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و سرانجام  هاآن یلیتحص شرفتیو پ یریگادیدر  انیمطالعه دانشجو هایشو رو یریادگیتصورات  :چكيده

مطالعه  هایو عادت یریادگیتصورات  سهیمقا. مطالعه حاضر با هدف دارد ینقش اساس هاآن یسرنوشت شغل

در  انجام گرفت. 1991کرمان در سال  یعلوم پزشک سایر دانشجویاندرخشان و  یبا استعدادها انیدر دانشجو

 منظوربه داشتند.شرکت  دانشااه علوم پزشکی کرمان انینفر از دانشجو 805 یاسهیمقای فیپژوهش توص نیا

. اطالعات پس استفاده شد مطالعه یهاعادتو تصورات یادگیری  یهاپرسشنامهبه اهداف پژوهش از  یابیدست

 مستقل مرکزی و پراکندگی و آزمون تی یهاشاخص ،15نسخه  SPSS افزارنرم از استفاده با یآورجمعاز 

مقایسه تصورات  گرفته شد. نتایج نشان داد در در نظر 08/0سطح معناداری در این مطالعه  .شدند یزآنال

تصورات  کهیطوربه(  P=001/0آماری اختالف معناداری وجود داشته است ) نظر ازیادگیری بین دو گروه 

عادات مطالعه، در برخی ابعاد  یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان باالتر از سایر دانشجویان بوده است. در

ارزیابی تصورات  دست آمدهبه یهاافتهیتوجه به (. با  <08/0Pمعناداری وجود داشته است ) یآماراختالف 

و  باشد کنندهکمک تواندیمیادگیری و عادات مطالعه در ابتدای ورود به دانشااه برای کلیه دانشجویان 

 ورات یادگیری و عادات مطالعه کلیه دانشجویان صورت گیرد.تص یمداخالتی را جهت تعدیل و یا ارتقا

 ، کرمان.درخشان یاستعدادها، مطالعه هایعادتی، ریادگیتصورات  واژگان کليدی:

 

 

 

Email: forozy@gmail.com 
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 مقدمه

انگد و  هگای یگک جامعگه   استعدادهای درخشان سرمایه     

از  هگا آنتوجه به امر آموزش و پرورش استعدادهای بالقوه 

وظایف مسؤوالن آموزشی در هر کشوری است. شروع قرن 

هگا نسگ ت   ی در دیدگاهامالحظهقابلاکی از تغییرات ح 11

آموزش استعدادهای درخشان است  در رگذاریتأث به عوامل

؛ 1011؛ کیم و کی، 1991)چنایزی آشتیانی و همکاران، 

 موجگ  بگه (. چنگین تغییراتگی   1990چنایزی آشگتیانی،  

ی مجگدد اطالعگات   دهسازمانمعلومات و اطالعات جدید و 

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

کنگگد در ایگگن زمینگگه توجیگگه مگگی مگگؤثرشناسگگایی عوامگگل 

 انینشگگگجو(. دا1990)چنایگگگزی آشگگگتیانی و شمسگگگی، 

هستند کگه در   یانیدرخشان، دانشجو استعداد ای زهوشیت

ی هگا حگوزه  ای یره ر ییهنر، توانا ت،یخالق ،یهوش نةیزم

همسگاالن خگود نشگان    بگاالتر از   یعملکرد ،ژهیو یلیتحص

 (.1019؛ کتینکایا، 1011)کیم و کی،  دهندیم

آغاز  نهیزم نیدر ا ییهاتیفعال ریهای اخدر سال رانیدر ا 

پگرورش   و بگرای آمگوزش   یطور مثال مدارسگ است به دهش

 هگا دانشااه . دریافته است اختصاص زهوشیآموزان تدانش

درخشگان   اداسگتعد  عنوانباال به رت ه انیدانشجو یبا معرف

 ایگ شکل پو به افراد نیو جل  و ناهداری ا قیصدد تشو در

 و محققگگان ،کارکنگگان فیاز وظگگا یکگگیو فعگگال هسگگتند. 

 موانگع  علگل و  ییشناسگا  ،کشگور  یوالن امگور آموزشگ  ؤمس

 نیگ از به هدر رفتن ا این دانشجویان است، و باید شرفتیپ

در جگذ    همچنگین  و نگد آور عمل به رییجلوگ هاهیسرما

انجگام   قیگ و دق حیصگح ی زیرادهای درخشان برنامهاستعد

 (.1990ی، شمسی و انیآشت یزی)چنا دهند

را  انیدانشگجو  یریادگیگ کگه   یاز عوامل یکی انیم نیدر ا 

تصگورات  . استی ریادگیتصورات  ،دهدیقرار م ریتحت تأث

فگرد در مگورد    دیگ دانگش و عقا  ؛از اسگت  ع گارت  یریادگی

 دیگ دانگش و عقا  اننگد آن ممرت ط با  یهادهیو پد یریادگی

 ،یریادگیگگموضگگوعات  رنگده، یادگیعنگگوان دربگار  خگگود بگه  

و مطالعگه در   یریادگیگ  ،یریادگیگ  یو راه ردها هاتیفعال

و مگدرس در   انیدانشجو نیب فیتکل میکل و در مورد تقس

(. 1018)نیاگوان و همکگاران،    اسگت  یریادگیگ  یندهایفرا

 نگد یفرارورش در پگ  از باورهگا  یامجموعگه  یریادگیمفهوم 

و نقگش   یریادگی جینتا ،یریادگی یهایاستراتژ ،یریادگی

( 1015)علگی و همکگاران،    اسگت  ندیفرآ این در رندهیادگی

بگاور و در    د،یگ عنگوان عقا بگه  یریادگیگ واقع تصورات در 

)همتی و همکگاران،   شودیم فیتعر ،یریادگیاز  رندهیادگی

1991.) 

