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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های یادگیری ،سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیر ممتاز انجام شده است.
پژوهش توصیفی و از نوع مقایسه ای می باشد .برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و بدین ترتیب  122نفر از
دانشجویان ممتاز و غیرممتاز دانشگاه کردستان که واجد شرایط پژوهش حاضر بودند ،به صورت تصادفی انتخاب شدند .برای گردآوری داده ها
پرسشنامه سبک های یادگیری ورمونت و ون ریجسویک ( ،)ILSپرسشنامه رویکردهای مطالعه مارتون و سلجو ،پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر
و نیز پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی مورد استفاده قرار گرفت .برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو از روش های آمار توصیفی
و استنباطی استفاده گردید .نشان داد که بین سبک های یادگیری و مطالعه دانشجویان ممتاز و غیر ممتاز تفاوت معناداری وجود دارد ،اما بین دو گروه از
لحاظ استفاده بهینه از وقت اختالف معناداری مشاهده نشد .الزم است با برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت زمان و همچنین آموزش راهبردهای
یادگیری و مطالعه موثر به دانشجویان توسط مسئولین آموزشی و مراکز مشاوره دانشگاه ها اقدامات الزم به عمل آید.
کليد واژه گان :سبک یادگیری ،سبک مطالعه ،مدیریت زمان ،دانشجو ،ممتاز و غیر ممتاز.

مقدمه

که برخی دیگر موضوعات را به شیوه عینی و ذهنی ادراک

از جمله مسائلی که اکثر دانشجویان و دانش آموزان در

می نمایند (محمود ،1امبی ،2یونوس 3و چونگ.)2212 ،4

طی دوران تحصیل خود همواره با آن روبرو هستند ،مساله

یادگیری با متغیرهای اجتماعی ،زیست شناختی و

یادگیری می باشد .فرایند یادگیری از طریق موقعیت های

روانشناختی همراه می شود .یکی از متغیرهای مرتبط با

متفاوتی رخ می دهد ،همچنانکه مشاهده ،ادراک و

یادگیری ،سبک یادگیری 5است (التون 6و یازکی.)2212،1

پردازش اطالعات افراد متفاوت است .برای مثال بعضی
1

Mahamod, Z.
Embi,M.A.
3 Yunus,M.M.
4 Chong,O.S.
5 Learning style
6 Altun,F.

افراد موضوعات را به شیوه عینی درک می کنند در حالی
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کراشا و ریچمن (1194؛ به نقل از امیر 2و جالس،3

