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چکیده
ما روزه شناخت رویکردهای علطم هی اد نش ومآ زان و و دوج اب از رهای مناسب به منظور اندازهگیری آن به یک رما
مهم در هر نظام ومآ زشی مبدل شده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی س لماع راتخا ی مانشسرپ  ههه ههههی رویکرده و ا
مهارتهای طم العه ( )ASSISTاینتویستل (  ) 2000با استفا هد از رویکرد تح لیل عا لم ی تأییدی انجام نیا شور .دش   
پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است .نمونهی تحقیق  312نفر از اد نش ومآ زان دختر و پسر مش وغ ل ب رد لیصحت ه   
دبیرستانهای شهرستان بانه در سال تحص لی ی  29 13 -39ب دو ند که با ت جو ه به گستردگی حجم جا نومن شور اب هعم ههه هههه-
گیری خ شو ه یا چند مرحله یا از یم ان مقاطع دوم ،س مو و چهارم انتخاب شدند .ب روظنم ه

لدم تیافک یبایزرا

اب       

استفا هد از نرم ازفا ر  AMOS 18از شاخص برازش تطبيقي ،شاخص توکر-ل سيو  ،شاخص ب زار ششش هن اج ررر دش ههه ي
مقتصد ،شاخص برازش تطبيقي مقتصد ،ريشهي يم ان نيگ مربعات خطاي برآورد ،شاخص ن يوکي ييي ب خاش ،شزار صص صص
ص
ن ييوکي برازش اصالح شده و  Chi-Squareاستفا هد شد .نتایج تح لیل عا لم ی تأییدی ،نشان دهندهی ای هک تسا ن    
ال یوگ سه عا لم ی برازش قابل قبولی با خر هد مقیاسهای پرسشنامه اد رد .ض ن زین خابنورک یافلآ بیار ش هک داد نا   

   

 ASSISTاز پایایی نسبتًاًا قابل قبولی برخور اد ر است .در جم موع ،نتایج این پژوهش به تقویت این ایده کمک ک در
ش ازومآ ن رود  هههی
که مقیاس  ASSISTاینتویستل (  ) 2000اب از ری روا و پایا در پیشبینی رویکردهای طم العهی اد نش ش
متوسطه میباشد.
کلید واژهها :رویکردهای مطالعه ،رویکرد عمی ت ،یحطس درکیور ،یدربهار درکیور ،ق ح لیل       

عاملی تأییدی ،همسانی درونی.
دریافت مقاله139 5/4/5 :

 -1استادیار و عضو هیئت علمی گروه

پذیرش مقاله5931/ 10 / 13 :

ومآ زش ابتدایی

اد نشگاه آز دا

اس مال ی واحد سقز

Rzgarrzgar1359@gmail.com
 -2کارشناسی ارشد تحقیقات ومآ زشی (نویسنده مسئول) Faizy.edu@gmail.com
 -3کارشناسی ارشد ومآ زش و بهسازی منابع انسانی sh_yavari64@yahoo.com
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مقدمه
یکی از واق یع تهای مهم هستی و دوج تنوع در یم ان پدیدهه یا

هن .تسا ملاع نت ه نوگ ا هههههه هههههههه یا

مختلف جانداران ب کل ه اعضای هر گونه ن زی با یکدیگر متفاوتاند .انسانها ن زی مشمول این قاعده-
اند .اد نش ومآ زان از لحاظ ت او ناییهای ذهنی ،روشها ییی و کبس ،نتخومآ
مآ ادگی و عالقه و ان زیگ ش نسبت به کسب اد نش و انجام عف الیتتته یا
اد رند .بنابراین در نظر گرفتن تفاوتهای فر ید

،یریگدای تعرس   
مه اب یلیصحت وافت ت      

اد نش ومآ زان در اب بسانتم دروخرب و شزومآ

   

ویژگیهای خاص آنان از وظایف مهم لعم مان است (سیف .) 1388 ،حتی در یک بررس هداس ی   
از یک کالس درس میبینیم که برخی از اد نش ومآ زان برونگرا ،برخی درونگرا و بعض مارآ ی

ا ّمّما ت ادو ر هستند .بعضی از شاگر اد ن درس را زود و با کمترین کمک گرفتن از دیگران یاد مییی-

گیرند ا ّمّما برخی دیگر ،هم دیر یاد میگیرند و هم نیاز به کمک بیشتری از جانب دیگران اد رند
(لطف آبا ید  .) 1384 ،نتایج تحقیقات طی چند دههی گذشته (مارتن و س جلا ووو 6791 ،1؛ ،نترام
هانسول و اینتویستل7 99 1 ،2؛ پروسر و تری وگ ل 1998 ،3؛ ب زگی  ) 1999 ،4ی یریگدا

ار هدنریگدای و   

در تعا لم یا دد هی و یادگیری 5به عن او ن نقش محوری در نظر گرفتهان  ینعم نیدب .د ککک ک کککککه آنچه
یادگیرنده بر یا یادگیری انجام میدهد از آنچه لعم م انجام میدهد ،با اهمیتتر شده است .این
ما ر منجر به تعریف جم دد 6تدریس به عن او ن اسآ  نن نننس یزا

ش ازومآ ن تسا هدش     
ناد یریگدای شش ش ششش

ش-
(لوب نیل  .) 2003 ،7یکی از گستر هد ترین چهارچوبهای وم رد استفا هد بر یا فهم یادگیری اد نش ش
ومآ زان از چشمانداز یادگیری آنها ،پار ادا یم رویکردهای یادگیری میباشد (ب زگی .)7891 ،
ب زگی (  ) 1994رویکردهای یادگیری را به عن او ن « :هویش هایی که اد نش ازومآ ن مز رد  ی فیلاکت هن    

تحص لی یشان به کار میگیرند ،که در نت جی ه آن ماهیت 8یادگیری آنها تحت تأثیر قرار میگیرد»

گیرد» توصیف میکند (سن گل رو .)4 200 ،9به عبارت دیگر واژهی رویکرد یادگیری م هراشا ییییی-
1

.Marton &Saljo
.Hounsell & Entwistle
3
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4
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کند به این که چ وگ نه اد نش ومآ زان در محدو هد ی یک رشته تحص لی ی از عهده تکالیف تحص لی ی
خاص بر میآیند (مارتون و سال وج  .) 84 91 ،رویکردها ماهیت منطقی اد رند و میت او نند طم ابق با
ز یم نهههی یاددد گیری 1ت وتنیا( دننک رییغ یست دسمار و ل نن ن ننننن ن 82 91 ،2؛ ریچاردسونن ن 2003 ،3؛ ل وی ن،گ
یج نس و کمبر .) 2008 ،4رویکرده یا

و یقمع

هب یحطس گدای ی یارب یر نیلوا

  

رد راب کی          

جم موعه تح لیل کیفی لیسو هب هک فورعم هههه هههههی هد رخاوا رد وجلاس و نوترام هه هههههههی  07 19روی
گ از رشهای اد نش وج یان ،هنگامی که متن علمی خاصی را طم العه میکردند ،شناسایی شدند .این
طم العات هویش یا را که اد نش وج یان تکالیف طم العاتی را برعهده میگرفتند بررس م ی یییییکردن و د

