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چکیده
مقدمه :سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن از جمله مسائل عمده ای هستنند هته توجته محققتان را بته ختود جلت
هردهاند .هدف این مطالعه بررسی رابطه رویکردهای مطالعه با عمکرد تحصیلی در دانشجویان بود.
روشها :این مطالعه توصیفی  -تحلیلی بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نستبنی

یافتهها :ننایج نشان داد هه ارتباط معنیداری بین رویکرد سطحی و عملکرد تحصیلی وجود دارد و رویکرد سطحی میتوانتد  0درصتد
منغیر عملکرد تحصتیلی را تبیتین هنتد .تتر از شکستت ،نداشتنن هتدف ،حفتط هتردن مطالت بتیمعنتی و نتامربوط ،یتویتترین
پیشبینیهننده منفی عملکرد تحصیلی بودند ( .)r= -6/11 ،p<6/667براسا یافنههای پژوهش تفاوت معنیداری در میانگین نمتره
رویکردهای مطالعه دانشجویان برحس سال ورود به تحصیل مشاهده شتد ( .)P=6/661همچنتین بتین مقایسته رویکردهتای مطالعته
و جنسیت تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)p<6/61
نتیجهگیری :این مطالعه نشاندهنده رویکرد سطحی به عنوان پیشبینیهننتده ننتایج یتادگیری دانشتجویان دانشتگاه علتوم پزشتکی
بیرجند بود .لذا هس نمره باال در رویکرد سطحی ،نیاز به مداخله آموزشی تربینی دانشجویان و هارگاههای توانمندسازی بترای استاتید
در جهت اسنفاده بهنر از رویکردهای مطالعه به منظور بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان را محرز میسازد.
كلید واژهها :رویکرد سطحی ،رویکرد عمقی ،رویکرد اسنراتژیک ،عملکرد تحصیلی
مقدمه

امتتروزه در تعیتتین اهتتداف تربینتتی و فرآینتتد آمتتوزش،
رویکردهای جدیدی ایجاد شده ،هه دیگتر هتدف تعلتیم و
تربیت را از خواندن و نوشنن به اهتداف مهتمتتری چتون
تفکر خالق ،حتل مستاله ،یتادگیری متادامالعمتر و ستواد
اطالعاتی و آشنایی با فناوری اطالعات و ارتباطتات ستوق
میدهد در این راسنا توجه به نحتوهی دریافتت و فرآینتد
پتتردازش اطالعتتات ،نیازمنتتد ژرفاندیشتتی فرآینتتدها،
رویتکردهای مطالتعه و زمینههتای دریتافتت و پتتردازش
* نویسنده مسئول :آمنه محمودزاده ،هارشناسی ارشد روانشناسی تربینی ،آموزش و پترورش
خراسان جنوبی ،بیرجند ،بیرجند ،ایران javadi56@yahoo.com
عبا جوادی ،مرهز تحقیقات عوامل اجنماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و
دانشجوی دهنری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشتکی
شهید صدویی یزد ،یزد ،ایران.
یحیی محمدی ،هارشنا مرهز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علتوم پزشتکی بیرجنتد و
دانشجوی دهنری برنامهریزی درسی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران ،ایران.
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اطالعات است ،هته نهاینتا بته شتکل یتادگیری ،پیشترفت
تحصیلی تجلی مییابد (.)7
هدف اصتلی دانشتجویان در دانشتگاه پیشترفت تحصتیلی
آنهاست ( .)1بررسی عوامل موثر بتر پیشترفت تحصتیلی
امری چند بعتدی استت هته تقریبتا بته رشتد اجنمتاعی،
سیاسی ،فرهنگی ،شناخنی و عاطفی دانشتجویان بستنگی
دارد .بسیاری از محققان بتر تتاثیر توانتاییهتای ذهنتی و
شناخنی بر پیشرفت تحصیلی تاهید دارند اما باید دانستت
تنها تواناییهای ذهنی عامل موثر بتر پیشترفت تحصتیلی
نمیباشد بلکه عوامل دیگری از جمله رویکردهای مطالعته
میتوانند اثرگذار باشند ( .)9یکی از بحثهایی هه ما را به
سوی یادگیری مطلوب هدایت میهنتد ،بررستی در متورد
شیوهها و رویکردهای مطالعه و رابطته آنهتا بتا پیشترفت
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با حجم نمونه  137نفر در سال تحصیلی  31-39صورت گرفت .ابزارهای مورد اسنفاده برای سنجش رویکتردهتای مطالعته پرسشتنامه
مارتون و سلجو ( )7310بود .همچنین معدل هل دانشجویان به عنوان شاخص عملکرد تحصتیلی لحتاش شتد .تجزیته و تحلیتل دادههتا
بوسیله نرم افزار آماری  spssو با اسنفاده از آزمونهای همبسنگی پیرسون ،آزمون  tبرای گروههای مسنقل و آنالیز واریتان در ستط
معنیداری ( )p>6/61انجام شد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rme.8.3.9