 کیگ  یرا بگر رو  شگده  انیب یریادگیپژوهشاران تصورات  

 یریادگیگ تصگورات   بگه دو دسگته   یسلسله مرات گ  وستاریپ

 میتقس یفیک ای قیعم یریادگیو تصورات  یکم ای یسطح

 یشگش تصگور اصگل   (. 1991همتی و همکگاران،  کنند )یم

 کگا، یها و جوامع مختلف از جملگه آمر در فرهنگ یریادگی

 یریگادیاند از: اند که ع ارتشده ییشناسا یمالز ا،یاسترال

 ادیعنوان به به یریادگیعنوان به دست آوردن اطالعات، به

، فگه یعنگوان وظ بگه  یریادگی ،آوردن و استفاده از اطالعات

که بگه مکگان و زمگان محگدود      یندیعنوان فرآبه یریادگی

 یریادگیو  یاجتماع تیعنوان رشد قابلبه یریادگی ،ستین

 (.1991 همتی علمدارلو و مرادی،) یشخص رییعنوان تغبه

است که سه  یصورت سلسله مرات به یریادگیشش تصور  

 تمرکز دارنگد، در  یریادگی یکم یهامورد نخست بر جن ه

و بگر   یریادگیگ  یفیک یهاکه سه مورد آخر به جن ه یحال

دارنگگد. در واقگگع  تمرکگگز یریادگیگگدر  ینقگگش معگگان یرو

دهنگد   عنوان به دست آوردن اطالعگات، نشگان  به یریادگی

است،  یریادگیمرات  تصورات سلسله سطح در نیترنییپا

 و تکامگگل فگگرد رییگگعنگگوان تغبگگه یریادگیگگکگگه  یدر حگگال

مراتگ  تصگورات   سگطح در سلسگله   نیدهنگده بگاالتر  نشان

. از مفهگگوم (1991 ،کگگارانمو ه یاسگگت )همتگگ یریادگیگگ

هگگا در عملکگگرد تفگگاوت حیتوضگگ یبگگرا یریادگیگگ تصگگورات

علگی و  سگتفاده کگرد )  ا تگوان یآمگوزان مگ  دانگش  یلیتحص

کگه   دهنگد یها نشان مپژوهش( از طرفی 1015همکاران، 

 یشگناخت  یراه ردهگا  ،یریادگی زهیانا ،یریادگیتصورات 

دهگد  یقگرار مگ   ریرا تحت تگأث  یلیتحص شرفتیپ و یانتخاب

 (.1991همتی علمدارلو و مرادی، )
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متگأثر   عملکرد تحصیلی افگراد عالوه بر تصورات یادگیری،  

هگا یگا   عادت مختلفی است که یکی از این عوامل،از عوامل 

هاشگمیان و هاشگمیان،   مطالعگه افگراد اسگت )    یهامهارت

 هایی گفتگه ها و عادتهای مطالعه به مهارتعادت(. 1999

در  که باعگ  افگزایش انایگزه مطالعگه و یگادگیری      شودمی

مگؤثر بگا    ایشگود و مطالعگه را بگه مطالعگه    دانشجویان می

( از 1991هاشمی و همکگاران،  کند )یل میبازدهی باال ت د

بگا   یریادگیگ بگه   رندهیادگی لیمطالعه تما یهاعادتطرفی 

 ییتوانگگا اناریگگبکگگه  روش مگگؤثر و مناسگگ  اسگگت  کیگگ

-یریادگیگ  یبگرا ی زیرو برنامه یدهدر سازمان انیدانشجو

 (.1991همتی و همکاران، است ) شان

 ژهیگ و یتگ یاهم انیمطالعه دانشگجو  یهاها و مهارتعادت 

 نیازمنگد  ای مگؤثر مطالعه(. 1991همتی و همکاران، دارد )