ب .) 2011 ،6ای یلاح رد ن   
دو س حط پر اد زش متفاوت را شناسایی کردند (ک سی 4 200 ،5؛ گ رلدا ب ب
ب دو که رویکرد راهبر ید به یادگیری در کار ر ما سدن (  )97 19شناسایی عب .دش د ًاًا یاهدرکیور    ،

یادگیری به صورت ک ّمّمی با استفا هد از اب از رهای متفاوت بر یا سنجش آن چه عم مو ًالًال اد نش وج یان
هنگام درگیری با تکالیف یادگیری خاص انجام میدهند ،وم رد بررسی قرار گرفتند .ب زگی و وم ر

7

وم ر ) 1993 ( 7هر رویکرد را ترکیبی از ان هزیگ و راهبرد مفه مو سازی تعریف کردن هد یدمحم( د   

قطبالدینی .) 1388 ،در رویکرد عمیق ،یادگیرنده بر فهم و مرتبط ساختن اندیشههای دوجوم در
لطم ب یا ت یلک ف ی یریگدا

و

مس یزا
م زکرمتم یییییییگ ویش و ددر ههههه ی اص جسنم ،هعلاطم رد وا یل ممم ممم

وحدتبخشی مفاهیم و اصول یادگرفته شده در یک نظام مفه مو ی گستر هد تر اس درکیور رد .ت   
سطحی ،یادگیرنده در پی به خاطر سپردن و باز فآ رینی حقایق دوجوم است ،بیآن ماجسنا رب هک    
حقایق و فآ رینش یا کشف روابط جدید ب نی مفاهیم یادگرفت نیا .دشاب هتشاد یزکرمت ،هدش ه

    

رویکرد در مقایسه با رویکرد عمیق ،کمممت بنج ر هه هههی زایش  رد .دراد ایوپ و ی رو یی ییی یدربهار درک
یادگیرنده با به کارگیری راهبردهای سازماندهی طم العه و مدیریت زمان ،ت م شال یییییکن هب ات د    
فوم قیت نا لئ آید .ویژگی این رویکرد ،تمرکز بر استفا هد از راهبردهایی اس ار هدنریگدای هک ت   
در حصول پیشرفت و فوم قیت تحص لی ی هدایت میکند .بنابراین ،چن نی یادگیرنده یا در ص یترو
1
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.Ramsden
3
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که فهم عمیق لطم ب و مرتبط ساختن و منسجم نم دو ن اندیشهها و حقایق را مانعی در ر ها حصول
پا اد ش بیرونی بداند و احساس کند که از لحاظ منابع زمانی در مضیقه اس زا هک دراد ناکما ،ت   
فهم عمیق لطم ب صرفنظر نماید (سیف و خ ّیّیر .) 386 1 ،در جدول  1ویژگیها ،قصد ،ان زیگ ش و
راهبرد اصلی یادگیرنده بر یا رویکردهای یادگیری نشان هداد شده است.
جدول  .1ویژگیها ،قصد ،انگیزش و راهبرد اصلی یادگیرنده برای رویکردهای یادگیری (گادلرب) 2011 ،1
رویکرده یا        

قصد یادگیرنده

یها
ویژگ 

راهبرد اصلی یادگیرنده

ان زیگ ش یادگیرنده

یادگیری

رویکرد سطحی

2

 -ند شا تن هدف

 -ب داوم ینیرفآزا

 -حفظ کردن طم الب بی عم نی و نامربوط

یادگیری

         

 -وابسته به یادسپاری

 عمدتًاًا بیرونی -تمرک بانتجا یور ز     

لهای برنامهی درسی
 -الت ماز به سرفص 

از کش س دح اب ت ا لق      

 -ترس از کش ست

تالش یریگرد و           
شخصی

 تمرکز روی عالیق شخصی ،و لذت بردن ازرویکرد عمیق

3

یادگیری

 -فهمیدن هعلاطم داوم   

 -عمدتًاًا درونی

شده

 -عالق وب دنم ه د هب ن

 ارتباط داد ن داوم یادگیری با اد نش قبلی -از فتسا یبایشزرا و قیقحت ،دهاوش ا هد

 جست و یوج       

عم نا
اااا ات با   

 ارتب داد طا ن عالطا بحثها

وم ضوعات

          

میکنند
 از طریق عالقه به وم ضوع با ان هزیگ می وش ند. طم الع هه هی س هب یبایتسد یارب هتفای نامزا           باالترین نمرهی مم نک
روی درک               

 -وقتشان را سازماندهی و تالشششهایشاننن را به

راهبر ید

شترین نت جی ه پخش میکنند
منظور بی 

4

 -ه لاکت یبایزرا هب تبسن یرایشو یف      

 -دس یت ا نیرتالاب هب یب     

 -تمرکز روی پیش تفر

 -راهبرد یادگیری مش صخ

نمرهی مم نک

و ب ندناسر رثکادح ه       

نیست

نم ر ا ت

 یادگیرن بهار کی هد رد       بهین ار ه ندرب الاب یارب    

         

یادگیری وم رد انتظار

       

شانس فوم قیت خ دو انتخاب
میکند.

 پیشرفت و فوم قیت -نظارت بر اثربخشی

از آن جایی که فراگیران اد ر یا رویکرد راهب ادن یصخشم یریگدای دربهار ،یدر رررر رررررن نکمم ،د   
است رویکرد راهبر ید را با یکی از راهبردهای سطحی یا عمیق ترکیب کنند (ب زگی  ،)7891 ،اما
ان هزیگ ی بدست آوردن باالترین نمرات را بر عالقهمندی ب تجا ای تاعوضوم ه ن تسکش زا با      
تر حیج میدهند.
طی چند دههی گذشته پژوهشهای زیا ید در ز یم نهههی رویکرده یا

جنا هعلاطم ااا اااام .تسا هدش

ساختار عا لم ی پرسشنامهی رویکردها و مهارتهای طم العه در نمونهههه نهرف و ا گگگگگ ه یا

  

فلتخم   
1

.Gadelrab
.surface approach
3
.deep approach
4
.strategic approach
2
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وم رد طم العه قرار گرفته است که اوش هد عم قولی از باز تولید ساختار س لماع ه ی نآ رظندروم  هب    
دست هداد اند .اینتویستل (  ،) 2000که نویسندهی فرم اخ ری  ASSISTمیییبا اطم رد ،دش للعههه یا به
بررسی ساختار عا لم ی این پرسشنامه در ب نی

 817نفر از اد نش وج یان سال اول اد نشگاههای ان لگ ستان

مچن ،نی
پر اد خت .نت علاطم جیا هه هههی او س رق دییأت دروم ار همانشسرپ یلماع هس راتخا ا ه .داد ر مممممممم مممممممم
پرسشنامه اد ر یا همسانی درونی مناسبی ن زی ب دو به طوری که ضریب آلفای کرونباخ بر یا هریک
از رویکردهای عمیق ،راهبر ید و سطحی به ترتیب  0/ 80 ،0/ 84و  0/ 87به دست مآ د.