رابطه ابعاد رویکردهای مطالعه با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه

رابطه ابعاد رویکردهای مطالعه با عملکرد تحصیلی و ...
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ننایج اتخاذ مینمایند .بنتابراین دانشتجویانی هته رویکترد
راهبتردی مطالعته و یتادگیری را اننختاب متینماینتد،
هدفشان در درجه اول دسنیابی به موفقیت هامل با هس
باالترین نمرات میباشد (.)77،76
ننایج مطالعات سیف و دیس ( ) Disethنشان داد هه بین
رویکرد عمقی و پیشترفت تحصتیلی همبستنگی معنتیدار
مثبتت و بتین رویکترد ستطحی و پیشترفت تحصتتیلی
همبسنگی معنیدار منفتی وجتود دارد ( .)71، 8روشتنایی
ارتباط آماری مثبتت و معنتیدار بتین رهیافتت عمیت بتا
ترجی برای درك مطل و رهیافت سطحی با ترجی برای
ارائه مجتدد اطالعتات نشتان داد ( .)79حقتانی و ستیف و
همکاران گزارش نمودند هه مهارتها و راهبردهای مطالعته
و یتادگیری یابتل آمتوزش و یتادگیری هستنند (.)71،71
چاین ( )Chinنیز گزارش نمود هه بعضی از دانشتجویان در
یادگیری علم از سایرین موف تر هسنند این تفاوت به روش
یادگیری آنها هته معنتیدار یتا طتوطیوار استت مربتوط
میگردد ( .)70ننایج مطالعه شکری و همکاران نشتان داد
هه بین رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصتیلی ارتبتاط
وجود دارد و این ارتباط فقط در رویکرد یادگیری ستطحی
معنتیدار استت ( .)71همچنتتین هتیم ( )Kimو همکتتاران
بیان هردندهه راهبردهای یادگیری در دانشجویان پزشکی
با دسنیابی به اهداف آنها ارتباط دارد (.)78
در هتتر نظتتام آموزشتتی میتتزان «پیشتترفت تحصتتیلی»
دانشجویان یکی از شاخصههای موفقیتت در فعالیتتهتای
علمی است .سنجش میزان پیشترفت تحصتیلی و عوامتل
مؤثر بر آن از جمله مستائل عمتدهای هستنند هته توجته
محققان را به خود جل هردهاند .بنابراین الزم است جهت
افزایش پیشترفت تحصتیلی دانشتجویان بته بهبتود وضتع
یادگیری افزایش دیت ،سرعت و هیفیتت مطالعته و درك
مطلت  ،بتته شناستتایی و نهادینتتهستتازی روشهتتای متتوثر
یادگیری و مطالعه پرداخنه شود و طبعا یبتل از هتر چیتز
شناخت مهارت و رویکردهای مطالعه دانشجویان ضتروری
استتت .لتتذا پتتژوهش حاضتتر بتته دنبتتال بررس تی ارتبتتاط
رویکردهتتای مطالعتته بتتا عملکتترد تحص تیلی دانشتتجویان