است (اوریا و همکاران .)2211 ،6حتی اگرچه دانش

 )2212اشاره می کنند که یادگیری در بافت اجتماعی

آموزان ممتاز و غیرممتاز سبک های یادگیری متفاوتی

اتفاق می افتد و بنابراین سبک یادگیری می تواند بوسیله

دارند اما غالبا آموزش آنها در محیط یکسانی انجام می

شیوه ای که دانشجویان با محیط یادگیری-اجتماعی رفتار

گیرد .این شرایط می تواند فرایندهای یادگیری افراد

می کنند و پاسخ می دهند ،مشاهده شود .به عبارت دیگر،

سرآمد و ممتاز را به طور زیان باری تحت تاثیر قرار دهد

سبک یادگیری یک رفتار عادتی و متمایز برای کسب

(التون و یازکی .)2212 ،در مطالعه ای که توسط اوریا و

دانش ،مهارت ها یا بازخورد هاست که از طریق مطالعه یا

همکاران ( )2211انجام شده رابطه معناداری بین سبک

تجربه کسب می شود و یا شیوه ای است که فراگیران در

های یادگیری بارز دانش آموزان با عملکردهای بهبود

یادگیری مطالب درسی خود به سایر شیوه ها ترجیح می

یافته در آنها بدست آمده است .در پژوهش دیگری هم که

کلب5

توسط اولیری 9و استیوارت )2212( 8انجام گرفته ،در واقع

یادگیری یک فرایند چهار مرحله ای و شامل تجربه عینی،

تعامل بین سبک های یادگیری دانشجویان با روش های

مشاهده تاملی ،مفهوم سازی انتزاعی و آزمایش گری فعال

تدریس مورد بررسی قرار گرفته است .از سوی دیگر

است که در ترکیب با هم چهار سبک یادگیری واگرا ،هم

عادات مطالعه 1هم به توانایی دانشجو در سازماندهی و

گرا ،جذب کننده و انطباق یابنده را تشکیل می دهند .در

برنامه ریزی یادگیری اش اشاره دارد (فونت 12و کاردل-

مرحله تجربه عینی ،افراد به جای تکیه بر یک رویکرد

االوار .)2221،11رویکردهای مطالعه و یادگیری روشی

نظام دار نسبت به مساله یا موقعیت ها ،به شدت بر

است که دانشجو در یادگیری مطالب درسی از آن بهره می

قضاوت های مبتنی بر احساسات خود متکی هستند .در

گیرد و آن را به روش های دیگر ترجیح می دهد .بسیاری

مرحله مشاهده فکورانه ،افراد قبل از انجام هر کاری،

از افراد هر کالس با وجود شباهت سنی ،ملیت ،نژاد،

موقعیت ها ،عقاید و مفاهیم آن موضوع را از جنبه های

فرهنگ و مذهب ،سبک یادگیری و مطالعه متفاوتی دارند

مختلف مشاهده و بررسی می کنند .در مرحله مفهوم

(شکورنیا ،الهام پور ،غفوریان و سعیدیان .)1312،پژوهش

سازی انتزاعی ،افراد برای درک مسائل و موقعیت ها ،بر

ها نشان می دهند که براساس رویکردهای یادگیری

تفکر منطقی و ارزشیابی خردمندانه متکی هستند و برای

دانشجویان که شامل عادات یا مهارت های مطالعه می

حل مسائل نظریه ارائه می دهند .در مرحله آزمایش گری

شود ،می توان موفقیت دانش آموز یا فراگیر را پیش بینی

فعال ،افراد با تکیه بر آزمایش و تجربه به صورت فعال یاد

کرد .در همین زمینه ،نتایج پژوهش ها در حیطه

می گیرند (آهنچیان ،محمدزاده ،گراوند و حسینی.)1311 ،

روانشناسی شناختی نشان داده است که راهبردهای مطالعه

یادگیری فرایند پیوسته ای است ،که در سراسر طول عمر

و یادگیری ،یادگیری را تسهیل می کند و عملکرد

مخصوصا در طی دوره تحصیل ادامه دارد ،بنابراین

تحصیلی دانشجویان را بهبود می بخشد (علی بخشی و

آزمودنی وارد تعامل با تنوعی از حرفه های تدریس با

زارع .)1381 ،اما در این میان ،عامل دیگری وجود دارد

سبک های آموزشی مختلف و موقعیت های تدریس

که اصوال افراد موفق به طورگسترده از آن بهره می گیرند.

دهند (اسمیت و دالتون .)2225 ،4طبق نظریه

متفاوت می شود که نیازمند سازگاری سبک های شناختی
6

Iurea, c. & et al
O’Leary,C.
8 Stewart,J.
7

1

Yazici,H.
Amir,R.
3
Jelas,Z.M.
2

Smith, P. & Dalton, J.
Kolb, D. A.

study habits

4

Fuente,J.D.L.

5

Cardelle-Elawar,M.

65

9

10
11

مقایسه ی سبک های یادگیری ،سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز  /معتمدی و همکاران

این عامل در واقع ،مدیریت زمان 1است که به فعالیت

شدن به خاطرسپاری مطالب در ذهن می شود .همچنین

هایی اشاره دارد که بر استفاده موثر و کارایی از زمان

در مطالعه فونت و کاردل -االوار ( )2221که درمورد

داللت می کند و گمان می رود که تولید و زایندگی را

یادگیری عادات مطالعه صورت گرفته است ،مشاهده شده

تسهیل و استرس را تسکین می دهد .مشخصه رایج میان

که سبک هیجان – عمل یک عامل پیش بین برای تبیین

مفهوم سازی های مدیریت زمان "رفتار برنامه ریزی"2

تفاوت های فردی دانشجویان در پیامدهای انگیزشی و

است (کلسنس وهمکاران2229 ،3؛ به نقل از زامپتاکیس،4

یادگیری است.