ککوننن ) 2000 ( 1عم قول مانشسرپ یلماع هس راتخاس تی ههههه ههههههی رویکرده و ا
اینتویستل ،ت م و تی کک کک

مهارتهای طم العه را بر روی اد نش وج یان اد نش اگ ههه ه یا ان اقیرفآ و دنلتاکسا ،ناتسلگ ی یبونج       
مقایسه کردند و به این نت جی ه دست یافتند که تفاوت عمد ههه یا ب تخاس بسح ر ا هر ا رد یلماع ی

  

یم ان سه نمونهی وم رد نظر و دوج ندارد و بسیاری از خر هد مقیاسها بر روی عا لم های وم رد نظر
بار شده ب دو ند .گادلرب (  ) 2011به بررسی ساختار عا لم ی و پیشبینی روایی  ASSISTبا اس هدافت
از تح لیل عا لم ی تأییدی روی اد نش وج یان مصری پر اد خت .نتایج ای تخاس هعلاطم ن ا هس ر
رویکردهای ی یریگدا

یأت ار ی  سایقم تارمن .درک د ا یلص

سه یا
ایقم هدرخ و سسسسسسسس سسسسسسسس

یلماع      
مانشسرپ هه هههی

رویکردهای طم العه همسانی درونی مناسبی را نشان داد ند و در پیشبین  تفرشیپ ی ت اور یلیصح    
ب دو ند .فرم نروژی  ASSISTتوسط دیسز ) 2001 ( 2رواسازی شده است و همانننط راظتنا هک رو    

میرفت سه عا لم باز تولید شدند .اگر چه ،دو خر هد مقیاس به شا تباه روی روی هب یدربهار درک    
طور مناسب بار شدند .هنگامی که این دو خ یقم هدر ا یلماع هس راتخاس ،دندش فذح س هب         
وس لی هی تح لیل عا لم ی به لکش بهتری حمایت شد .بسیاری از خر هد مق ای سسسه ،تفرشیپ لیبق زا ا    

مدیریت زمان و ترس از کش ست روی عا لم های خ دو بار شدند .چانگ ،مارت نی و تامی) 2008 ( 3
ته علاطم یا ههه ههی رواس یزا
پرسش و اهدرکیور همان راهم تتت تتت

ار هدش رب یور چ نایوجشناد ی ین و      

الف ندرزی 4بررسی کر هد اند .نتایج ،از ساختار سه عا لم ی پرسشنامهی  ASSISTدر یم ان دو گ هور

فرهنگی حمایت کردند.

1

.Tait & McCune
.Diseth
3
.Chang, Martin & Tammy
4
.Flemish
2
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ریچاردسون ( ) 995 1در طم العه یا روی اد نش وج یان اد نشگاه اقیانوس آر ما جنوبی 1ب هجیتن نیا ه    
دست یافت که رویکردهای طم العه خاص فرهنگ هستند ،بنابراین شخص باید دربارهی اس هدافت
از اب از ره ی یاهدرکیور یا ا گد ی نهرف رد یر گگگگگگگگگ

هههای غ اب طاتحم یبرغ ریش .د ،هنیمز نیا رد    

بربروگ الو و هی ) 2003 ( 2رویکردهای یادگیری اد نش وج یان اد نش اگ ههه ه یا

        
اب    

و هیکرت ویات ان ار

استفا هد از فرم قدیمیتر  ،ASSISTیعنی  ASIوم رد بررسی قرار داد ند .آنها تف نعم توا یی ییی اد ری
ب نی

اد نش وج یان هر دو فرهنگ در همهی ابعاد اب از ر یافتند .ولف ید ،هارینگتون و سانتیاگو،) 2009 (3

به بررسی تأثیر درگیری ،4ارزش وم ضوع درک شده 5روی راهبردهای یادگیری عمیق و سطحی
اد نش وج یان پر اد ختند .به لحاظ مآ اری نتایج عم ن یرادا

 ،هدش کرد نایرج شزرا نیب د یریگر     

اد نش گنه .دوب هدش هظحالم یریگدای قیمع یاهدربهار و نایوج اااااااا ااااااااامی ک اد ه ن وجش ی شزرا نا   
وم ضوع را درک کر هد ب دو ند ،راهبردهای سطحی یادگیری پای نی ب دو ند .این یافتهها حاکی از آن
است که ،هنگامی که اد نش وج یان در فرایند یادگیری درگیر می وش ند و ارزش محت یاو درس ار ی

درک میکنند ،راهبردهای یادگیری عمیق بیشتر وم رد استفا هد قرار میگیرند .من وگ  ) 2009 ( 6به
به بررسی خ دو نظمدهی و رویکردهای یادگیری در ن شو تن انشا پر اد خت .نتایج نش هک دنداد نا    
رویکرد عمقی به طور عم نی اد ری با ع لماو خ دو نظمدهی به زج ساخت مح طی ی و جستتتو یوج
کمک رابطه شاد ت ،در حالی که در رویکرد سطحی این رابطه یافت نش ه .د مم مممچن درکیور ،نی   

ش) 2007 ( 7
عمقی و سطحی به طور عم نی اد ری همبسته ب دو ند .در پژوهش ناراکمه و زرتپ هک ی شششش شششش

تحت عن او ن رویکردهای طم العه ،پیشرفت تحص لی ی و خ دو نظمدهی ،8انجام داد ند ب هجیتن نیا ه    

رسیدند که ،تفاوت جنسیتی در رویکرد عمیق مشاهده نشد ولی دختران در روی هب یحطس درک    
طور عم نی اد ری باالتر ب دو ند .همچن نی رابطهی ض یع ف ا ّمّما عم نی اد ری ب نی روی و قیمع درک

حطس    

خ دو نظمدهی و پیشرفت تحص لی ی یافت شد .سن گل رو )4 200 ( 9در پژوهشی با عن او ن رویکرده یا

1

.South Pacific
.Berberogula & Hei
3
. Floyd, Harrington and Santiago
4
.Effect of Engagement
5
.Perceived Course Value
6
.Mango
7
.Peters and et al
8
.self-regulation
9
. Snelgrove
2
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یادگیری اد نش وج یان پرستاری در ولز جنوبی ،1به این نت جی ه دست یافت که بسیاری از اد نش وج یان
اد نش وج یان یک رویکرد سطحی یا سطحی -پیشرفتی (راهبر ید ) به طم العه را کسب کر هد ب دو ند.
تفاوت کمی در نتایج ب نی

