs alpha

ذهنی ضریب  ،1/61راهبرد یادگیري سازماندهی ضریب ،1/64

پیشرفت تحصیلی دانشجویان در پژوهش حاضر با استفاده

راهبرد یادگیري بسط و گسترش معنایی ضریب  1/66و مؤلفه

از معدل آنان سنجیده شد .علت در نظر گرفتن معدل پایانی

میزان ارزشدهی به تکلیف ضریب  1/61به دست آمد که در

این بود که حجم عظیمی از مطالعات داخلی و خارجی صورت
گرفته درباره ارتباط متغیرهاي مختلف با پیشرفت تحصیلی،
همگی از معدل پایان ترم و یا نمرات خام براي اندازهگیري
پیشرفت تحصیلی

استفاده کردهاند.

مجموع پایایی کل پرسشنامه 1/66

برآورد شد.

براي تجزیه و تحلیل دادههاي حاصل از پژوهش از
شاخصهاي آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرمافزار

SPSS

نسخه  )version 18, SPSS Inc., Chicago, IL( 81استفاده

در زمینه روایی ،عابدینی ( )86و موسوينژاد ( )83روایی

شد .در سطح آمار توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین و

پرسشنامه استاندارد  MSLQرا با استفاده از تحلیل عاملی

انحراف معیار به منظور توصیف واقعیتهاي جمعآوري شده

اکتشافی مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحلیل عاملی این

استفاده گردید و نظر به اینکه نرمال بودن توزیع نمرات به
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کمک آزمون  Kolmogorov–Smirnovتأیید گردید ،از

نتایج جدول  8نشان داد که  tمشاهده شده در خصوص

آزمونهاي پارامتریک  tتک متغیره Independent t ،و

راهبرد تکرار و مرور ذهنی و سازماندهی از مقدار بحرانی

همبستگی  ،Pearsonتحلیل رگرسیون و  ANOVAاستفاده شد.

جدول ( )-8/64کوچکتر میباشد؛ بنابراین میزان به کارگیري
راهبرد تکرار و مرور ذهنی و سازماندهی در دانشجویان کمتر
از سطح متوسط است .همچنین  tمشاهده شده در خصوص

یافتهها
از  918پرسشنامه توزیع شده ،تعداد  931پرسشنامه
عودت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (24/19
درصد) 834 .دانشجو مؤنث ( 16/3درصد) و  814دانشجو
( 43/62درصد) مذکر بودند 68 .نفر ( 92/13درصد) در مقطع
دکتري پیوسته و ناپیوسته 49 ،نفر ( 86/64درصد) در مقطع
کارشناسی ارشد و  896نفر ( 13/36درصد) در مقطع
کارشناسی به تحصیل اشتغال داشتند .از میان گروههاي
آموزشی نیز تعداد  42نفر ( 91/11درصد) از رشتههاي
بهداشت و تغذیه 19 ،نفر ( 98/14درصد) از رشتههاي
مدیریت و اطالعرسانی علوم پزشکی 11 ،نفر ( 93/81درصد)
از رشتههاي پرستاري و مامایی 32 ،نفر ( 81/89درصد) از
رشتههاي دندانپزشکی و  43نفر ( 81/16درصد) از رشتههاي
داروسازي بودند.
جهت بررسی رابطه هر یک از مؤلفههاي این تحقیق ،ابتدا
سطح معنیداري هر یک از این مؤلفهها با استفاده از آزمون

t

تک متغیره براي راهبردهاي یادگیري (به تفکیک) و میزان
ارزشدهی به تکلیف در دانشجویان مجازي محاسبه شد که
نتایج آن در جدول  8قابل مشاهده است.