بورانتا 5و موستاکیس.)2212،6

همانطور که قبال هم اشاره شد ،مدیریت زمان برای هر

مطالعات بیشماری در این زمینه انجام شده است که

دانشجویی با اهمیت است ،اما این عامل با اهمیت ترین

روابط و تاثیرات این عوامل را بر عملکرد و پیشرفت

عامل برای دانشجویانی است که در یک شغل یا یک

تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار داده اند .در

فعالیت داوطلبانه استخدام شده اند .دانشجویان باید از

پژوهشی ،التون و یازکی ( )2212به مشخص نمودن سبک

ریتم کاری خود آگاه باشند و باید یاد بگیرند که

های یادگیری دانش آموزان ممتاز و غیرممتاز در ترکیه

فعالیتهایشان را براساس تمام عواملی که عملکرد را تحت

پرداخته اند .که براساس تحلیل داده های این پژوهش،

تاثیر قرار می دهد ،سازماندهی کنند (اندریکا ،11کازان 12و

تفاوتی معنادار بین سبک های یادگیری دانش آموزان

تروتا .)2211 ،13زمان منبع عمده ای در یادگیری است،

ممتاز و غیرممتاز مشاهده شده است .پژوهش های

روشی که در آن افراد بازتاب های زمان را در مورد

دیگری هم به بررسی سبک های یادگیری در بین

پیامدهای یادگیری ادراک می کنند (اندریکا و همکاران،

دانشجویان و دانش آموزان پرداخته اند از جمله( :امامی

 .)2211در پژوهش محمدیان ،جهانگیری ،نقی زاده باقی

پور و شمس اسفندآباد2212 ،؛ محمود و همکاران2212 ،؛

و پورفرضی ( )1385مهارتهای مدیریت زمان در بین

اوریا ،نکسو ،9سافتا 8و سودیتو .)2211 ،1عادات مطالعه

مدیران مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین در

هم در واقع از متغیرهای مرتبط با سبک های یادگیری

پژوهش اندریکا و همکاران ( )2211مشاهده شده است

است که در مطالعاتی رابطه بین آنها مورد بررسی قرار

که مدیریت زمان موثر منجر به افزایش معنادار پیشرفت

( )2211رابطه

تحصیلی دانشجویان می گردد .در پژوهش دیگری هم که

معناداری بین عادات مطالعه و سبک های یادگیری

توسط جهان سیر ،صالح زاده ،وثاقی و موسوی فر

مشاهده شده است .در پژوهشی سالم صافی و همکاران

( )1386انجام شده ،مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی

( ،)1381عنوان کرده اند که شیوه های صحیح مطالعه

دانشجویان تاثیر داشته است .نتایج تحقیقات در این

موجب کاهش زمان مطالعه و افزایش میزان یادگیری،

خصوص نشان می دهد دانشجویانی که فاقد برنامه منظم

نگهداری مطالب به مدت زمان بیشتر در حافظه و آسانتر

برای مطالعه می باشند و همچنین زمان کمی به مطالعه

گرفته است .در پژوهش

ریچاردسون12

time management
planning behaviour
Claessens, et.al.
Zampetakis, L. A.
Bouranta, N.
Moustakis, V. S.
Neacsu, I.
Safta, C. G.
Suditu, M.
Richardson,J.T.E.

دروس اختصاص می دهند جزو دانشجویان ناموفق می

1

باشند که دچار افت تحصیلی و مشروطی می باشند (سالم

2

صافی و همکاران.)1381 ،

3
4

فرضیه های این پژوهش عبارت اند از:

5
6
7
8
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13 Truta,C.
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 .1بین سبک های یادگیری در دانشجویان ممتاز و

جهت تکمیل پرسشنامه ها درخواست همکاری شد .در

غیرممتاز اختالف معناداری وجود دارد.

مواردی که به بعضی از آنها دسترسی نداشته ،پرسشنامه ها

 .2بین سبک های مطالعه در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز

را از طریق پست به آدرس آنها که با تماس تلفنی گرفته

اختالف معناداری وجود دارد.

شده بود ،ارسال و مجددا جهت تکمیل پرسشنامه و

 .3بین میزان استفاده بهینه از وقت در دانشجویان ممتاز و

بازگشت مجدد درخواست شد .همچنین از آنها حتی

غیرممتاز اختالف معناداری وجود دارد.

االمکان جهت بی پاسخ نگذاشتن سواالت جهت انجام
هرچه بهتر پژوهش صمیمانه درخواست همکاری شد.

روش تحقیق

ابزارگردآوری داده ها :دراین پژوهش عالوه بر پرسشنامه

پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقایسه ای است که با

ویژگی های دموگرافیک (جمعیت شناختی) ،از مقیاس

هدف بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری ،سبک های

های زیر برای گردآوری داده ها استفاده شد.

مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز

.1پرسشنامه سبک های یادگيری :)ILS( 1این پرسشنامه

دانشگاه کردستان انجام شده است.

نیمرخ های چهار سبک یادگیری را از هم متمایز می سازد

جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش حاضر از دو گروه

و به طور عمده برای استفاده در دوره های آموزش عالی

دانشجویان ممتاز و غیرممتاز کارشناسی دانشگاه کردستان

توسط ورمونت و ون ریجسویک ( )1114تدوین شده

تشکیل شده است .دانشجویان ممتاز شامل کلیه

است .این پرسشنامه ابتدا در سال  1114توسط مورنت

دانشجویانی است که براساس نظر دانشگاه جزو رتبه های

تدوین شد و در سال  1118خود وی و همکاراش ،با

برتر هر ورودی شناسایی شده اند که تعداد آنها برابر 422

استفاده از تحلیل اکتشافی ،روایی و مناسب بودن آن برای

نفر می باشد .دانشجویان غیرممتاز هم شامل کلیه

اندازه گیری چهار عامل را کشف کردند .پرسشنامه ILS

دانشجویانی است که براساس اعالم آموزش کل دانشگاه

شامل  122گویه است که افراد هرگویه را مطالعه کرده و

در طی دوره تحصیل حداقل دو بار مشروط شده اند ،و

میزان موافقت خود را برروی یک مقیاس  5درجه ای رتبه

تعداد این افراد برابر  2222نفر می باشد.

بندی می کنند.