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بود.
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تحصیلی است ( .)1رویکردهای مطالعه ،یک رفنتار عتادتی
و منمایز برای هست دانتش ،مهتارت و نگترش از طریت
مطالعتته متتیباشتتد هتته فراگیتتران بتته عنتتوان شتتیوهای در
یادگیری مطال درسی ختود بته ستایر شتیوههتا تترجی
میدهند و ایتن رویکردهتا بتا تستهیل فراینتد یتادگیری،
عملکرد تحصیلی را بهبود میبخشند (.)1
رویکردهای مطالعه و یادگیری در آمتوزش علتوم پزشتکی
اهمیت زیادی دارد ،زیرا ماموریت اصلی این حوزه تربیتت
دانشآموخنگانی توانمند و شایسنه است هه دانش ،نگرش
و مهارت الزم را برای حفط و ارتقای سالمت آحاد جامعته
داشتنه باشتند ( .)0رویکردهتای مطالعته و یتادگیری از
مقولههایی است هه در دانشگاههای علتوم پزشتکی متورد
توجته متیباشتد و بته ایتن موضتو  ،هته چترا برختی از
دانشجویان بهنر از دیگران یاد میگیرند ،آیا سبک مطالعه و
یادگیری آنان منفاوت استت متیپردازنتد ( .)1دانشتجویان
براسا برداشنی هه از مفهوم یادگیری دارند ،راهبردهای
منفاوتی را برای مطالعه و یادگیری مطال درسی اننختاب
میهنند .مطالعاتی هه درباره نحوه برخورد دانشتجویان بتا
مطالت درستتی انجتتام شتتده تحتتت عنتتوان «رویکردهتتای
مطالعه» ( )Studying Approachesیاد میگردد هه به سته
رویکرد یادگیری« ،عمی » (« ،)Deep Approachسطحی»
( )Surface Approachو «راهبردی» ()Strategic Approach
تقسیم میشوند (.)8
رویکرد عمقی با انگیزش درونی برای یادگیری و عالیه بته
موضوعات درسی مشخص میشود .دانشتجویانی هته ایتن
رویکرد را برگزیدهاند به مطال درسی عالیمند بتوده و بتا
تفکر اننقادی درباره نظریهها و درك روابط آنها و مترتبط
ساخنن اندیشههای مطرح شده ،در جسنجوی معنا از منابع
مورد مطالعه پیوسنه تالش متیهننتد .در ننیجته رویکترد
عمقی مطالعه منجر به ننایج بهنری در یادگیری بتا دوام و
اننقال دانش و بهرهبرداری مناس از آن میگتردد ( .)3در
مقابل رویکرد سطحی به حفط مطالت بته همتک راهبترد
یادگیری طوطی وار میپتردازد و بته درك معنتای مطالت
نمیانجامد ( .)8از طرف دیگر رویکرد راهبردی ،ترهیبی از
هتر دو رویکترد عمقتی و ستطحی مطالعته متیباشتد هته
دانشجویان با ساماندهی شرایط به منظتور هست بهنترین