ها مشکالتی خاص است که نداشتن این مهارت یهامهارت

افشگاری ریاضگی و   آورد )یدانشگجویان بگه وجگود مگ     برای

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

منگد باشگد و هگم    عالقگه  که هم نس ت به مطال  خواندنی

ای بگه  های مطالعه را به شکل ماهرانهواند فنون و مهارتبت

مطالعگات زیگادی   . (1999 ،انیو هاشم انیکار بندد )هاشم

انجگام شگده اسگت     مطالعه دانشجویان یهادر زمینه عادت

دانشگجویان در   ها بیگانار تگأثیر روش مطالعگه   که نتایج آن

فریگگدونی مقگگدم و بگگرای نمونگگه  یگگادگیری درسگگی اسگگت

مطالعه در عملکرد  یهابه اهمیت عادت (1955) چراغیان

 در یزیگ رکگرده و برنامگه   پیشرفت تحصیلی افگراد اشگاره   و

 هگای مطالعگه دانشگجویان و   ها و عگادت جهت به ود روش

انگد )فریگدونی   مداخالت در این زمینه را ضگروری دانسگته  

 (.1955، مقدم و چراغیان

 انیشگجو انگد کگه دان  ها نشگان داده پژوهش نتایج بعضی از 

-عگادت  ،سایر دانشگجویان با  سهیاستعداد درخشان در مقا

استعداد درخشگان   انیدانشجو. دارند یمطالعه مؤثرتر یها

و  نیتمگر  ماننگد  ییهگا از روش انیدانشگجو سایر از  شتریب

 یدهگ و سگازمان  یتفکر انتقاد ص،یتلخ ،یتکرار، مرور ذهن

متگی و  هترند )فعال یریادگی ندیو در فرا کنندیاستفاده م

آمگوزان  دانگش  (. همچنین ط ق تحقیقگی 1991همکاران، 

 یهگگااز مهگگارت یآمگگوزان عگگاداز دانگگش شگگتریب زهگگوشیت

 یشگگناخت یهگگامهگگارت و کننگگدیاسگگتفاده مگگ یفراشگگناخت

(. 1959زاده، نریمانی و موسگی برند )یرا به کار م یمؤثرتر

 1991از طرفی نتایج مطالعه همتگی و همکگاران در سگال    

مطالعگه   یهاو عادت یریادگیتصورات  سهیمقاکه با هدف 

ی نشگان  درخشان و عاد یبا استعدادها انیدانشجو نیدر ب

 یریادگیگ مطالعه مناس  مستلزم تصگورات   یهاعادتداد 

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

 ةرابطگ که با هگدف   1990، مطالعه رضایی در سال هاافتهی

 یریادگیاز  انیو تصورات دانشجو یتشناخمعرفت یباورها

 دهنگده نشگان انجام گرفت،  یو عمق یسطح یکردهایبا رو

ی، تصورات یادگیری شناختمعرفتوجود رابطه آشکار بین 

اسگگت و رویکردهگگای عمقگگی و سگگطحی یگگادگیری بگگوده   

ی مطالعگه همتگی و مگرادی در    هگا افته(. ی1990رضایی، )

تصگورات  کگه بگا هگدف بررسگی ارت گا  بگین        1991سال 

یادگیری و انایزه پیشرفت انجام گرفت، نیز نشان داد کگه  

و  تصورات یگادگیری در دانشگجویان   نیب یداریرابطه معن

همتی علمگدارلو و مگرادی،   وجود دارد ) یلیتحص شرفتیپ

1991.) 

با  دانشجویان علوم پزشکی در مدت طوالنی تحصیل خود 

هستند، کگه   روهان وه بسیار متنوعی از مطال  و دروس روب

انگد و از  داشگته  هگا برخگورد  بگا آن  کمتر ترنییدر مقاطع پا

اطالعات جدیگد پزشگکی    طرف دیار حجم زیاد و دشواری

، هگا یماریتشخیص و درمان ب جدید یهادر رابطه با روش

علمگی پزشگکی را کگاری دشگوار      به حافظه سپردن متگون 

رف ها نیازمند صگ یادگیری تمامی آن ،رونیا نموده است. از

. عگدم انتخگا    باشدیبرنامه درسی منظم م زمان و داشتن

صحیح اکثر دانشجویان را دچار سردرگمی و  روش مطالعه

هگا را  هگا ذهگن آن  و تگا مگدت   کگرده  لیاز تحصگ ی زدگدل

هگا  و س   از بین رفتن انگريی و وقگت آن   کندیم مشغول

 نادرست مطالعه سگو   یهاروش یسوو آنان را به شودیم

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

و روش مطالعگگه  یریادگیگگکگگه تصگگورات  نیگگتوجگگه بگگه ا

هگگا و آن یلیتحصگگ شگگرفتیو پ یریادگیگگدر  انیدانشگگجو
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دارد و  یهگگا نقگگش اساسگگ آن یسگگرانجام سرنوشگگت شگگغل 

آموزش به ود  قیها را از طرآن توانیهستند که م یموارد

 یهگگاو عگادت  یریادگیگ الزم اسگت بگه تصگورات    . دیبخشگ 

توجه شگود و در جهگت اصگال      شتریب ان،یمطالعه دانشجو

( لذا ایگن  1991)همتی و همکاران، شود  یزیرها برنامهآن

 هگای و عگادت  یریادگیگ تصگورات   سهیمقامطالعه با هدف 

سایر درخشان و  یبا استعدادها انیدانشجو نیمطالعه در ب

 جام شد.ان 1991کرمان در سال  یعلوم پزشک دانشجویان

 مواد و روش ها

مقطعگگی از نگگوع توصگگیفی  یامطالعگگهایگگن پگگژوهش  

تصگورات   یاسگه یمقااست که با هگدف بررسگی    یاسهیمقا

بگا   انیدانشگجو  نیمطالعگه در بگ   هگای ¬و عگادت  یریادگی

 یعلگوم پزشگک   سگایر دانشگجویان  درخشان و  یاستعدادها

انجام شد جامعه این مطالعه را کلیه  1991کرمان در سال 

از سگگگایر  یانمونگگگه نشگگگجویان اسگگگتعداد درخشگگگان ودا

دانشجویان وابسته به دانشااه علوم پزشکی کرمان تشکیل 

 دادند.

جهت تعیین حجم نمونه آمار دانشجویان در نیمسگال دوم  

از اداره آمگگار آمگگوزش کگگل  1991-199۱سگگال تحصگگیلی 

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

واحگد  )زشگکی دانشگااه کرمگان    پزش مرکز مطالعات آمگو 

دانشجو در این واحد ث ت نام  111ی درخشان( استعدادها

وارد مطالعه شدند، الزم بگه ذکگر    هاآنکه کلیه  شده بودند

است که مرکز توسعه آموزش دانشااه علوم پزشکی کرمان 

ی اعالم شده از ارهایمعواحد استعداد درخشان با توجه به 

شگجویانی کگه شگرایط را داشگته     سوی وزارت بهداشت، دان

را دارند. جهت دسترسی به  هاآنو اطالعات  نامث تباشند 

مجگگوز بگگه واحگگد مگگذکور، اسگگامی   ارائگگهبگگا  دانشگگجویان

و  دانشجویان استعداد درخشان هر دانشکده به تفکیک بگه 

ط ق  هادانشکدهارسال شد. آموزش  هادانشکدهبه آموزش 

جهگگت تکمیگگل  لیسگگت بگگا دانشگگجویان تمگگاس گرفتگگه و 

کگه جهگت تکمیگل     شگد یمگ خواسگته   هگا آنپرسشنامه از 

از تعداد کل  پرسشنامه به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

دانشگگجوی اسگگتعداد درخشگگان  111 (8051دانشگگجویان )

نفگر   115کسر شد و تعداد نمونه بر حس  جدول مورگان 

برآورد گردید که با توجه به تعداد دانشجویان هر دانشکده 

محاس ه و تعداد نمونگه بگرای    هادانشکدهنس ت هر یک از 

در  صگگورتبگگهی ریگگگنمونگگههگگر دانشگگکده مشگگخص شگگد. 