روش نمونه گيری و حجم نمونه :از روش نمونه گیری

پرسشنامه ( )ILSبرای مطالعه سبک های یادگیری دانش

تصادفی ساده برای نمونه گیری استفاده شد .روش نمونه

آموزان دوره های متوسطه و باالتر تدوین شده و چهار

گیری بدین صورت بود که ابتدا با مراجعه به آموزش کل

مولفه عمده را اندازه گیری می کند که عبارتنداز.1 :

دانشگاه آمار کلیه افرادی که واجد شرایط قرار گرفتن در

راهبردهای پردازش  .2راهبرد های نظم دهی  .3جهت

پژوهش بودند ،بدست آمد .سپس با مراجعه به آموزش

گیری ها وانگیزه های یادگیری و  .4عقاید و باورها درباره

دانشکده ها ،لیست افراد را گرفته و از بین آنها بصورت

یادگیری .دو مولفه نخست به فعالیت های یادگیری

تصادفی نمونه ای به حجم  122نفر انتخاب گردید .شیوه

مربوط اند که در بخش اول پرسشنامه  55ماده به آن

اجرای پرسشنامه ها بدین صورت بود که بعد از مراجعه

اختصاص یافته است 25 ،ماده بعدی برای ارزیابی انگیزه

به آموزش این دانشکده ها لیست افراد ممتازی که جزو

های یادگیری و 42ماده آخر پرسشنامه برای بررسی عقاید

نفرات اول تا سوم هر ورودی معرفی شده بودند به عالوه

و باور های یادگیرنده در نظر گرفته شده است .هریک از

لیست افراد غیر ممتازی که در طی دوره تحصیل سابقه

این مولفه ها به طبقات فرعی تقسیم شده اند و در

حداقل دو ترم مشروطی داشتند ،گرفته شد .در مرحله بعد
از طریق مراجعه مستقیم و یا تماس تلفنی با آنها ،از آنها
)Inventory learning Styles (ILS
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مجموع  16طبقه فرعی وجود دارد که بوسیله پرسشنامه

همبستگی مقیاس های فرعی هر عامل با عامل مربوط بین

 ILSمی توان آنها را ارزیابی کرد.

 2/42تا  2/91گزارش شده است.

این پرسشنامه توسط علی بیگی ( )1389برروی  521نفر

این پرسشنامه را نویدی در سال  1383در ایران هنجاریابی

از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران هنجاریابی

کرده است .در پژوهش شکورنیا و همکاران ()1312

گردیده است ،ضریب اعتبار آن در این پژوهش  %11بر

ضرایب آلفای کرونباخ برای رویکردهای عمقی ،راهبردی

آورد شده است و برای بررسی روایی سازه آزمون تحلیل

و سطحی به ترتیب  2/84 ،2/95و  2/69محاسبه شده

عاملی اجرا شد که نتایج تحلیل عاملی با چرخش اوبلیمن

است .همچنین در پژوهش حاضر برای تعیین روایی

منجر به استخراج  16عامل شد که برروی هم 6/36

صوری پرسشنامه این مقیاس در اختیار چند تن از اساتید

درصد کل واریانس را تبیین می کند.

قرار گرفت که نظر آنها در مورد پرسشنامه و روایی

 .2پرسشنامه رویكردهای مطالعه :این پرسشنامه برای

صوری آن مساعد بود.

توصیف منظم شیوه های مطالعه افراد توسط مارتون و
سلجو ( )1196-1116تدوین شده است .پرسشنامه

 .9پرسشنامه مدیریت زمان :این پرسشنامه که توسط

رویکردهای مطالعه سه رویکرد عمده را اندازه گیری می

بریتون و تسر ( )1111ساخته شده است ،شامل  18سوال

کند که هر رویکرد نیز از مقیاس های فرعی تشکیل شده

است و سه عامل دارد .1 :برنامه ریزی طوالنی مدت .2

است .این سه رویکرد عمده عبارتند از .1 :رویکرد عمیق

برنامه ریزی کوتاه مدت  .3ترجیح زمان برای نظم (نگرش

 .2رویکرد راهبردی  .3رویکرد سطحی بی تفاوتی.

به زمان) .این پرسشنامه وسیله ی خوبی برای سنجش

این پرسشنامه دارای  52سوال است که به صورت فردی

کنترل ادراکی زمان ،تعیین اهداف ،زمانبندی و نگرش

و گروهی قابل اجرا است .مجری پرسشنامه پس از توجیه

زمانی است که پیش بینی کننده ی نمرات دانشگاهی

و ترغیب آزمودنی ها نحوه پاسخ دادن به پرسشنامه را

است .نمره گذاری آن به صورت مقیاس لیکرت انجام می

مطابق راهنما توضیح می دهد .سپس پاسخ گویان ،هر

شود .این پرسشنامه توسظ جهان سیر و همکاران ()1386

ماده از پرسشنامه را به دقت می خوانند و میزان موافقت

به فارسی برگردانده و هنجاریابی شده و پایایی آن نیز با

خود را برروی یک مقیاس  5درجه ای از هرگز (نمره )1

استفاده از روش آلفای کرونباخ  2/85بدست آمده است.