اد نش وج یان کارشناسی و دیپلم و دوج رمن .تشاد ههههه ه یا

یاهدرکیور

عمقی و راهبر ید به یادگیری به طور مثبت و عم نا اد ری با یم ان نیگ نمرات چند سالهی اد نش وج یان،
رویکرد عمقی با نمرههای جا عم هشناسی ،و نمرههای رویکرد سطحی به طور منفی و عم نا اد ری با
نمرههای روانشناسی رابطه شاد ت.
بنی اسدی و پور  یعفاش ((  ،)19 13در پژوهش شقن یسررب هب هک ی یدمآراکدوخ و شزیگنا       
تحص لی ی و رویکردهای طم العه در پیشرفت ریاضی اد نش ومآ زان انجام داد ند به این نت جی ه رسیدند
که مقدار قابل ت جو هی از اثر خ دو کار مآ دی و ان زیگ ش درونی بر پیش و اب یلیصحت تفر ا طس ههه ههههههی
رویکردهای طم العه ب  قیمع درکیور هژیو ه ا م ماجن یییی ییییییییی و فیس .دوش
پژوهشی به بررسی رویکرده یا
تحص لی

 یدابآ حتف (((( ((((( ،)7 38 1در

و هعلاطم طبار هههههههی آن ب  تفرشیپ ا ت تدم و تیسنج ،یلیصح     

اد نش وج یان در اد نشگاه پر اد ختند .نتایج به دست مآ ده از این پژوهش نشان داد که بن هب ا   

اظهار اد نش وج یان ازیم ن استفا هد ی آنها از راهبردهای عمقی طم العه از راهبردهای سطحی بیشتر
است .بررسی رابطهی یم ان رویکردهای طم ال  تفرشیپ و هع ت اشن یلیصح ن د  اد رمن نیب هک ههههههههههههههه ی
رویکرد عمقی طم العه با پیشرفت تحص یلی

همبس گت ی و تبثم 

پیشرفت تحص لی ی همبستگی منف دانعم ی ا جو ر و خ و فیس .دراد د

اب هعلاطم یحطس درکیور نیب        
ّیّی  ر ((((( (((((( ،) 386 1در پژوهش هب ی   

بررسی رابطهی باورهای ان شزیگ ی با رویکردهای یادگیری در یم ان جمعی از اد نش وج یان ر تش هههی
پ کشز ی و مهندسی اد نشگاههای یش راز پر اد ختند .نتایج این پژوهش نشان داد ک هدیچیپ طباور ه    
ب نی باورهای ان شزیگ ی و رویکردهای ی یریگدا

ارقرب ر هک ،تسا  نیا یوگلا

اد نش وج یان پ کشز ی و مهندسی یکسان نمیییبا تف .دش ححححح آب یدا

 فیس و

(( ((( ،) 386 1در پژوهش هب ی   

بررسی روشهای مختلف سنجش (تشریحی یا چند گزینه یا ) بر رویکرده یا
مآ ا هد شدن بر یا

طباور

نایم رد         
لاطم ععععع ه و راهب در

ما تحان در اد نش وج یان با پیشرفت تحص لی ی باال و پای نی پر اد ختند .نتایج پ شهوژ

نشان داد که استفا هد از ما تحانهای تشریحی ،اد نش وج یان را ب علاطم یقمع درکیور تمس ه ه و     
استفا هد از ما تحانهای چندگزینه یا آنها را به سمت رویکرد سطحی طم العه س م قو یییییده رد .د

. South Wales

1
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تعا لم ب نی س وط ح مت ییغ رهای روش سنجش و پیشرفت تحص لی ی ،تعا لم روش سنجش تش و یحیر
س حط پیشرفت تحص لی ی باال در مقایسه با سایر لکش های تعا لم مت ییغ رهای مذکور ،باعث می دوش
که اد نش وج یان رویکرد عمیقتری در طم العه  یتکاس و اسراپ .دنشاب هتشاد (((( ((((( ،) 386 1ب رب ه ر یس   
رویکردهای یادگیری ،نت و یریگدای جیا

ناد تاکاردا ش نایوج

مانرب زا ههههه ههههههی درس و هدشارجا ی

شت دروم درکیور نیر
دورهی تحص لی ی پر اد ختند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ،بیش ش
استفا هد ی اد نش وج یان رویکرد یادگیری عمقی اس یروص درکیور .ت
عم نا اد ری برنتایج یادگیری اد رد .اد نش وج یانی که دا ر کا

  

یفنم ریثأت )یحطس( و     

مثبتی از برنامهی درسی جا را شده اد رند،

در اغلب اوم رد رویکرد عمقی یادگیری شاد ته و از نتایج یادگیری بهتری برخور اد ر هستند.
احم ید

بالدددینی (  ) 1388در پژوهش  یسررب هب ی ر فادها ،طلست فادها نیب طباو               
طق هد ببب ب

عم کل ر ید گرایش -جا تناب ،راهبردهای یادگیری و ت او نایی حل مساله ریاضی اد نش وج یان به این
نت جی ه رسید که اثر اهداف تسلط بر راهبردهای عمیق یادگیری مثبت و عم ن  رب و رادا ر یاهدربها   
سطحی یادگیری منفی و عم نا اد ر است ،ما ا بر ت او نایی حل مس  رادانعم یضایر هلا نم یییی یییییبا رثا .دش   
اهداف عم کل رد-گرایش بر راهبرده یا

یمع قق قق
ق و ب حطس یاهدربهار ر ییی یییی مثب دانعم و ت ا و ر رب    

ت او نایی حل مساله ریاضی عم نا اد ر نمیباشد .اثر اهداف عم کل رد -جا تناب بر راهبردهای س حط ییی
مثبت و عم نا اد ر و بر راهبردهای عمیق و ت او نایی حل مسأله ریاضی عم نا اد ر نمیباشد .بنابراین نتایج
نشان دهنده رابطه ق یو اهداف تسلط با راهبردهای عمیق یادگیری و ت او نایی حل مس یضایر هلأ   
باال و اهداف عم کل رد گرایش -جا تناب رابطه ق یو با راهبردهای س اوت و یحط ن هلأسم لح ییا     
ریاضی پای نی میباشد.
تا کنون ،تعد یدا اب از ر بر یا اندازهگیری رویکردهای یادگیری توسعه یافتهاند .این اب از رها آنچه
را فراگیران هنگامی که با وم ق یع ت یادگیری برخورد میکنند اندازهگیری میییکنن ،ایلارتسا رد .د   
ب زگی ( )7891پرسشنامهی فرایند طم العه 1را بر یا

اد نش وج یان س حط

اد نشگاه و پرسش مان هههی فرایند

یادگیری 2را بر یا س وط ح مدرسه طراحی کرد (ب زگی 7891 ،؛ ب زگی و همکاران .) 2001 ،وینش ،نیت
اس و تلوچ

اپ لللل لمر )7891( 3پرسش مان هه هی راهبرده علاطم و یریگدای یا ه ههههه ه 4را توس داد هع ن رد .د

  
1

).Study Process Questionnaire (SPQ
).Learning Process Questionnaire (LPQ
3
.Weinstein, Schulte & Palmer
4
).Learning and Study Strategies Inventory (LASSI
2
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ان لگ ستان ،اینتویستل و ر ما سدن ( ) 82 91پرسشنامهی رویکردهای طم العه 1را توسعه داد ند ،که این
  

پرسشنامه به طور گستر هد بر یا سنجش هویش های یادگیری اد نش دروم یلاع شزومآ رد نایوج
استفا هد قرار میگرفت (ریچاردسون .) 2000 ،به هرحال ،بعضی طم العات نشان داد ند ک تارمن ه   
پرسشنامهی رویکردهای طم العه اد ر یا روایی و پایایی محدو ید در باز تولید ساختار س لماع ه ی   