خطاي  1/11بزرگتر بود ،پس میزان استفاده از راهبرد فوق در
دانشجویان بیش از سطح متوسط است .همچنین نتایج حاکی از
آن بود که  tمشاهده شده در خصوص میزان ارزشدهی به
تکلیف در دانشجویان از مقدار بحرانی جدول در سطح خطاي
 1/11نیز بزرگتر بود؛ بنابراین میزان ارزشدهی به تکلیف در
دانشجویان علوم پزشکی نیز بیش از سطح متوسط است ،اما
جهت بررسی رابطه هر یک از مؤلفهها از آزمون ضریب
همبستگی  Pearsonو  ANOVAاستفاده شد.
بین میزان راهبردهاي یادگیري تکرار و مرور ذهنی (= 1/91
 rو  ،)P = 1/191سازماندهی ( r = 1/91و  )P = 1/111و
همچنین میزان ارزشدهی به تکلیف ( r = 1/39و )P = 1/113
با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنیداري وجود
داشت؛ بنابراین تفاوت مشاهده شده در سطح آماري  21درصد
معنیدار بود .بدین معنا که با استفاده از راهبرد تکرار و مرور
ذهنی و نیز راهبرد سازماندهی توسط دانشجویان پیشرفت
تحصیلی آنان نیز افزایش مییابد .به عالوه هرچه ارزشدهی
به تکلیف در دانشجویان بیشتر باشد ،پیشرفت تحصیلی آنها
نیز بیشتر است .بین راهبرد گسترش معنایی با پیشرفت

جدول  :1نتایج آزمون  tتک متغیره برای راهبردهای یادگیری (به
تفكیک) و میزان ارزشدهی به تكلیف با میانگین فرضی 3
انحراف

خطاي

معیار

معیار

راهبرد یادگیري

میانگین

تکرار و مرور ذهنی

9/61

1/442

راهبرد گسترش معنایی

3/13

1/118

1/163

راهبرد سازماندهی

9/16

1/113

1/114

-9/99

ارزشدهی به تکلیف

3/41

1/439

1/146

2/61
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راهبرد گسترش معنایی از مقدار بحرانی جدول در سطح

تحصیلی دانشجویان رابطه معنیداري مشاهده نشد (= 1/12

r

و .)P = 1/411
عالوه بر روابط دو به دویی بین هر یک از متغیرهاي

t

پیشبین (راهبردهاي یادگیري و ارزشدهی به تکلیف) با متغیر

1/142

-4/28

مالک (پیشرفت تحصیلی) ،سهم هر متغیر در پیشبینی پیشرفت

89/26

تحصیلی تعیین شد .بدین منظور متغیرهاي پیشبین به روش
گام به گام وارد معادله رگرسیون شدند .در جدول  ،9خالصه
یافتههاي تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی بر اساس
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

راهبردهاي یادگیري و ارزشدهی به تکلیف گزارش شده
است.
جدول  :2خالصه مدل رگرسیون و تحلیل واریانس پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری و ارزشدهی به تكلیف
R

R9

 R9تعدیل شده

خطاي استاندارد برآورد

F

P

ارزشدهی به تکلیف

1/39

1/88

1/81

8/29

36/69

> 1/118

ارزشدهی به تکلیف و سازماندهی

1/48

1/86

1/86

8/11

63/92

> 1/118

متغیر پیشبین

جدول  9نشان داد که واریانس تبیین شده در مدل دوم

میزان ارزشدهی به تکلیف در دانشجویان بر حسب جنسیت از

(ارزشدهی به تکلیف و سازماندهی) بیشتر از پیشرفت

آزمون  Independent tاستفاده شد که نتایج آن در جدول ،3

تحصیلی توسط مدل ارزشدهی به تکلیف میباشد.

مشاهده میشود.