عبا

جوادی و همکاران

عبا

جوادی و همکاران
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یافتهها
از  137دانشجوی شرهتهننده  703نفتر ( 18/7درصتد)
دخنر و  711نفر ( 17/3درصد) پستر بودنتد .تعتداد 776
نفر ( 91/8درصد) پزشکی 766 ،نفتر پرستناری و مامتایی
( ،)91/1تعداد  18نفر ( )73/3پیراپزشکی و تعداد  19نفر
( )1/3بهداشت بودند .تعداد  91نفر( 77درصد) دانشجوی
سال اولی 771 ،نفر( 98/1درصد) دانشجوی سال دومی و
 09نفر( 17/0درصد دانشجوی سال سومی بودند.
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تحقی حاضر از نو توصیفی تحلیلتی استت .جامعته آمتاری
پژوهش را هلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجنتد
در ستتال تحصتتیلی  39-31تشتتکیل دادنتتد هتته براستتا
جدول مورگان  137نفر بترآورد و بته روش نمونتهگیتری
طبقهای تصادفی نستبنی اننختاب شتدند .یعنتی ابنتدا هتر
دانشکده به عنتوان یتک طبقته اننختاب و ستن دانشتجویان
منناس با حجم جامعته از هتر دانشتکده و رشتنه بته صتورت
هامال تصادفی اننخاب شدند .جهت گتردآوری دادههتا بترای
سنجش عملکرد تحصیلی با مراجعه به پرونده دانشتجویان
میانگین معدل آنان تا نیمسال مربوطه ثبتت شتد و بترای
جمعآوری دادههتای مربتوط بته رویکردهتای مطالعته ،از
پرسشتتتنامه رویکردهتتتای مطالعتتته متتتارتون و ستتتلجو
( )7310 -7330استتنفاده شتتد هتته توستتط اننویستتنل و
رامسدن ( )Ramsdenهامتل شتده وبترای توصتیف متنظم
شتتیوههتتای مطالعتته و یتتادگیری بتته هتتار متتیرود (.)73
پرسشنامه رویکردهای مطالعه حاوی  11گویه و دارای سه
رویکرد عمده است هه هتر رویکترد نیتز از مقیتا هتای
فرعی تشکیل شده است.
 .7رویکرد عمی شامل چهار مقیا فرعی جسنجوی
معنا سؤاالت ( 96 ،1،71و  ،)19ارتباط دادن عقاید و
مفاهیم به یکدیگر سؤاالت (99 ،17 ،77و  )10اسنفاده از
مدارك و شواهد سؤاالت ( 90 ،19 ،3و  ،)13عالیهمند
بودن به موضوعات سؤاالت ( 93 ،10 ،79و  )11است.
 .1رویکرد راهبردی شتامل پتنج مقیتا فرعتی مطالعته
سازمان یافنته متواد ( 11 ،71 ،7و  ،)16متدیریت زمتان
شتتامل متتواد ( 78 ،79 ،1و  ،)11هوشتتیاری نستتبت بتته
ارزیابی تکالیف یادگیری مورد اننظتار متواد ( 18 ،71 ،1و
 ،)17پیشتترفت و موفقیتتت متتوارد ( 91 ،11 ،76و  )16و
نظارت بر اثربخشی مواد ( 91 ،16 ،1و  )11است.
 .9رویکرد سطحی شتامل چهتار مقیتا فرعتی نداشتنن
هتتدف متتواد (  13 ،70 ،9و  ،) 11حفتتطهتتردن مطالتت
بتتیمعنتتی و نتتامربوط متتواد ( 91 ،73 ،0و  )11النتتزام بتته
سرفصلهتای برنامته درستی متواد ( 98 ،11 ،71و  )17و

تر از شکست شامل مواد ( 91 ،11 ،8و  )18متیباشتد.
برای هر آزمودنی  70نمتره یابتل محاستبه استت هته 79
نمره برای  79مقیا فرعی و  9نمره بترای سته رویکترد
عمده اخنصاص دارد .در هر مقیا فرعی ،نمره آزمتودنی
میتوانتد بتین  16و  1منغیتر باشتد هته منوستط آن 71
خواهد بود .نمتره هلتی هتر یتک از رویکردهتای عمتده از
طری جمعهردن نمرههای مقیا های فرعی آن رویکترد
به دست میآید .با توجه به اینکه به هر یک از رویکردهای
عمی و سطحی سطحی  70ماده از پرسشنامه اخنصتاص
یافنه است ،نمره آزمودنی در هتر یتک از ایتن دو رویکترد
میتواند بین  86و  70باشد هه منوستط آن  18استت .از
آنجاییهه رویکرد راهبردی شامل  16ماده است ،لذا نمره
آزمودنی میتواند بین  16و  766باشد هه منوسط آن 06
خواهد بود.
روایی صوری پرسشنامه رویکردهای مطالعته بته تاییتد استاتید
منخصص رسید .در پژوهش حاضتر نیتز ضتری پایتایی بتا
محاسبه آلفای هرونباخ برای رویکردهای عمی  ،راهبتردی
و ستتطحی بتته ترتی ت ( )6/81( ،)6/18و ( )6/10بدستتت
آمد .یبل از توزیع پرسشنامهها رضتایت پاستخگویان اختذ
گردید و ننایج پرسشنامهها هامال محرمانه بود.
با توجه به نرمال بودن دادهها براسا آزمون هولمگراف و
اسمیرنف از آزمونهتای همبستنگی پیرستون و آزمتون t
برای گتروههتای مستنقل و آنتالیز واریتان و رگرستیون
چندگانتته در ستتط معنتتیداری  p>6/61استتنفاده شتتد و
دادهها از طری نرم افتزار آمتاری  SPSS.Ver.14تجزیته و
تحلیل شدند.
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جدول  : 1ضریب همبستگی بین رویکردهای مطالعه با عملکرد تحصیلی
مولفههای رویکردهای مطالعه