قصد شده هستند (هارپر و کمبر 89 91 ،2؛ تیت و اینتویستل و مک کون .) 1998 ،بر یا
این محدودیتها در پرسشناامهی رویکرده یا
پرسشنامهی رویکردها و مهارتهای طم العه بر یا

یت ،هعلاطم ت  نوک کم و لتسیوتنیا ،

جا تن زا با

(((((( ((((((( ) 1998

اد نش ایوج ننن 3را ب هدرتسگ شهوژپ کی زا دع     

توس داد هع ن نیا زا .د علاطم فده ،ور هههه ه ههههه ههههی حاض صوصخ رد یدهاوش ندروآ مهارف ،ر

    

ت ییغ رناپذیری ساختاری پرسشهای مقیاس رویکردهای یادگیری و طم العه از طریق تح لیل عا لم ی
تأییدی و همسانی درونی آن است .تح لیل عا لم ی تأییدی به خاطر ان طع افپذیری و ت او نایی که در
ک ّمّمی کردن ازیم ن برازش مدل با هداد ها اد رد ،روشی ایدهآل بر یا آز وم ن ت ییغ رناپذیری ساختاری
آز وم نهاست .این پژوهش به دنبال پاسخگ یو ی یا هب  ن س  ؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤال اس س ایآ هک ت ا ع راتخ ا و یلم    
همسانی درونی مقیاس رویکردهای یادگیری و طم العه ک یا طسوت ه ن  لتسیوت ((( ((((  ) 2000ب تسد ه   
مآ ده است ،در نمونهی اد نش ومآ زان مق عط متوسطهی ایرانی ،تکرار و تأیید می دوش ؟
روش پژوهش

هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه رویکردهای طم ال ععع ه ب یار

ش ازومآ ن
اد نشش شش

مق عط متوسطه است .بنابراین ،روش وم رد استفا هد در این پ فیصوت شهوژ یی ییی-پیمایش م ی یییییبا .دش
جا عم هی مآ اری این پژوهش شا لم ک یل هی اد نش ومآ زان دختر و پسر مق عط طسوتم هههههی شهرس نات
بانه میباشد که در سال تحص لی ی  92 -39در این شهرستان مش وغ ل به تحص لی ب دو ند .با اس زا هدافت

فر وم ل کوکران 315 4نفر از اد نش ومآ زان به عن او ن حجم نمونه انتخ ندش با د هب رظن  .نیا هک   

   

حجم جا عم ه گستر هد ب هدو و هر کد ما از مدارس در منطقه یا بخشهای اطراف شهرستان پراکنده
ب دو ند از روش نمونهگیری خ شو ه یا چند مرحله یا استفا هد شد .با ت جو ه به احتمال ری ززز ش نمونه
تعد دا  350پرسشنامه در یم ان مدارس وم رد نظر پخش شد که از این ت ادع

 312پرسش تیلباق همان   
1

).Approaches to Studying Inventory (ASI
.Harper & Kember
3
).Approaches to Study Skills Inventory for Student (ASSIST
4
. Cochran
2
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ورود به نرم ازفا ر را شاد تند .اب از ر استفا هد شده در طم العهی اخیر فرم تجدید نظر شدهی رویکردها
و مهارتهای طم العه بر یا

یها ییی ) میییبا ،لتسیوتنیا( دش
اد نش مرف( نایوج     52گ ووو 

 .) 2000این

پرسشنامه توسط نویدی (  ) 1383به زبان فارسی برگر اد نده شده است ولی اعتباریابی نشده اس .ت
به منظور تطبیق ترجمه با نسخهی اصلی آن ،پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید قرار گر و تف
پس از بررسی و بازبینی وم رد تأیید قرار گرفت .این پرسشنامه سه رویکرد عمده (عمقی ،سطحی
و راهبر ید ) را اندازهگیری میکند و هر کد ما از این رویکردها خ یراد دو

سه یا ی
قم هدرخ یا سسس سسس

میباشند که با هم  52سؤال پرسشنامهی رویکردهای طم العه را تش لیک میدهن ویش .د ههههه ی پاسخخخ-
گویی آز دوم نیها به هر یک از داوم پرسشنامه به این صورت ب دو که آز دوم نیها هریک از گویه
ها را طم العه کر هد  ،در یک طیف کام ًالًال مخالفم ( )1تا کام ًالًال فاوم قم ( )5دیدگاه خ دو را دربارهی
رویکردهای طم العهی خ دو مشخص نم دو ند (جدول .)2
جدول  .2گویهها و خرده مقیاسهای مربوط به پرسشنامه رویکردهای مطالعه
رویکرد

خر هد مقیاس
جست یوجو

رویکرد عمیق

عم نا)SM( 1

مرتبط کردن عقاید و ایدهها)RI( 2
3

استفا هد از اوش هد ()UE
طم العهی سازمان یافته)OS( 5

راهبر ید

مدیریت زمان)TM( 6
ه یشو اری نسبت به سنجش تکالیف

7

46 ، 33 ، 21 ، 11

4
4

52 ،93 ، 26 ، 13

4

04 ، 27 ، 14 ،1

4

44 ، 31 ، 18 ،5

4

41 ، 28 ،51 ،2

4

()AAD
8

پیشرفت ()A

50 ، 37 ،42 ، 10

نظارت بر اثربخشی)ME( 9
فقدان هدف)LP( 10
رویکرد سطحی

43 ، 30 ،71 ،4

4

49 ، 36 ، 23 ،9

عالقه به وم ضوعات)II( 4

روی درک            

شمارهی گویه

تعد دا گویه

11

حفظ کردن طم الب بی ربط ()UM
الت ماز به برنامهی درسی)SB( 12
ترس از کش ست)FF( 1

4

47 ، 34 ، 20 ،7

4

24 ، 29 ،61 ،3

4

45 ، 32 ، 19 ،6
15 ، 38 ، 25 ، 12
48 ، 35 ، 22 ،8

4
4
4
1

.Seeking Meaning
.Relating Ideas
3
.Use of Evidence
4
.Interest in Ideas
5
.Organized Studying
6
.Time Management
7
.Alertness to Assessment Demands
8
.Achieving
9
.Monitoring Effectiveness
10
.Lack of Purpose
11
.Unrelated Memorizing
12
.Syllabus-boundness
2
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به منظور بررسی روایی و پایایی این اب از ر ،به ترتیب از مدلهای تح لیل عا لم ی تأی یدی

بیارض و   

آلفای کرونباخ استفا هد شد .در تح لیل عا لم ی تأییدی ،که هدف پژوهشگر تأی یلماع راتخاس دی    
ممم ی وش ددد و ب راتخاس شزار   

ویژه یا است ،دربارهی تعد دا عا لم ها به طور کشآ ار فرض ضضیه یا ب نای

عا لم ی وم رد نظر در فرضیه با ساختار ک او ریانس های اندازه گیری شده آز وم ن میگر دد (س ،دمر
بازرگان و حجازی.) 1388 ،
یافتههای پژوهش