از طرفی براي مقایسه تفاوت بین راهبردهاي یادگیري و
جدول  :3مقایسه میانگین نمره راهبردهای یادگیری و میزان ارزشدهی به تكلیف در دانشجویان بر حسب جنسیت
راهبردها

زن

مرد

t

P
1/611

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تکرار و مرور ذهنی

9/64

1/413

9/66

1/414

1/962

راهبرد گسترش معنایی

3/21

1/429

3/66

1/699

8/63

1/811

راهبرد سازماندهی

9/64

1/461

9/26

1/189

9/19

1/141

ارزشدهی

3/34

1/428

3/46

1/321

/464

1/631

بر اساس نتایج جدول  ،3بین دانشجویان دختر و پسر تنها

یادگیري ،تنها بین راهبرد تکرار و مرور ذهنی و نیز راهبرد

در راهبرد یادگیري سازماندهی تفاوت وجود داشت و دختران

سازماندهی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی

بیشتر از پسران از راهبرد سازماندهی استفاده میکردند .به

رابطه وجود دارد که این یافتهها با تحقیقات خدیوزاده و

عالوه ،بین دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان ارزشدهی به

همکاران ( )88و حسینی شهیدي و همکاران ( )89همسو

تکلیف تفاوت معنیداري مشاهده نشد.

است.
بین راهبرد بسط و گسترش معنایی با پیشرفت تحصیلی

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم
پزشکی و نقش مؤثري که متغیرهاي مختلف انگیزشی از جمله
میزان ارزشدهی به تکالیف و راهبردهاي یادگیري در پیشرفت
تحصیلی این دانشجویان دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر به
بررسی رابطه راهبردهاي یادگیري ،ارزش تکلیف و پیشرفت
تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی اصفهان پرداخت.
یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که از میان راهبردهاي

رابطه معنیداري مشاهده نشد .محققان گسترش معنایی را از
راهبردهاي یادگیري عمیق برشمردهاند؛ چرا که این راهبرد
موجب خواهد شد تا دانستههاي جدید با دانستههاي قبلی
دانشجویان مرتبط شود و در نتیجه یادگیري غنیتر گردد.
دانشجویانی که از راهبرد بسط و گسترش معنایی در فرایند
یادگیري خود استفاده میکنند ،از مباحث چالشبرانگیز لذت
برده ،در نتیجه تکالیف پیچیده را به تکالیف ساده ترجیح
میدهند .این یافته بر خالف تحقیقات  Gilbertو همکاران ()1
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و موسوينژاد ( )83است که استفاده از راهبردهاي یادگیري

وجود ندارد .در تبیین این یافته  Zhangو  Zhaoعقیده دارند

عمیق را پیشبینی کننده معنیداري براي پیشرفت تحصیلی

که به طور معمول در مقطع تحصیالت تکمیلی از دانشجویان

میدانند .این اختالف شاید به این دلیل باشد که دانشجویان

انتظار میرود که براي تکالیف خود (که شامل پروژه و

آموختهاند از راهبردهاي تکرار و مرور ذهنی بیشتر استفاده

تحقیقات پژوهشی میشود) ،وقت ،انرژي و تالش زیادي را

کنند؛ این راهبرد اگرچه مفید است ،اما در کل راهبردي

صرف کنند ،همچنین از آنجا که شرط ورود به مقاطع

حافظهاي و خسته کننده میباشد .در این راهبرد مطالب درسی

تحصیلی باالتر داشتن معدل باال و نیز داشتن رزومه و

پس از اینکه به فرد ارایه میشود ،به صورت طوطیوار تکرار

پروژههاي بسیار است؛ بنابراین به نظر میرسد هم دختران و

میگردد و تالشی براي ایجاد ارتباط با مطالب قبلی صورت

هم پسران براي رسیدن به این موفقیت تالش خود را براي

نمیگیرد؛ پس درک و فهم در آن دخالت چندانی ندارد و

انجام به موقع تکالیف به کار گیرند و تفاوت چشمگیري از این

اطالعات به مرور زمان دستخوش فراموشی خواهد شد (.)81

لحاظ بین دو جنسیت مشاهده نشود (.)99

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،بین میزان ارزشدهی به

موضوعی که در این پژوهش باید به آن توجه کرد ،محدود

تکلیف و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنیداري وجود

بودن جامعه آماري به دانشجویان علوم پزشکی اصفهان بود؛

دارد .یافتههاي این تحقیق توسط پژوهشهاي متعددي مورد

بنابراین نتایج قابل تعمیم به سایر دانشگاهها نیست .از طرف

Martines-Pons

دیگر ذکر این نکته ضروري است که این پژوهش تنها به

( )81و عابدینی ( )84که در پژوهشهاي خود گزارش کردند،

نظرخواهی از نمونههاي همه گروهها و مقاطع تحصیلی

ابعاد گوناگون ارزشدهی به تکلیف به شکل مثبت و

پرداخت و به تفاوتهاي موجود در مقاطع و بین گروههاي

معنیداري با پیشرفت تحصیلی فراگیران رابطه دارد.