صورت گرفگت کگه    هاخوابااهدسترس با مراجعه دانشکده، 

سعی شد برای مشارکت حداکثری دانشگجویان در سگاعت   

در اختیار دانشجویان قگرار گیگرد. در    هاپرسشنامهمناس  

اینکگگه کلیگگه دانشگگجویان اسگگتعداد  ایگگن مطالعگگه علیگگرغم

شده در مرکز استعداد درخشان دانشگااه   نامث تدرخشان 

 هگا پرسشنامهدانشجو  10تعداد  تنها کردندیمباید شرکت 

کامگل تحویگل دادنگد، نظگر بگه اینکگه آمگوزش         طگور بهرا 

دانشکده اسامی افرادی را که تکمیل نکرده بودنگد داشگت،   

ق ارسگال پیامگک تلارامگی    واحد استعداد درخشان از طری

مجدد از دانشجویانی که شرکت نکرده بودند خواست شگد  

و این کار دو دفعگه انجگام    را تکمیل نمایند هاپرسشنامهتا 

هم ذکر شگده بگه    ق الًکه  طورهمانشد که تعدادی نهایی 

 10دانشگگجو ) 805بنگگابراین در مجمگگوع ؛ نفگگر رسگگید 10

د مطالعگه شگدند.   ( وار 115دانشجوی استعداد درخشان و 

دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه متشگکل   منظوربه

از سه بخش؛ اطالعگات دموگرافیگک، تصگورات یگادگیری،     

 مطالعه استفاده شد. یهاعادتپرسشنامه 

فگگرم مشخصگگات دموگرافیگگک شگگامل سگگن، جگگنس،  -

 .باشدیم، رشته تحصیلی و... تأهلوضعیت 

شگنامه در سگال   پرس نیگ اپرسشنامه تصگورات یگادگیری،    

 یاسگت کگه دارا   شگده  ساخته یو هات یتوسط پرد 1001

 یریادگاز: ی اندع ارتاست که  اسیمق خرده 1و  هیگو 91

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

 یریادگی ،(هیگو 9و استفاده از اطالعات ) یادآوریعنوان به

 یشخص رییتغعنوان به یریادگی گویه(، 9) فهیعنوان وظبه

که به زمان و مکگان   یندیعنوان فرآبه یریادگی، (هیگو 5)

 تیگ عنوان رشگد قابل به یریادگیو  (هیگو 9) ستیمحدود ن

 1پرسشگگنامه مگگذکور در مقیگگاس  . (هیگگگو 1) یاجتمگگاع

، قگگرار داشگگت  (مگگوافقم تگگا مخگگالفم ی لیکگگرت )ادرجگگه

هگر   یهگا سؤال بود و با جمع 1تا  1ها از سؤال یگذارنمره
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 محاسگ ه شگد.   هگا اسیگ مق خگرده  یهگا نمره اسیمق خرده

گرفتگه   در نظگر  191و حداکثر نمگرات   91حداقل نمرات 

 199تگا   51ضعیف،  58تا  91ی که نمرات بین طوربهشد 

گرفتگه شگد. ضگری      در نظرخو   110متوسط و باالتر از 

مگورد   1001آلفا کرون اخ توسط پگردی و هگاتی در سگال    

 یهگا اسیگ مق خگرده  یبگرا کگه   بررسی قرار گرفتگه اسگت  

 یریادگیگ عنگوان بگه دسگت آوردن اطالعگات،     به یریادگی

عنگوان  به یریادگیو استفاده از اطالعات،  یادآوری عنوانبه

عنوان به یریادگی ،یشخص رییعنوان تغبه یریادگی فه،یوظ

 یریادگیگ و  سگت یکه به زمان و مکگان محگدود ن   یندیفرآ

، ۱9/0، 59/0:  یگ ه ترتبگ  یاجتمگاع  تیگ عنوان رشد قابلبه

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

توسط همتی و همکگاران در سگال    رانیدر ااین پرسشنامه 

ی و پایایی شگده اسگت کگه ضگری  آلفگا      سنجروان 1991

شگده اسگت    گگزارش  59/0کرون اخ برای کگل پرسشگنامه   

 (.1991)همتی و همکاران، 

و  یتوسگط پالسگان  لعه: این ابزار ی مطاهاعادتپرسشنامه  

 یابیگ هنجار رانیگ در ای کرم توسط و 1991شارما در سال 

و  هیگ گو 18ی مطالعه دارا یهاپرسشنامه عادت شده است.