بر یا این که مشخص دوش که مدل مفه مو ی پژوهش ،با مدل حاصل از هداد ها برازش اد رد یا خیر

از نرم ازفا ر  AMOS 18استفا هد شد .بر این اساس ،اگر ( )X2/dfکوچکتر از دو ،خاش صصصه یا

 CFIو  TLIبزرگت زا ر

 ،0/ 90و خاش صصصه یا

 ،0/ 95و همممچن ،نی

گت زا ر
 GFIو  AGFIب رز گ گ

شاخص  RMSEAکوچکتر از  0/ 08باشند ،نشان دهندهی برازش مناسب و ولطم ب است .مدل
مفه مو ی پژوهش در لکش  1و نتایج مربوط به این تح لیل در جدول  3نشان هداد شده است.
جدول  .3مقایسهی مدلهای مختلف براساس شاخصهای نیکویی برازش
شاخص

ع مال ت اختصاري

تطبيقي

CFI
شاخص برازش تطبيقي
TLI
شاخص توکر-ل سيو

مقتصد

PNFI
شاخص برازش هنجار شدهی مقتصد
PCFI
شاخص برازش تطبيقي مقتصد

RMSEA
ریشهی يم ان نيگ مربعات خطاي برآورد

GFI
شاخص ن ييوکي برازش
لطم ق

AGFI
شاخص ن ييوکي برازش اصالح شده
Chi-Square
df
X2/df

مدل  ( 1طم ابق با ال یوگ

م دل 2

ماد نهی قابل قبول

اصلی)
0/39

0/ 94

0/ 90 -1

0/ 91

0/39

0/ 90 -1

0/ 69

0/ 68

0/ 50 -1

0/ 74

0/ 73

0/ 50 -1

0/ 06

0/ 05

0-0/ 08

0/39

0/79

0/ 95 -1

0/ 91

0/ 95

0/ 95 -1

132 / 30

15 1/ 94

وابسته به حجم نمونه

62

60

وابسته به حجم نمونه

2/ 13

1/39

وابسته به حجم نمونه

.Fear of Failure

1
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

همانطور که مشاهده می دوش  ،نتایج در دو مدل ار ئا ه شده است .در مدل  1که طم ابق ب یوگلا ا
اصلی پرسشنامهی رویکردهای طم العه ( لکش  )1میبا داد شزارب ،دش ههههه ه  لدم اب ا در زا یضعب
شاخصها مانند شاخص ن یوکی ی شزارب    

 GFI =0/39و  حالصا شزارب ییوکین صخاش ش هد

  
    

 ،AGFI =0/ 91کمتر از مقدار قابل قبول میباشد .همچن نی  )X2/df( ،بزرگتر از  2بدست هدمآ

است .این که مدل اولیه نت او ند به برازش کافی برسد ،غیر عم م و تسین لو

هب نارگشهوژپ رکف     

اصالح آن می فا تند (یعنی مشخص کردن جم دد) .هنگام مشخص کردن جم دد مدل ،پژوهشگران

بر یا پاالیش مدل مم نک است ،ضرایب غیر عم نی اد ر را حذف کنند .به عالوه پژوهش ارگ ن م  ییییی-

ت او نند به منظور توسعه و بهب دو مدل خ دو  ،ب نی عا لم ها و مت یغ رهای نشانگر ضرایبی را که پ زا شی
این نادیده گرفته شده ب دو ند اضافه کنند (پاشاشریفی و همکاران .)19 13 ،بر این اساس به منظ رو
بهب دو مدل از شاخصهای اصالح 1استفا هد شد .بررسی خروجی شاخصه یا

داد ناشن حالصا    

.modification indices

1
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که با زفا ودن دو ضریب از رویکرد راهبر ید به به خ یقم هدر ا سس سسسه یا
( )SBو ترس از کش ست ( )FFمربوط به رویکرد سطحی ،دوبهب ار لدم

مانرب هب مازتلا هههه هههههی درسی
جیاتن .دیشخب دهاوخ      

مربوط به این اصالح در مدل ( 2جدول  )3نشان هداد شده است .همانطور که مشاهده می ،دوش
این اصالح شاخصهای برازش مدل را به مقدار قابل قب روط هب داد شیازفا لو ییییییییی ک صخاش ه   
ن وکی یی برازش به  GFI =0/79و شاخص ن یوکی ی هب هدش حالصا شزارب 

     AGFI =0/ 95ت رییغ

یافتند و همچن نی  ،مقدار ( )X2/dfکمتر از دو ( )1/39شد .این اصالح منجر به ت ییغ راتی در دی رگ
شاخصها ن زی شد (جدول .)3

در لکش  ،2مدل نهایی پژوهش پس از زفا ودن دو ضریب از رویکرد راهبر ید به خر هد مق ای سسس-
های الت ماز به برنامهی درسی و ترس از کش ست نشان هداد شده است .تم لدم یلماع یاهراب ما     

دوم عم نا اد ر به دست مآ دهاند (  .)P < 0/ 05همچن نی  ،همانطور که مشاهده می دوش  ،همبستگی دو
به دو ب نی رویکردهای عمیق و راهب یدر

اب ربارب     (  ،)r=0/ 76روی و قیمع درک

(  )r=-0/ 26و رویکرد راهبر ید و سطحی برابر با (  )r=-0/ 41میباشد.

شکل  .2مدل نهایی پژوهش

ارب یحطس بر با    
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به منظور بررسی همسانی درونی پرسشنامهی رویکردهای طم العه از آلفای کرونباخ استفا هد .دش
ضریب آلفای کرونباخ بر یا کل پرسشنامه  0/17به دست مآ د .مقدار این ضریب بر یا ه کی ر   
از خر هد مقیاسها به همر ها یم ان نیگ و انحراف یعم ار آنها در جدول  4نشان هداد شده است.
جدول  .4همسانی درونی پرسشنامهی رویکردهای مطالعه در دانش آموزان مقطع متوسطه
یم ان نیگ

خر هد مقیاس

انحراف یعم ار

رویکرد عمیق
جست یوجو

آلفا
0/ 76

عم نا ()SM

مرتبط کردن عقاید و ایدهها ()RI

51/ 74

2/ 48

0/ 69

14 / 94

2/ 87

0/ 65

استفا هد از اوش هد ()UE

51/ 29

2/ 59

0/17

عالقه به وم ضوعات ()II

51/ 27

2/ 56

0/ 76

طم العهی سازمان یافته ()OS

14 / 48

2/ 82

0/ 70

مدیریت زمان ()TM

14 / 56

2/ 83

0/ 69

ه یشو اری نسبت به سنجش تکالیف ()AAD

51/71

2/ 56

0/ 73

پیشرفت ()A

61

2/ 68

0/ 68

2/ 80

0/ 66

0/ 74

رویکرد راهبر ید

نظارت بر اثربخشی ()ME

51/ 59

0/ 62

رویکرد سطحی
فقدان هدف ()LP

10 / 21

3/ 67

0/15

حفظ کردن طم الب بی ربط ()UM

12 / 12

3/ 07

0/ 43

الت ماز به برنامهی درسی ()SB

13 / 72

2/ 60

0/ 67

ترس از کش ست ()FF

14 / 57

3/ 59

0/ 52

بحث و نتیجهگیری
زماني كه كي

اب از ر از زباني به زبان گيد ر ترجمه يم

دوش  ،بايد ويژگیها و يك فيت اندازهگ ري ييي

آن طم العه دوش  .به لحاظ تاريخي ،ارزيابي يك فيت اندازهگيري كي

اب از ر ،در نظریهي الك س كي

آز وم ن ريشه اد رد .با نيا حال ،برخي از جنبههاي يك فيت اندازهگيري فراتر از حوزه و گسترهي
سنتي نظريهي الك س كي
تكن كي