تا همیشه (نمره  )5را رتبه بندی می کنند .برای هر
آزمودنی  16نمره قابل محاسبه است که  13نمره برای 13

یافته های پژوهش

مقیاس فرعی و 3نمره برای سه رویکرد عمده اختصاص

در پژوهش حاضر ،پس از جمع آوری داده ها جهت

دارد .این پرسشنامه روی  819نفر از دانشجویان سال اول

تجزیه و تحلیل اطالعات از طریق آمار توصیفی که شامل

رشته های مختلف دانشگاه های انگلیس اجرا شد و برای

محاسبه درصدها و فراوانی می باشد ،استفاده شد.

تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل عامل استفاده شد.

همانطور که در جدول  1مشاهده می شود  %38از

نتایج تحلیل عامل نشان داد که پرسشنامه مورد بحث برای

آزمودنی ها زن بودند %62 ،مرد ،و  %19مجرد%3 ،

اندازه گیری سه عامل رویکرد های عمیق ،رویکردهای

متاهل ،همچنین  %56از آزمودنی ها ممتاز و %44

راهبردی و رویکرد سطحی بی تفاوتی مناسب است.

غیرممتاز بودند .از لحاظ معدل هم  %34دارای معدل بین
 %41 ،11-14معدل بین  ،14-19و  %19دارای معدل بین
 ،19-22و  %8هم معدلشان را اظهار نکرده بودند.
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جدول  .1جدول ویژگي های جمعيت شناختي آزمودني ها
شرح

جنس

فراوانی

وضعيت زناشویي

معدل تحصيلي

دانشجو

زن

مرد

مجرد

متأهل

ممتاز

غیر ممتاز

11-14

14-19

19-22

اظهار نشده

38

62

19

3

56

44

34

41

19

8

هر رشته تحصیلی با درصد آنها در کل نمونه آمده است.

دامنه سنی آزمودنی ها بین  11-29سال با میانگین 22/38
و انحراف معیار  1/44بود .درجدول شماره  2هم فراوان ی

جدول  .2توزیع فراواني آزمودني ها بر حسب رشته تحصيلي
فراواني

درصد

ردیف

رشته تحصيلي

فراواني

درصد

ردیف

رشته تحصيلي

1

کشاورزی

6

6/2

14

مهندسی عمران

5

5/2

2

ریاضی

15

15/2

15

تکنولوژی اطالعات

1

1/2

3

آمار

14

14/2

16

حقوق

2

2/2

4

شیمی

5

5/2

19

مهندسی صنایع

3

3/2

5

ادبیات عرب

1

1/2

18

مدیریت بازگانی

3

3/2

6

کامپیوتر

2

2/2

11

مهندسی مکانیک

1

1/2

9

منابع طبیعی

5

5/2

22

زبان انگلیسی

2

2/2

8

علوم دام

1

1/2

21

گیاه پزشکی

1

1/2

1

فیزیک

6

6/2

22

جغرافیای طبیعی

1

1/2

12

زیست شناسی

15

15/2

23

علوم تربیتی

1

1/2

11

برق

4

4/2

24

شهرسازی

1

1/2

12

ژئومورفولوژی

1

1/2

25

اظهار نشده

2

2/2

13

معدن

1

1/2

26

جمع کل

122

122/2

و غیر ممتاز اختالف معنی داری وجود دارد.

فرضیه ( :)1بین سبک های یادگیری در دانشجویان ممتاز

جدول .3آزمون  tبرای مقایسه سبک های یادگیری بر حسب نوع دانشجو (ممتاز ،غیرممتاز)
مولفه های یادگیری
راهبرد پردازش

راهبرد نظم دهی

انگیزه های یادگیری

نوع دانشجو

میانگین

انحراف معیار

ممتاز

12/1

13/2

غیرممتاز

96/6

19/6

ممتاز

12/8

12/2

غیرممتاز

89/1

14/5

ممتاز

98/6

12/2

غیرممتاز

92/1

11/1
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df

sig

4/8

84

2/222

4/3

81

/222

2/4

85

2./21
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عقاید و باورها

سبک یادگیری کل

ممتاز

1/4

28/3

غیرممتاز

1/2

28/2

ممتاز

4/1

52/6

غیرممتاز

3/8

64/4

3/2

83

2/222

4/1

61

2/222

همانطور که داده های جدول شماره ( )3که به مقایسه

غیرممتاز تفاوت معناداری دارند .بطور کلی در هر یک از

سبک های یادگیری دانشجویان بر حسب ممتاز و

ابعاد ،میانگین نمره سبک های یادگیری دانشجویان ممتاز

غیرممتاز بودن آنها پرداخته است نشان می دهد؛ با توجه

بیشتر از دانشجویان غیرممتاز بوده است .بنابراین فرضیه

به میزان معناداری بدست آمده از آزمون  tتمامی مولفه

اول تأیید می شود.