آموزشی مختلف نپرداخت .بنابراین الزم است این جنبهها نیز

تأیید قرار گرفت؛ از جمله  Zimmermanو

نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که از بین راهبردهاي

مورد بررسی قرار گیرد.

یادگیري بین دانشجویان دختر و پسر تنها در راهبرد

نتیجهگیری

سازماندهی تفاوت وجود دارد و دختران نسبت به پسران بیشتر

همان طور که مالحظه شد ،دانشجویان علوم پزشکی از

از راهبرد سازماندهی استفاده میکنند .این یافتهها با نتایج

راهبردهاي سطحی عمیق مانند سازماندهی کمتر استفاده

پژوهشهاي  Zimmermanو  Martines-Ponsهمخوانی دارد.

میکردند .با توجه به اهمیت این موضوع در فرایند برنامهریزي

آنان به این نتیجه دست یافتند که در بین دانشآموزان موفق،

و براي بهبود عملکرد دانشجویان علوم پزشکی ،پیشنهاد

دختران از راهبرد سازماندهی بیشتر از پسران استفاده میکنند

میگردد سیستمهاي آموزش پزشکی به جاي تأکید بیش از حد

( .)81از طرف دیگر ،این یافته با مطالعات سیف و حسینی

بر نمرههاي امتحانی که دانشجویان را مجبور به استفاده از

لرگانی ( ،)82کرمی ( )91و پرویز و شریفی ( )98همخوانی

راهبردهاي سطحی مانند تکرار و مرور ذهنی میکند ،اجتناب

ندارد .آنان در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که در

کنند و بیشتر بر درک و فهم آنان تأکید نمایند .همچنین پیش از

خصوص استفاده از راهبردهاي یادگیري بین دختران و پسران

ورود دانشجویان به دورههاي آموزشی ،میزان به کارگیري

تفاوت معنیداري وجود ندارد و هر دو جنس به یک میزان از

راهبردهاي یادگیري توسط آنان را شناسایی کنند و در صورت

راهبردهاي یادگیري استفاده میکنند.

عدم آشنایی دانشجویان به راهبردهاي صحیح یادگیري،

بر طبق یافتههاي پژوهش حاضر ،بین دانشجویان دختر و
پسر از نظر میزان ارزشدهی به تکلیف تفاوت معنیداري
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آموزشهاي ترمیمی الزم را به عنوان پیشنیاز ورود به
دورههاي تحصیلی در اختیار دانشجویان قرار دهند.
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

اندازه کافی براي آنان جذاب و برانگیزاننده و موجبات توجه
.بیشتر آنها را فراهم سازد

سپاسگزاری

 تهیه بروشور و یا حتی ارایه،آموزش راهبردهاي یادگیري
واحد درسی تحت عنوان «استفاده از راهبردهاي یادگیري و
، از طرفی.مطالعه» میتواند از اقدامات مفید در این زمینه باشد
با توجه به تأثیر مستقیم میزان ارزشدهی به تکلیف بر پیشرفت

نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از کلیه دانشجویان

 باید در تدوین دروس به عالیق و نیازهاي آموزشی،تحصیلی

شرکت کننده در این پژوهش که با پاسخهاي صادقانه خود ما

دانشجویان توجه ویژه شود تا تکالیف و موضوعات درسی به

را در این تحقیق یاري دادند و همچنین از استادان محترمی که
. تشکر و قدردانی نمایند،ما را از نظرات خود بهرهمند نمودند
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