عملکرد تحصیلی

میانگین +انحراف معیار

رویکرد عمیق

45/23+7/54

8/80

8/10

جسنجوی معنا

71/73+1/11

6/60

6/18

ارتباط دادن عقاید و مفاهیم

79/11+1/11

6/79

6/69

اسنفاده از مدارك و شواهد

71/31+1/11

6/611

6/01

عالیهمند بودن به موضوعات

71/99+1/19

6/618

6/09

رویکرد راهبردی

73/37+5/30

-8/84

8/51

مطالعه سازمان یافنه

71/61+1/11

-6/60

6/91

مدیریت زمان

79/11+1/11

6/668

6/83

هوشیاری نسبت به ارزیابی تکالیف

71/60+1/13

-6/63

6/79

پیشرفت و موفقیت

71/06+1/11

6/660

6/31

نظارت بر اثر بخشی

71/30+1/17

-6/61

6/17

50/55+5/53

-8/25

8/881

نداشنن هدف

76/80+9/01

-6/10

6/667

حفط هردن مطال بیمعنی و نامربوط

71/79+9/63

-6/71

6/67

النزام به سرفصلها

79/17+1/11

-6/70

6/660

71/11+9/67

-6/71

6/67

رویکرد سطحی

تر

از شکست

ننایج همبسنگی نشان داد هه بتین عملکترد تحصتیلی بتا
مولفه ارتباط دادن عقاید و مفاهیم با یکدیگر رابطه منفتی
و معنتیداری وجتود دارد ( ،)p= 6/69 r=-6/79امتا بتین
عملکتترد تحصتتیلی بتتا مولفتتههتتای جستتنجوی معنتتا
( ، )p= 6/18, r=6/60استتتنفاده از متتتدارك و شتتتواهد
( )p= 6/01, r=6/61و عالیتتهمنتتد بتتودن بتته موضتتوعات
( )p= 6/09, r=6/61و همچنتتین منغیتتر رویکتترد عمی ت

( )p= 6/78, r=6/68رابطتته معنتتیداری وجتتود نتتدارد.
جدول شماره یک بیتانگر وجتود رابطته معنتیداری بتین
عملکرد تحصیلی با رویکترد راهبتردی دانشتجویان استت
( ،)p= 6/17, r=-6/61اما بین رویکرد سطحی بتا عملکترد
تحصتتتتیلی آنتتتتان رابطتتتته منفتتتتی و معنتتتتیداری
( )p= 6/667, r=-6/11وجود دارد.

جدول  :2مقایسه میانگین رویکردهای مطالعه در افراد مورد مطالعه براساس جنس
رویکردها
رویکرد عمیق

رویکرد راهبردی

رویکرد سطحی

جنس

میانگین +انحراف استاندارد

مونث

13/61+0/81

مذكر

13/18+8/11

مونث

19/96+8/16

مذكر

19/18+76/18

مونث

18/63+8/16

مذكر

16/71+76/11

میانگین رویکردهتای مطالعته در افتراد متذهر نستبت بته
مونث بیشنر بود ولی از نظر آماری تفاوت معنیداری بتین