های سبک های یادگیری که شامل راهبرد پردازش ،نظم

فرضیه ( :)2بین سبک های مطالعه دانشجویان ممتاز و

دهی ،انگیزه های یادگیری ،عقاید و باورها و متغیر سبک

غیرممتاز اختالف معنی داری وجود دارد.

های یادگیری کل می باشد؛ در بین دو گروه ممتاز و
جدول .4آزمون  tبرای مقایسه سبک های مطالعه بر حسب نوع دانشجو (ممتاز ،غیرممتاز)
مولفه های سبک های مطالعه
رویکرد عمیق

رویکرد راهبردی

رویکرد سطحی بی تفاوتی

سبک های مطالعه کل

نوع دانشجو

میانگین

انحراف معیار

ممتاز

55/4

6/5

غیرممتاز

54/9

6/1

ممتاز

92/3

1/8

غیرممتاز

69/1

1/5

ممتاز

41/8

9/9

غیرممتاز

44/8

1/2

ممتاز

1/9

19/3

غیرممتاز

1/6

13/6

t

df

sig

2/48

13

2/62

2/21

14

2/222

2/9

85

2/222

2/8

98

2/222

بر اساس داده های جدول شماره ( )4که به مقایسه سبک

معناداری دارند ( .)p>2/221بطور کلی در هر یک از

های مطالعه دانشجویان بر حسب ممتاز و غیرممتاز بودن

ابعاد ،میانگین نمره سبک های مطالعه دانشجویان ممتاز

آنها پرداخته است با توجه به میزان معناداری بدست آمده

بیشتر از دانشجویان غیرممتاز بوده است .در نهایت فرضیه

از آزمون  ،tمولفه رویکرد عمیق تفاوت معناداری در دو

دوم به غیر از مولفه رویکرد عمیق ،در تمامی مولفه ها

گروه ممتاز و غیرممتاز نداشته است چرا که میزان

تأیید می شود.

معناداری بدست آمده برابر با  2/62که بیشتر از  2/25بوده

فرضیه ( :)3بین میزان استفاده بهینه از زمان در بین

است .بقیه مولفه های سبک مطالعه که شامل رویکرد

دانشجویان ممتاز و غیرممتاز اختالف معنی داری وجود

راهبردی ،سطح بی تفاوتی و متغیر سبک های مطالعه کل

دارد.

می باشد؛ در بین دو گروه ممتاز و غیرممتاز اختالف
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جدول .5آزمون  tمستقل برای مقایسه استفاده بهینه از زمان (مدیریت زمان) بر حسب نوع دانشجو (ممتاز،غیرممتاز)
محاسبه آماری متغير
مدیریت زمان

نوع دانشجو

ميانگين

انحراف معيار

ممتاز

58/1

5/2

غیرممتاز

51/9

4/2

t

df

sig

-2/95

85

2/45

بر اساس جدول شماره ( )5که به مقایسه میزان استفاده

دارد .به عبارت دیگر دانشجویان ممتاز در یادگیری خود

بهینه از زمان دانشجویان بر حسب ممتاز یا غیرممتاز بودن

از راهبردهایی نظیر پردازش و نظم دهی بمراتب بیشتر از

آنها پرداخته است با توجه به میزان معناداری بدست آمده

دانشجویان غیرممتاز استفاده می کنند و از انگیزه ها و

از آزمون  tبین متغیر مدیریت زماندار دانشجویان ممتاز و

باورهای مثبت تری در مورد یادگیری نسبت به دیگر

غیرممتازتفاوت معناداری وجود ندارد ،بنابراین فرضیه

دانشجویان برخوردارند .از سوی دیگر ،عواملی چون

سوم رد می شود.

منابع مورد استفاده ،عادات مطالعه ،انگیزه به یادگیری،
مکان مطالعه ،زمان مطالعه و آگاهی از روش های مطالعه

بحث و نتیجه گیری
به طور کلی ،یافته های این مطالعه ،فرضیه اول

مطالعه موجب کاهش زمان مطالعه و افزایش میزان

پژوهش را تایید می کند .به عبارت دیگر ،می توان گفت

یادگیری ،نگهداری مطالب به مدت زمان بیشتر در حافظه

که دانشجویان ممتاز بیشتر از دانشجویان غیرممتاز ،در

و آسانتر شدن به خاطرسپاری مطالب در ذهن می شود

یادگیری دروس خود از راهبردهای یادگیری استفاده می

(سالم صافی و همکاران .)1381 ،بنابراین فرضیه دوم در

نمایند و این یکی از عوامل موفقیت تحصیلی آنان است.