آز وم ن قرار اد رد .خ شو بختانه ،پيش فر تتته يا

تبسن ًاًاًا ًاًاًا جديددد در ح زو ههه ي

هاي تح يليل  ،بررسي نيا مسا لئ را بسيار سه للل و آساننن درك ههه اس رگ یردب( ت گر و ی

همکاران .) 139 0 ،مس لأ هههی خاص یا رد هک ی ن پ  ژ هو ش علاطم  ه ش  د ،ه
ساختاری پرسشنامهی رویکرده یا

نومزآ غت ی یریذپان ری        

 هدافتسا اب هعلاطم ا ع لیلحت ز ا أت یلم ی نومن رد یدی هههههههه ههههههههه یا از

اد نش ومآ زان مق عط متوسطهی ایرانی است .روایی سازهی این اب یلماع لیلحت قیرط زا هک راز      

تأییدی صورت گرفت ،ساختار سه عا لم ی پرسشنامهی رویکردهای یادگیری و طم العه در اد نش-
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ومآ زان مق عط متوسطه را وم رد حمای ارق ت ر امه ،رگید ترابع هب .داد  نننننن نننننننگون یا هک ه ن لتسیوت   
(  ) 2000بیان میکند ،ساختار عا لم ی پرسشنامهی رویکردهای طم العه سه عا لم ی است و این ع لماو
شا لم رویکردهای عمیق ،راهبر ید و سطحی میییبا زا مادک ره و دنش کیور نیا ر دعت اهد ا ید      
خر هد مقیاس اد رند .دو تا از خر هد مقیاسها که در اصل به رویکرد سطحی ت مازتلا( دنتشاد قلع   
به سرفصلهای برنامهی درسی و ترس از کش ست) ،عالوه بر این که ب یور ر

راب دوخ درکیور     

شدند ،بر روی رویکرد راهبر ید ن زی بار شدند .این یافته مم نک است نتایجی را ک زا یضعب رد ه   
طم العات (ب زگی 7891 ،؛ ب زگی و همکاران 2001 ،؛ گادلرب ) 2011 ،بدست مآ ده مبنی ب هک نیا ر    
بعضی فراگیران رویکرد راهبر ید را با رویکرد سطحی یا عمیق ترکیب میکنن تیامح دروم د    
قرار دهد .از س یو دیگر نتایج پژوهشهای دیگر ال وگ ه یا تتقریب ًاًا هراب میسقت زا یهباشم  ا نیب      
عا لم ها را نشان داد (دیسز 2001 ،؛ اینتویستل ،تیت و ،نوک کم     .) 2000ب دنسیون ،هوالع ه ههههههه ی
اصلی  ،ASSISTاستدالل میکند که پ وی ند ب نی بعضی ح طی هها را نبای ناونع هب د ن ظن رد صق ر     
گرفت ،ب کل ه آن ما ری ع یدا

چراپکی راتفر زا ههه ههههی انس ( تسا نا

ااااا ینتویس ،لت

 .) 2000ب ،هوالع ه   

سه یا
اینتویستل ،تیت و مککون (  ) 2000بیان میکنند ک رد اهراب میسقت ه ایقم هدرخ نایم سسسسسس سسسسسس
رویکردهای یادگیری از لحاظ مفه مو ی قابل فهم است.

از یم ان تمام خر هد مقیاسهای اصلی که روی رویکردهای یادگیری خ شدو ان بار مییی-

وش ند ،خر هد مقیاس الت ماز به سرفصلهای برنامهی درسی مربوط به رویکرد راهبر ید  ،بار ع یلما
نسبتًاًا پایینی را نشان داد که با پژوهش (اینتویستل 2000 ،؛ ریچاردسون ) 2003 ،همخ او نی اد رد .بر
این اساس میت او ن گفت که میت او ن در گویههای این خر هد مقیاس اص الط حاتی صورت گیرد.

م-
همبستگی بدست مآ ده ب نی رویکردها ن زی با آنچه از برخی طم العات بدس ه هدمآ ت ممم ممم

خ او نی اد رد .به طوری که در رویکرد عمیق با روی وتنیا( تبثم یگتسبمه یدربهار درک یست ،ل    

ش-
 2000؛ ریچاردسون؛  2003؛ اد ف4 200 ،؛ گادلرب ) 2011 ،بدست مآ د ب ناد هک ینعم نید ش شش ش شششش

ومآ زان از مؤلفههای رویکرد راهبر ید مانند طم العهی سازمان یافت ریدم ،ه ی  ،نامز ت ن ب تراظ ر
اثربخشی و غیره استفا هد میکنند تا یادگیری خ دو را عمیقت و دنزاس ر
است که ب نی رویکرد عمیق و سطحی همبستگی منف ،لتسیوتنیا( ی

   

یلاح رد نیا .سکعلاب      
 2000؛ ریچاردس ؛نو

 2003؛

اد ف4 200 ،؛ گادلرب ) 2011 ،بدست مآ د و این شا اره میکند به اینکه هر چه رویکرد یادگیری

اد نش ومآ زان به سمت رویکرد عمیق گرایش شاد ته باشد احتمال استفا هد از رویکرد سطحی کم-
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تر می دوش و بال سکع  .این همبستگی منفی در ارتباط با رویکرد راهبر ید و س ،لتسیوتنیا( یحط
 2000؛ ریچاردسون؛  2003؛ گادلرب ) 2011 ،ن زی بدست مآ د .ولی همانطور که قب ًالًال دش هراشا     
(ب زگی  ،)7891 ،برخی از اد نش ومآ زان مم نک است رویکرد راهبر ید را ب یاهدرکیور زا یکی ا   
عمقی یا سطحی ترکیب کن تفای .د هه هههی دی اشن رضاح شهوژپ رگ ن د  اد قم نیا هک ی سا

    

یاراد

همسانی درونی نسبتًاًا مناسبی است .مقایسهی ضرایب بدست مآ ده در این پ علاطم اب ،شهوژ ههه ههههی
اینتویستل (  ) 2000نشان میدهد که پایایی محاسبه شده بر یا هر کد ما از رویکردها پای نی تر است.
  