 ،یکگ یزیف تیزمان، وضع یبندمیتقس ،اسیمق هشت خرده

 ،یریادگیگگ زشیگگانا کگگردن، ادداشگگتیخوانگگدن،  ییتوانگگا

 یابیگ است که به ارز یامتحانات و تندرست یحافظه، برگزار

 ،1نمگره  )ی ادرجه 9 کرتیل فیط کیدر  انیپاسخاو نظر

یا هرگز(  ندرتبهصفر برای  یا بیشتر اوقات و نمره شهیهم

، 11، 11، 91، 91، 9۱، 11: شگماره  یها هیو گو پردازدیم

گگذاری شگد.   معکگوس نمگره   صورتبه 11و  1، 9، 19، 18

 نمره باالتر نشا ناست و  90ها حداکثر نمره در همه حوزه

حگداکثر نمگره در   . اسگت  خگو  مطالعگه   یهادهنده عادت

، 10زمگان   یبنگد میتقسگ  ها ع ارت است از:هریک از حوزه

، 11، توانگگگایی خوانگگگدن 11شگگگرایط فیزیکگگگی مطالعگگگه 

، 5حافظگگه  11، ، انایگگزش یگگادگیری1 یبگگردارادداشگگتی

روایگگی و پایگگایی ایگگن  اسگگت. 1و سگگالمتی  10امتحانگگات 

 انجگام  195۱توسط کرمی و همکاران در سگال  مه پرسشنا

و  55/0یی بگاز آزمگا  گرفت و ضری  آلفا کرون اخ بگا روش  

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

شگده   بررسگی  1998ه هاشمی و همکاران در سگال  مطالع

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

و نیگز روایگی وابسگته بگه معیگار       18/0کگردن   میدونروش 

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

 15 نسخه SPSSافزار نرم وارد یآورجمع از پس طالعاتا

ی مرکگگزی و هگگاشگگاخصاز  اسگگتفاده بگگا سگگپس و شگگده

سطح معنگاداری   .شد آنالیز مستقل تی آزمون پراکندگی و

 گرفته شد. در نظر 08/0

 هاافتهی

 هگا نمونه %1/10زنان در مجموع  نشان داد که هاافتهی 

 ۱9/1 کننگدگان شگرکت میگاناین سگن    .را تشکیل دادند

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

ی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسگی ارشگد و دکتگرا   

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

پرسگتاری، مامگایی،    ز ق یلمختلف ا یهارشتهدانشجویان 

، علگوم  عمگومی  پزشکی، دندانپزشکی، هوش ری، بهداشگت 

هگای پزشگکی   آزمایشااهی، رادیولويی، اتا  عمل و فوریت

 در مطالعه شرکت کرده بودند.  

نتایج این مطالعه همچنگین نشگان داد میگاناین )انحگراف     

معیار( نمره کل تصورات یادگیری در دانشجویان اسگتعداد  

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

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

طرف دیاگر نتگایج مربگو  بگه مقایسگه بگین دانشگجویان        

استعداد درخشان با سایر دانشگجویان در زمینگه تصگورات    

یادگیری نشان داد که بین دو گروه از نظر آماری اخگتالف  

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

تصورات یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان باالتر از 

سایر دانشجویان بوده است و همچنین در رابطه با مقایسه 

ابعاد تصورات یادگیری نیز در تمگام ابعگاد ارت گا  آمگاری     

کگه میگاناین نمگره     یطگور بهمعناداری وجود داشته است 

در دانشگجویان اسگتعداد درخشگان    ابعاد تصورات یادگیری 

باالتر از سایر دانشگجویان بگوده اسگت؛ در خصگوص ابعگاد      

نشان داد که  بیشترین میاناین  هاافتهیتصورات یادگیری 



 ...تصورات یادگيری و عادت های                                                                                                                                        11

 99 بهار، 1شماره ، همیازدشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

و انحراف معیار نمره در دانشگجویان اسگتعداد درخشگان و    

ی و شخص رییتغ عنوانبه یریادگسایر دانشجویان به بعد ی

بگه دسگت آوردن   معیار به بعگد  کمترین میاناین و انحراف 

 اختصاص داشته است. اطالعات

مرت ط با عادات مطالعه نشگان داد کگه میگاناین     یهاافتهی

مطالعه در دانشجویان استعداد درخشان و  یهاعادتنمره 

( ± 1۱/5و ) 91/15( ± 95/5سایر دانشجویان به ترتی   )

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

مطالعه بیشترین میاناین و انحراف معیگار   یهاعادتاد ابع

در دانشجویان استعداد درخشان به بعد توانایی خوانگدن و  

در سایر دانشجویان به بعد برگگزاری امتحانگات اختصگاص    

داشته است عالوه بر این کمترین میاناین و انحراف معیار 

در دانشجویان استعداد درخشگان بگه بعگد تندرسگتی و در     

دانشجویان به بعد یادداشت کردن اختصگاص داشگته    سایر

 یهگا عگادت است. عالوه بر این مقایسه میاناین نمره کگل  

مطالعه نشان داد که بین دو گروه اختالف آماری معناداری 

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

 زمگان  یبنگد میتقسگ  یبعدهامطالعه،  یهاعادتبین ابعاد 

(0001/0=P ،)کگگگیزیف تیوضگگگع( 01/0ی=P و )ییتوانگگگا 

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

 نینمره ا نیانایکه م یطوربه معناداری وجود داشته است

سگگایر اسگگتعداد درخشگگان بگگاالتر از  انیابعگگاد در دانشگگجو

 (.1)جدول  بوده است انیدانشجو

 ی مطالعه و تصورات یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان با سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانهاعادت: مقایسه میانگین و انحراف معیار 1جدول 

 متغیر

دانشجویان استعداد درخشان 

(06n=) 
 آزمون تی (=444nسایر دانشجویان )

 p-value t انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ی
یر

دگ
 یا

ت
را

صو
د ت

عا
اب

 