این مطالعه مبنی بر اینکه بین دانشجویان ممتاز و غیرممتاز

نتایج این فرضیه با پژوهش های اوریا و همکاران

از لحاظ سبک های مطالعه تفاوت وجود دارد نیز تایید

( ،)2211التون و یازکی ( ،)2212امیر و جالس (،)2212

گردید .که این نتیجه توسط پژوهش های

بوهلر ،9شویند8

فونت و کاردل-االوار ( ،)2221اولیری و استیوارت

و فولس ،)2221(1اشرفی ریزی ،طاهری ،خوشکالم و

( ،)2212محمود و همکاران ( ،)2212نعیمی ،1سیراج،2

کاظم پور ( ،)1381علی بخشی و زارع ( ،)1381سالم

پیاو ،3شاقولی 4و احمدابوزید ،)2212( 5القاشام،)2212( 6

صافی و همکاران ( ،)1381صالحی و عنایتی ()1388

صالحی و عنایتی ( )1388همسو می باشد .لذا یکی از

تبیین شد .در مطالعه ای که توسط درخشان و کاوسی

عوامل اصلی موفقیت دانشجویان در امر تحصیل استفاده

( )1389بر روی دانش آموزان موفق و ناموفق انجام

از راهبردها و سبک های یادگیری می باشد که این مهم

گرفته ،به این نتیجه رسیده اند که دانش آموزان موفق

در این پژوهش مورد حمایت قرار گرفته است .همچنین

بیشتر از دانش آموزان ناموفق از راهبردهای یادگیری و

در این پژوهش مشاهده شد که بین راهبرد پردازش،

مطالعه استفاده می نمایند و شرایط مطالعه ،مطالعه فعال و

راهبرد نظم دهی ،انگیزه های یادگیری و عقاید و باورها

سبک مطالعه را رعایت می کنند و دانش آموزان ناموفق

در دو گروه افراد ممتاز و غیرممتاز تفاوت معناداری وجود

بیشتر از دانش آموزان موفق عادت های نامناسب مطالعه

در یادگیری تاثیر دارد و همچنین شیوه های صحیح

دارند .همچنین در این پژوهش مشاهده شد که به غیر از
مولفه رویکرد عمیق بین سایر مولفه های رویکرد مطالعه

1 Naimie, Z.
2 Siraj, S.
3 Piaw, C.Y.
4 Shagholi, R.
5 Ahmed Abuzaid, R.
6 Alghasham, A.A.

7 Boehler, M.L.
8 Schwind, C.J.
9 Folse, R.
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شامل مولفه رویکرد راهبردی و رویکرد سطحی بی

مدیریت زمان) ،میزان حفظ و نگهداری مطالب علمی را

تفاوتی بین دو گروه دانشجویان ممتاز و غیرممتاز تفاوت

بیشتر می نمایند(مک گی1111،؛ نقل از نوریان ،شاه

معناداری مشاهده شد .یافته های پژوهش شکورنیا و

محمدی،مولوی نسب و نوریان )1381،همچنین تحقیقات

همکاران ( )1312که به منظور بررسی رویکردهای مطالعه

نشان می دهد که ضعف آگاهی دانشجویان نسبت به

و یادگیری دانشجویان انجام شد ،نشان داد که در مجموع

روش های مطالعه دروس موجب افت تحصیلی می باشد

دانشجویان از رویکردهای راهبردی و عمقی بیشتر استفاده

(سالم صافی و همکاران.)1381،

می کنند و این شیوه ها را به رویکرد سطحی مانند حفظ

اما فرضیه سوم در این پژوهش مبنی بر اینکه بین

کردن طوطی وار و مطالعه ی بدون هدف ترجیح می

دانشجویان ممتاز و غیرممتاز از لحاظ استفاده بهینه از

دهند ،و در واقع با توجه به این یافته می توان چنین

وقت اختالف وجود دارد ،رد شد .که این یافته با پژوهش

استنباط کرد که هر دو گروه از دانشجویان به یک اندازه از

های اندریکا و همکاران ( ،)2211جهان سیر و همکاران

رویکردهای مطالعه عمیق استفاده می کنند .همچنین

( ،)1386ساکتی و طاهری ( ،)1381نوریان و همکاران

نگاهی به پیشینه ی بررسی رویکردهای مطالعه ،نشان می

( )1381و سالم صافی و همکاران ( )1381ناهمسو می

دهد که رویکردهای سطحی و عمقی بیش از رویکرد

باشد .شاید یکی از دالیل تایید نشدن این فرضیه ،عدم

استراتژیک مورد مطالعه قرار گرفته اند.