جنبهی کاربر ید پژوهش حاضر این است که ،ما روزه در اغ صوصخب و ناهج یاهروشک بل

ایران متخصصان وما ر ومآ زشی و پرورشی به جای تأکید بر حفظ ط طو یییوار طم ال رب یسرد ب    
یادگیری عم نا اد ر توسط اد نش ومآ زان تأکید میکنند .در چن طیارش نی ی جو  ،و مزال ییاهرازبا د
اس تت و شزومآ نایدصتم هب ا

  

کمک شرورپ یریگدای یاهدرکیور ات دنک علاطم و هههههههههههههههههه ه ههههه هی

یادگیرندگان خ دو را بشناسند .همانطور که اینتویستل وتیت ( ، 996 1نقل از سیف و خ ّیّیر) 386 1 ،
تأکید مینمایند که شناخت علمی از ماهیت و کارکرد رویکردهای یادگیری و ع لماو همبسته با
آن ،میت او ند مربیان و مشاوران تحص لی ی را یاری کن ار یناگدنریگارف ات د
تحص اد رارق یلی ر یلیصحت تسکش اب هجاوم ای دن هس ،دنت

 .دنیامن تیاده و ییاسانش از

هک عم رد ر تفا ض
       

کاربردهای دیگر این یافتهها کم یگارف هب ک رر رررن رد هک تسا یناگد سج تتتت تتتتتو یوج

    
            

ویش ههههه ه یا

مؤثرتری بر یا یادگیری و حصول فوم قیت هستند و این  مهارف ار ناکما میییییییس رابرد ات دزا ههههههه ی
فرایند خ دو نظمدهی بیندیشند و به بهینهسازی آن بپر اد زند.
سیف (  ) 1388شا اره میکند که ،هر کد ما از این رویکردها میت او ننددد ب بون ه هه هههی خ  رجنم دو بب ب ببببه
فوم قیت در ما ر یادگیری و تحص لی و دنوش

ار هدنریگدای هب جیتن ههههه هههههه یا ک تسا شرظن دروم ه     

برسانند ولی آنچه که در ما ر یادگیری و طم العه به عن او ن بلاطم مهف و کرد یارب یصخاش       
یادگیری شناخته می دوش یادگیری عمقی است که باعث می دوش یادگیرنده طم الب را بر یا مدت
ط الو نی و یا تا آخر عمر در حافظهی خ دو نگهدارد و در شرایط مختلف از آن اس رد .دنک هدافت   
این یم ان رویکرد راهبر ید به طم العه ن لی به ی یریگدا

و عیرست ار قیمع م لیهست ییی یییییییینمای نیا .د   

درحالی است که یادگیری که از طری م ماجنا هعلاطم یحطس درکیور ق یییی یییییییییگ تدم یارب دری    
کوتاهی در حافظه باقی میماند و تنها نیاز چند روزهی یادگیرن یا هب ار هد ن فرطرب تاعالطا       
میکند.

111

بررسی تح لیل عا لم ی تأییدی و همسانی درونی  / ...محمدی و همکاران

مپ یریذ
ذکر این نکته الزم است که برخی از محدودیتهای پژوهش حاض یمعت ،ر مم مم

اب ار جیاتن    

محدودیت جاوم ه میکند .نتایج این پژوهش همچون بسیاری از طم العات دیگر ،مم نک است به

دل لی محدود ب دو ن نمونهی مآ اری به اد نش ومآ زان مق عط متوسطه و استفا هد از اب از ر خ دو گ از رش-
دهی و تمایل مشارکت کنندگان به استفا هد از هویش ی کسب تأیید جا تماعی و جا تناب از ب ماند ی
با مش الک تی در تعمیم یافتهها جاوم ه باشد.
منابع

احمدی هد قطب الدینی ،محمد .) 1388 ( .بررسی رواب لست فادها نیب ط طططط ططططط ،اه تجا شیارگ یدرکلمع فاد ن ،با     
راهبردهای یادگیری و ت او نایی حل مساله ریاضی اد نش نایوج  ..مطالع و یتیبرت تا

شناور ن هاگشناد یسا     

فردوسی مشهد. 21 -04 :)3( 10 ،
شهای تحقیق در علوم رفتاری ،تهران :آگاه.
سرمد ،زهره .بازرگان ،عباس .حجازی ،الهه .) 1388 ( .رو 
بدری گرگری ،رحیم .عباسز هدا  ،محمد .نصیری ،فاطمه .حسینی اصل ،مریم .ع هدازیل اقدم ،یف روزه .)09 13 ( .بررسي
تح ليل عا يلم تأ يي دي و همساني دروني مقياس ارتباط و پ وي ست يگ با طب عي ت در اد نش يوج ان (مقياس ييي در ح زو ههه ي
جا عم هشناسي و روانشناسي محيط زيست) .جامعهشناسي كاربردي22 ،

(. 19 - 34 :)4

بنی اسدی ،علی .پور شا عف ی ،ه  .یدا ((  .)19 13نقش ا  نگیزش و دمآراکدوخ ی کیور و یلیصحت  ر طم یاهد ا رد هعل       
پیشرفت ریاضی اد نش ومآ زان رشتههای ع مول تجربی و ریاضی مق عط متوسطهی شهر قاین .اندیشههای ن نیو
تربیتی. 81 - 102 :)4( 8 ،
پارسا ،عبداهلل .ساکتی ،پرویز .) 386 1( .بررس کیور ی رررده یا

،یریگدای

 جیاتن ی زا نایوجشناد تاکاردا و یریگدا       

برنامهی درسی جا ر شا ده و دورهی تحص لی ی ،مجلهی علوم اجتماعی و انسانی دانش اریش هاگ زز ززز:)3( 20 ،
.42- 35
سیف ،دیبا .خ ّیّیر محمد .) 386 1( .بررسی باورهای ان شزیگ ی با رویکرده یا

ایوجشناد زا یعمج نایم رد یریگدای ننننن نننننن

رشتهی پ کشز ی و مهندسی اد نشگاههای یش راز .مجلهههی عل و یتیبرت مو

شناور ن دیهش هاگشناد یسا      

چمران اهواز 1( 14 ،و . 57 - 82 :)2
سیف ،علی اکبر .) 1388 ( .روانشناسی پرورشی نوین ،تهران :دوران.
سیف ،علی اکبر .فتح آبا ید  ،لیلج  .)7 38 1( .رویکرده یا
مدت تحص لی

و هعلاطم طبار هههههههی آن ب  تفرشیپ ا ت لیصح ییی یییی ،جنس و ،تی

اد نش وج یان در اد نشگاه .دوماهنامهی علمی -پژوهشی دانشور رفتار. 29 -04 :) 33 ( 51 ،

فتح آبا ید  ،لیلج  .سیف ،علی اکبر .) 386 1( .بررسی تأثیر روشهای مختلف سنجش (تشریحی یا چندگزینه یا ) بر
رویکردهای طم العه و راهبردهای مآ ا هد شدن بر یا

ما تحان در اد نش وج یان با ا پیش فر تتت تحص لی ییی با الالال و پ یا ی .ن

مجله علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز14 ،
لطف آبا ید  ،حس نی  .) 1384 ( .روانشناسی تربیتی ،تهران :سمت.

(. 21 - 46 :)4
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