سطح معنی داری
df=183

t=6/18

p=6/09
df=183

t=6/70

p=6/81
df=183

t=7/81

p=6/61

میانگین رویکردهای مطالعه در افراد مذهر و مونتث متورد
مطالعه مشاهده نشد (.)p>6/61
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رویکرد عمیق

7
1
9
≤1
جمع هل

07/19+3/01
13/09+0/61
11/11+8/96
13/77+1/98
13/19+1/10

F=1/10
df=9
p=6/68

رویکرد راهبردی

7
1
9
≤1
جمع هل

10/11+3/17
19/30+1/81
16/69+77/81
19/81+8/11
19/91+3/98

F=1/98
df=9
p=6/661

7

17/87+71/83

1

13/11+8/71

9

13/91+76/81

≤1

10/80+8/69

جمع هل

18/31+3/19

رویکرد سطحی

ننایج نشان داد هه میانگین رویکردهای مطالعته در افتراد
سال اول دانشگاه نسبت به سایر افراد بیشنر بوده و از نظر
آماری تفاوت معنیداری بین میتانگین رویکترد راهبتردی
( )p=6/661, f=1/98و رویکرد سطحی()p=6/61, f=1/11
در افراد برحس سال وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
در بررستتی رابطتته بتتین رویکردهتتای مطالعتته و عملکتترد
تحصتتیلی ،ننتتایج نشتتان داد هتته بتتین رویکتترد عمی ت و
راهبردی یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشتجویان رابطته
معنیداری وجود نداشت .این ننایج با یافنههای مهدینژاد
و اسماعیلی ( )16همخوانی و با یافنتههتای ستیف و فتن
آبادی و دیس ( 8و  )71مغایرت دارد.
ننایج مطالعه حاضتر حتاهی از آن بتود هته بتین رویکترد
ستتطحی یتتادگیری بتتا عملکتترد تحصتتیلی رابطتته منفتتی
معنیداری وجود دارد .بدینمعنی هه هر چته دانشتجویان
از رویکتترد یتتادگیری ستتطحی استتنفاده هننتتد ،عملکتترد
تحصیلی آنها هاهش پیدا خواهد هرد .این ننیجه با ننایج
پژوهش سیف و خیرهته نشتان داد در میتان دانشتجویان
پزشکی ،الگوی تعیینهننده برای رویکرد سطحی مشنمل
بر اضطراب امنحان باال ،خودهارآمدی ضعیف و نقصتان در
جهتگیری هدف است ،همخوانی دارد ( .)17در این مورد
به نظر میرسد حجم مطال بیش از حد برنامههای درسی،
93
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F=1/11
df=9
p=6/61

باعث میگردد هه دانشجویان به رویکترد ستطحی تمایتل
پیدا نموده تا بنوانند ارزیابیهای انجتام شتده را پشتت ستر
گذارند.
ننایج مطالعه حاضتر بیتانگر وجتود تفتاوت بتین میتانگین
رویکردهای مطالعه در دخنران و پسران بود .بهطتوریهته
میتتانگین نمتتره رویکتترد عمی ت  ،راهبتتردی و ستتطحی در
دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دخنر بیشنر بوده اما
از نظر آماری اخنالف معنیداری وجود نداشت .این ننیجه
با یافنتههتای پتژوهش مهتدی نتژاد در متورد استنفاده از
رویکردهای یادگیری به وسیله دانشتجویان دخنتر و پستر
( )16و همچنین ننایج مطالعته ستیف هته بیتانگر تفتاوت
معنیداری بین رویکردهای مطالعه با عملکرد تحصتیلی از
لحاش جنسیت بود ،همخوانی دارد ( .)8لذا میتوان گفتت
زمانی هه خواسنه های محیط تحصیلی از دو جن یکسان
باشد ،اننظار میرود هه رویکرد مطالعه دخنتران و پستران،
هم مشابه باشد.
ننایج مطالعه حاضتر نشتان داد هته بتین میتانگین نمتره
رویکرد راهبردی و رویکرد سطحی برحس ستال ورود در
بین دانشجویان از نظر آمتاری تفتاوت معنتیداری وجتود
دارد و با ننایج مطالعه سیف و فن آبتادی ( )8هته نشتان
دادنتتد میتتزان استتنفاده از رویکتترد عمقتتی در دانشتتجویان
یدیمی نسبت به سایر دانشجویان بیشنر بود ،ناهمسو و بتا
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سال