 60/2 64/6 06/6 64/21 60/4 06/22 ن اطالعاتبه دست آورد

و استفاده  یادآوریعنوان به یریادگی

 از اطالعات
66/40 46/0 24/41 66/7 661/6 66/6 

 60/2 66/6 00/2 64/16 02/2 16/14 فهیعنوان وظبه یریادگی

 16/2 66/6 67/4 26/41 76/4 46/46 یشخص رییعنوان تغبه یریادگی

که به  یندینوان فرآعبه یریادگی

 ستیزمان و مکان محدود ن
14/10 66/2 60/14 04/2 667/6 04/2 

رشد صالحیت  عنوانبهیادگیری 

 اجتماعی
26/26 67/2 44/14 74/6 6661/6 01/4 

 27/6 661/6 61/22 74/146 76/16 16/101 تصورات یادگیری نمره کل

د 
عا

اب
ت

اد
ع

ها
عه

طال
ی م

 

 01/4 6661/6 44/1 16/0 64/1 46/0 زمان یبندمیتقس

 46/2 61/6 76/1 44/0 07/1 06/7 یکیزیف تیوضع

 61/4 6661/6 10/2 20/4 62/2 06/6 خواندن ییتوانا

 -14/6 40/6 64/1 40/2 46/1 42/2 کردن ادداشتی

 -17/1 24/6 64/1 61/0 67/1 00/0 یریادگی زشیانگ

 16/1 26/6 10/1 06/4 22/1 72/4 حافظه

 -66/6 74/6 61/2 60/6 40/2 66/4 امتحانات یربرگزا

 -06/1 16/6 10/1 66/2 10/1 06/2 تندرستی

 41/1 10/6 17/4 06/40 64/4 61/44 ی مطالعههاعادتنمره کل 

 بحث  

در  انیمطالعگگه دانشگگجو  شو رو یریادگیگگتصگگورات      

هگا و سگرانجام سرنوشگت    آن یلیتحص شرفتیو پ یریادگی

. نتگایج مربگو  بگه مقایسگه     دارد یاساسها نقش آن یشغل

بین دانشجویان استعداد درخشان با سگایر دانشگجویان در   

زمینه تصورات یادگیری نشان داد که بین دو گروه از نظگر  

ی که میگاناین  طوربهآماری اختالف معناداری وجود دارد 

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

ی مطالعگه  هاافتهی حالنیبااراستا مطالعه مشابه یافت نشد 

افگراد  در اسپانیا نشان داد  100۱کارلو و همکاران در سال 

 یمیخگگودتنظ یریادگیگگ یراه ردهگگا نگگهیدر زم زهگگوشیت

کننگد  یکسگ  مگ   یعاد آموزان از دانش یباالتر یهانمره

ی مطالعگه  هگا افتهبر این ی( عالوه 100۱کارلو و همکاران، )

در کانادا نیز نشان داد  1009جانسون و همکاران در سال 

خگود در   یعگاد  انیگ همتابا  مقایسه در تیزهوش فراگیران

خگگود  یکننگگده از راه ردهگگاخسگگته فیبگگا تکگگال ییارویگگرو

)جانسون و همکگاران،   کنندیاستفاده می شتریب یزشیانا

و مگرادی در   ی مطالعگه همتگی  هگا افته( همچنین ی1009

در اصفهان که با هگدف بررسگی ارت گا  بگین      1991سال 

تصورات یادگیری و انایزه پیشرفت در دانش آموزان انجام 

تصگورات   نیبگ  یداریرابطگه معنگ  گرفت، نیز نشان داد که 

وجگود دارد   یلیتحصگ  شگرفت یو پ یادگیری در دانشجویان

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

در   کنندیمماهیت مورد بررسی از پژوهش حاضر حمایت 

تفگاوت در  بیان کرد کگه   طورنیا توانیمتوجیه این نتایج 

سگایر  استعداد درخشان و  با انیدانشجو یریادگیتصورات 

ها هم با توجه به تجار  متفاوت آن توانیرا م انیدانشجو

و  اسگتعداد درخشگان   انیدانشگجو  مثگال  یکرد، برا نییت 

و  یاز لحگگاا امکانگگات رفگگاه   یحتگگ یر دانشگگجویانسگگا

دارند و دانشااه امکانات  یمتفاوتی هاتجربه زین ییدانشجو

اسگتعداد درخشگان قگرار     انیدانشگجو  اریگ در اخت یشتریب

 ،یآموزشگگ التیفگگراهم آوردن تسگگه  نیهمگگ و دهگگدیمگگ

 یلیتحصگ  شگرفت یو پ زهیگ انا جگاد یدر ا یو رفاه یپژوهش

اسگتعداد   انیدانشگجو  تیرضا ندتوایدارد و م ییسهم بسزا

شود که تنها بگه دن گال    موج  دهد و شیدرخشان را افزا

را مد نظر  قیعم یریادگین اشند، بلکه  یگرفتن نمره ق ول

 یاند کگه برقگرار  ها نشان دادهپژوهش نی. همچندهند قرار

نفگس و   بگه  اعتمگاد  شیارت ا  دانشجو با استاد باع  افگزا 

از  گفگت  تگوان یمگ و  شگود یمگ  در دانشجو یریادگی زهیانا

اسگتعداد درخشگان    انیکه استادان هم به دانشگجو  ییآنجا

 نگه یمتفگاوت در زم  تجگار   نیگ ا کننگد، یم یشتریتوجه ب

تصورات  یریگمنجر به شکل تواندیرابطه با استادان هم م

 از سایر دانشگجویان  در استعداد درخشان زیمتمای ریادگی

و همکگاران در   یلعه همتگ مطا جینتااما نتایج مطالعه  شود.