آگاهی هر دو گروه ممتازین و غیرممتاز از نحوه استفاده از

رویکردهای مطالعه متاثر از انگیزه های دانشجویان برای

زمان و همچنین عدم اطالع آنها از اینکه عالوه بر سبک

مطالعه است .دانشجویان زمانی که به خاطر ترس از

های یادگیری و مطالعه ،مدیریت زمان یکی دیگر از

شکست درس می خوانند ،بیشتر به استفاده از راهبردهای

عوامل پیشرفت تحصیلی می باشد .دلیل دیگر این یافته

مرتبط با رویکرد سطحی مانند حفظ کردن طوطی وار رو

می تواند این باشد که گرچه ،اغلب دانشجویان در طول

می آورند و زمانی که انگیزه ی آنها از خواندن ،فهمیدن

ترم تحصیلی برنامه مدونی برای مدیریت زمان مطالعه

معنای زیر بنایی مطالب است از راهبردهای مرتبط با

خود ندارند ،با این حال موفق به گذراندن واحدهای

رویکرد عمقی استفاده می کنند .بنابراین ،معلمان نباید به

درسی با معدل نسبتا خوب می شوند .از طرف دیگر

استفاده ابزاری از نمرات امتحان پرداخته و برای

بدلیل آنکه در نظام آموزشی موجود متاسفانه تنها مالک

برانگیختن دانشجویان برای مطالعه ،آنها را از امتحان

ارزشیابی دانشجویان اخذ حداقل نمره قبولی در واحد

بترسانند و در مقابل باید بر درک و فهم مطالب تکیه کنند.

مربوطه ،آن هم در پایان ترم می باشد؛ دیگر دلیلی برای

بکارگیری الگوی مناسب مطالعاتی توسط دانشجویان

فعالیت بیشتر و استفاده بهینه از زمان وجود ندارد .نتایج

عامل بسیار مهمی در ارتقاء و پیشرفت تحصیلی و

تحقیقات در این خصوص نشان می دهد که دانشجویانی

ماندگاری دانش فرا گرفته است .بنابراین با آموزش و

که فاقد برنامه منظم برای مطالعه می باشند و همچنین

اصالح رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان می

زمان کمی به مطالعه دروس اختصاص می دهند ،جزء

توان به فرا گیران در اتخاذ و به کارگیری شیوه های

دانشجویان ناموفق می باشند (سالم صافی و همکاران،

مناسب مطالعه و یادگیری کمک کرد (شکورنیا و همکاران

 .)1381نتایج پژوهش استینرت ،1نسمیت 2و

دیگل3

.)1312،

( )2223نشان داد که با برگزاری کارگاه های آموزشی

محققین در مطالعات خود دریافتند که شرکت دانشجویان

مدیریت زمان ،مهارت های مدیریت زمان ،تعیین اهداف و

در سمینارهای دانشگاهی در زمینه مهارت های مطالعه
(نوشتن نامه ،فنون پژوهش ،فنون یادداشت برداری و

1

Steinert,Y.
2 Nasmith,L.
3 Daigle,N.
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اولویت بندی وظایف افراد شرکت کننده در کارگاه ارتقاء

واحد مراغه .دانش و پژوهش در علوم تربيتي،

یافت.

شماره .19-114:16

لذا شایسته است که مسئولین محترم آموزشی و مراکز

-

مشاوره دانشگاه ها با برگزاری کارگاه ها و سمینارهای

مقایسه راهبردهای یادگیری و مطالعه در بین دانش

مختلف راهبردهای یادگیری و مطالعه موثر را به

آموزان موفق و ناموفق پیش دانشگاهی در شهر میانه.

دانشجویان آموزش دهند ،از سوی دیگر ضمن آموزش

پيک نور.135-149 : )3(6 ،

مدیریت زمان به آنها ،با ارائه مستمر تکالیف ،ترغیب آنها
به فعالیتهای یادگیری مستمر و ارزشیابی مداوم آنها در

-

تمام طول ترم تحصیلی اقدام الزم را به عمل آورند.

و بنی آدم،علی.)1381( .

همچنین تعداد سواالت زیاد پرسشنامه های مورد استفاده

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در

می شد ،را می توان از محدودیتهای پژوهش حاضر

سال .1385فصلنامه دانشكده پرستاری و مامایي

برشمرد.

اروميه.96-82: )2(8 ،
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Abstract
This study compared the learning styles, study styles and time management in gifted and non-gifted
students. This research is descriptive-comparison. Simple random sampling was used to select a sample of 100
students from gifted and non-gifted Kurdistan University are eligible for this research were randomly selected.
For data gathering, Vermont and Van Ryjsvyk Learning style questionnaire (ILS), a Marton and Sljv study
approaches questionnaire and, Bryton and Tesr management time inventory and demographic characteristics
questionnaire was used. For data analysis using SPSS software and descriptive and inferential statistical
methodsere used. Results: showed that between gifted and non-gifted students learning styles and study styles
there was significant difference, but the two groups were not significantly different in terms of efficient use of
time. It is a time management workshops and teaching effective learning and study strategies by educational and
counseling services to students by the university authorities to take action to occur.
Key words: Learning Styles, Study Styles, Time Management, Student, Gifted, Non-Gifted.
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