میانگین +انحراف استاندارد

سطح معنی داری
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مقدار زیادی از عملکترد تحصتیلی بته وستیله منغیرهتای
دیگری پیشبینی میشوند هه مشخص نمودن سهم آنها
در عملکرد تحصیلی به شناخت بهنر و بیشنر جنبتههتای
 همچنتین.موثر بر عملکرد تحصیلی همتک خواهتد هترد
محق پیشنهاد متیهندهته انجتام ایتن مطالعته در ستایر
گروههای تحصتیلی از جملته رشتنههتای تحصتیلی فنتی
مهندسی و انسانی نیز انجام و ننایج حاصله مورد مقایسته
.یرار گیرد

قدردانی
این مطالعه حاصل پایان نامه هارشناستی ارشتد بتوده لتذا
محققان از تمامی هسانی هه در به سرانجام رستیدن ایتن
پتتژوهش همکتتاری داشتتنهانتتد بتته ویتتژه دانشتتجویان
شرهتهننده در این مطالعته همتال تشتکر و یتدردانی را
.دارند

) هته همنترین میتزان16( ننایج مهدی نژاد و استماعیلی
اسنفاده از رویکرد سطحی را در دانشجویان یدیمی نشتان
 تصتور متیشتود هتر چته، بنابراین. همخوانی دارد،دادند
دانشجویان بالغتر میگردنتد رویکردهتا بته ستمت عمقتی
 از آنجاییهه استنفاده.شدن گرایش بیشنری پیدا میهنند
دانشجویان از رویکرد مطالعه عمقی باعث افزایش عملکرد
 لتذا الزم استت مستئولین حتوزه.تحصیلی آنان می شتود
آموزش دانشگاه با انجام مداخالت آموزشی و برنامه ریتزی
مناس در جهت هدایت دانشجویان در اسنفاده بیشتنر از
 یافنههای ایتن پتژوهش بتا چنتد.این رویکرد گام بردارند
محدودیت رو به روست هه بایسنی در مطالعات آتی متورد
 اول اینهه تمام رویکردهای یتادگیری بتا:توجه یرار گیرد
ابزارهای خود گزارشی اندازهگیری شدهاند هر چند مبنای
اسنفاده از این ابزارها برای انتدازهگیتری ادراك شتناخنی
دانشجویان بوده و می توان با اسنفاده از ستایر روشهتای
 دوم اینهته.اندازهگیری تکرار و ننایج با هم مقایسه شوند
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Introduction:Measurement of academic achievement (AA) and its effective factors are major
issues that attract researchers attention. The aim of this study was to investigate the relationship
between students' academic performance and studying approaches.
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Methods: in this cross-sectional and correlational study 291 students (male and female) were
selected among the students of Birjand University of Medical Sciences through stratified random
sampling method in 2014-2015. The instruments used to measure studying approaches included
Marton and Saljo (1976) questionnaire. The total mean scores of the students were considered as an
indicator of their academic performance. The data were analyzed in SPSS software using t-test,
ANOVA The significant level was set at p≤0.05.
Results: The results showed that there was a significant correlation between surface approach and
academic performance where surface approach accounts for 6% of academic performance. Fear of
failure, lack of goals, memorization of senseless and irrelevant materials, and were the strongest
negative predictors of academic performance (p<0.001, r=-0.24). based on findings, significant
differences were found in mean scores of students' studying approaches across different years
(p=0.005).also,there is no significant differences between studying approaches and gender.
Conclusion: This study showed surface approach as a predictor of student learning outcomes at
BUMS so,acquiring high score in surface approch needs to educational and training intervention for
students and holding training workshops for teachers in order to using studying approches properly
and improving students academic performance .
Keywords: Surface Approach, Deep Approach, Strategic Approach, Academic Performance
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