درخشگان و   یبا استعدادها انیدانشجو نیدر ب 1991سال 

اختالف معناداری بین دو گگروه  نشان داد سایر دانشجویان 

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

 با نتایج مطالعه حاضر است.  

ابعگاد   سگه یدر رابطه بگا مقا عالوه بر این نتایج این پژوهش 

در تمگام ابعگاد ارت گا     نشان داد که  زین یریادگیرات تصو

بگگین دو گگگروه دانشگگجویان اسگگتعداد    یمعنگگادار یآمگگار

که  یطوربه وجود داشته استدرخشان و سایر دانشجویان 

ابعاد  در دانشجویان اسگتعداد درخشگان    یهانمرهمیاناین 

 کگگه ییآنجگگابگگاالتر از سگگایر دانشگگجویان گگگزارش بگگود. از 

ق گل از   یهگا دورهاز  احتمگاالً عداد درخشان دانشجوی است

دانشااه دارای عقاید و دانش بیشتری نس ت بگه یگادگیری   

بر تصگورات یگادگیری در دوره    تواندیماین خود  اندداشته

 گذاشگگته و ابعگگاد تصگگورات یگگادگیری ریتگگأثدانشگگااه هگگم 

بگه دسگت آوردن اطالعگات، یگادگیری      عنوانبهیادگیری )

ردن و اسگتفاده از اطالعگات، یگادگیری    بگه یگاد آو   عنوانبه

فرایندی که به مکگان و   عنوانبهوظیفه، یادگیری  عنوانبه

رشگد قابلیگت    عنگوان بگه زمان محگدود نیسگت، یگادگیری    

کگه خگود در   تغییر شخصگی   عنوانبهو یادگیری  اجتماعی

را هگم نمگره    شگود یمگ مجموع همان تصگورات یگادگیری   

ر است عقیده به خگود نیگز   باالتری بدهند. ال ته الزم به ذک

در باال بودن تصورات یادگیری و عالقه به مطل  یگادگیری  

دانشگجویان تصگور    احتمگاالً کگه   اسگت  مگؤثر نیگز   هم جزو

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

یادگیرنده  عنوانبهعقاید در مورد خود  دیسینویمخصوص 

نیاگوئن و همکگاران،   ) است مؤثرنیز در تصورات یادگیری 

در همین راستا نتایج مطالعگه همتگی و همکگاران     (1018

 یهگا نمگره  نیانایگ تفاوت مدر اصفهان نشان داد  ( 1991)

تمگگامی ابعگگاد و اسگگتعداد درخشگگان در  انیدانشگگجوسگگایر 

 فگه یوظ عنگوان بگه  یریادگیگ  بعگد  جزبه یریادگیتصورات 

 سگایر  یهگا نمگره  نیانایگ م کگه   یگ ترتنیگ ابهمعنادار بود. 
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بگه   عنگوان بگه  یریادگیگ  یهگا اسیمق در خرده انیدانشجو

آوردن و  ادیگ به  عنوانبه یریادگیو  اطالعات دست آوردن

 انیدانشگجو  بگاالتر از  یمعنادار طوربهاستفاده از اطالعات 

 یهگا نمگره  نیانایگ م کگه یدرحگال استعداد درخشگان بگود.   

 یهگا اسیگ مق در خگرده  درخشگان  با اسگتعداد  انیدانشجو

 عنگوان بگه  یریادگیگ  ،یشخصگ  رییگ تغ عنگوان بگه  یریادگی

 یریادگیگ و  سگت یو مکگان محگدود ن   زمان که به یندیفرا

 از بگاالتر  یداریمعنگ  طوربه یاجتماع تیرشد قابل عنوانبه

کگگه  (1991)همتگگی و همکگگاران،  بگگود یعگگاد انیدانشگگجو

تفاوت در نتایج همتی  مخالف با نتایج مطالعه حاضر است.

به عوامل  تواندیمدر خصوص ابعاد یادگیری  و نتایج حاضر

متفاوتی که نیاز بگه پگژوهش بیشگتر دارد بسگتای داشگته      

 باشد.

مطالعگه   یهگا عگادت نمگره کگل    نیانایم سهیمقاهمچنین 

وجگود   یمعنادار یدو گروه اختالف آمار نینشان داد که ب

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

در بگگین عگگادات مطالعگگه و  داریمعنگگا  وجگگود ارت گگ عگگدم

استعداد درخشان و سایر  انیدانشجوتصورات یادگیری در 

به این موضوع بستای داشگته   تواندیم احتماالًدانشجویان 

باشد که عادات مطالعگه از دوران کگودکی در افگراد شگکل     

ادامگه داشگته و    یسالبزرگبه همین این عادت تا  ردیگیم

انشجویان ایجاد نکگرده اسگت ابگاذری و    تفاوتی را در بین د

عگادات مطالعگه    دیسگ ینویمگ ( در این زمینه 1991ریای )

دیار در دوران کگودکی شگکل    یهاعادتمانند بسیاری از 

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

مطالعه همان گرایش فرد به یک شیوه  یهاعادتاز طرفی 

 مطال  را یاد بایگرد  یخوببهند یادگیری است که فرد بتوا

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

و مناسگ  اسگت کگه بیگانار      مگؤثر یادگیری با یگک روش  

 شگان یریادگیگ بگرای   یزیربرنامهو  یدهسازمانتوانایی در 

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

نمگره   نینشگان داد بگ   1018همکاران در سال در اصفهان 

و اسگگتعداد  یعگگاد انیدانشگگجو مطالعگگه یهگگاعگگادتکگگل 

 یهگا نمگره  نیانایگ درخشان تفاوت معنادار وجود دارد و م

 طگور بگه با استعداد درخشان  انیدانشجو مطالعه یهاعادت

)همتگگی و  اسگگت یعگگاد انیبگگاالتر از دانشگگجو یداریمعنگگ

یان کگگه دانشگگجو رودیمگگاحتمگگال  ؛ کگگه(1991همکگگاران، 

 یسالبزرگاستعداد درخشان در زمینه عادات یادگیری در 

و عگادات مطالعگه    یهگا روشرا انجام داده تگا   ییهاکوشش

فگائق آینگد در    رمعمولیغرا شناخته و در عادات  ترحیصح

 حالیکه سایر دانشجویان این کار را نکردند. اباذری و ریای

  قابگل اصگال   یسگال بگزرگ عگادات مطالعگه در    دیسینویم

بهتر  یهاوهیشهستند و با کمی تالش و تحمل و شناخت 

گذاشگت  عگادات نادرسگت مطالعگه کنگار      تگوان یممطالعه 

 .(1991ریای،  اباذری و)

مطالعگه،   یهگا عگادت ابعگاد   نیاز بگ نشگان داد کگه    هاافتهی

 ییو توانگا  یکگ یزیف تیزمگان، وضگع   یبنگد میتقس یبعدها

 یمعنگادار  اخگتالف  یدو گگروه از نظگر آمگار    نیخواندن ب

که میاناین نمره این ابعگاد در   یطوربه وجود داشته است

دانشجویان استعداد درخشگان بگاالتر از سگایر دانشگجویان     

( نیز نشگان داد  1991مطالعه همتی ) یهاافتهیبوده است. 

که دانشجویان استعداد درخشان در ابعاد وضعیت فیزیکی، 

اسگگتعداد تقسگگیم زمگگان در دانشگگجویان  توانگگایی خوانگگدن،

)همتگی و  درخشان میاناین نمره بگاالتری را اخگذ کردنگد    

به این دلیل باشد کگه بگرای    تواندیمکه  (1991همکاران، 

بیشتری  تیاهمدانشجویان استعداد درخشان این سه بعد 

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

 طگور نیگ ا تگوان یمگ در توجیه این نتایج  یاز طرف باشدیم

 بگا اسگتعداد   انیکگه دانشگجو   یلیتحصگ  یهاتیموفقگفت 

و  تیمنجگر بگه احسگاس رضگا     ،کننگد یمگ تجربه  درخشان

و  شتریکه ب شودیم شده و موج  هاآندر  یدرون زشیانا

هم بتوان گفت  دیشا رند،یمطالعه بهره گ یهاعادتبهتر از 

در سطح بگاال   یریادگیموفق، به  انیدانشجو که ییاز آنجا

 ،کننگد یمگ  ،ینیرا بگازب  شرفتشانیو پ دهندیمد نشان تعه

 شگان یهاتگالش در  ییهگا انط ا به اهدافشان  دنیرس یبرا

الزم به ذکر است این مطالعگه دارای نقطگه    .کنندیم جادیا

ضعفی ماننگد عگدم مشگارکت کلیگه دانشگجویان اسگتعداد       

آمگوزش  ود که پژوهشگاران از طگر  مختلگف )   درخشان ب
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سال پیامک تلارامی، ولی با توجه به اینکگه  و ار هادانشکده

نیگز آزاد بگود    مطالعگه مقطعگی بگود و شگرکت در مطالعگه     

بگه   مطالعگه را  کننگده شگرکت پژوهشاران با همیت تعگداد  

 هاپرسشنامهاگر در یک گردهمایی  احتماالًاتمام رساندند. 

 کننگدگان شگرکت میگزان   دیگ گردیمگ جهت تکمیل پخش 

 .شدیمبیشتر 

 یريگجهينت

تصگورات   نگة یپگژوهش حاضگر در زم   جیبا توجه به نتا 

 و بگا در نظگر گگرفتن    انیدانشگجو یادگیری و ابعگاد آن در  

 ،یریادگیگ  نگد یدر فرا تصگورات یگادگیری  و نقگش   تیاهم

 شگگنهادیپ یشگغل  تیگگو سگرانجام موفق  یلیتحصگگ تیگ موفق

بگه دانشگااه،    انیدر آغاز ورود دانشگجو  هادانشااه شودیم

مگؤثر   یآموزش یهاییراهنما دالورود،یجد انیدانشجو یبرا

 .فراهم سازند تصورات یادگیریو اصال   یریجهت فراگ

 قدردانی 

 با کد اخال  مصو  یمقاله برگرفته طر  پژوهش نیا     

IR.KMU.REC.1396.2539 یمگال  تیگ تحت حما و 

. پژوهشاران بر خگود  باشدیمکرمان  یدانشااه علوم پزشک

 یو معاونگت محتگرم پژوهشگ    انیاز دانشگجو  دانندیمالزم 

پگژوهش   نیکرمان که امکان انجام ا یدانشااه علوم پزشک

 .ندینما یانتشکر و قدر مانهیرا فراهم نمودند صم
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Abstract: Learning conceptions and Study methods of students play an important role in 

learning, educational achievements and finally in their profession. Hence, present study 

aimed to compare the learning conceptions and study habits in talented and normal 

students of Kerman University of Medical Sciences in 2018. In this descriptive-

comparative study, 508 students of Kerman University of Medical Sciences participated. 

Three questionnaires were used for data collection, demographic characteristics, learning 

conceptions, and study habits. Then, data were analyzed by SPSS software version 18, 

central indexes and dispersion tests, independent t-tests. Data analysis revealed the 

significance level in this study that it was considered 0.05. In comparison of learning 

conceptions and learning habits between two groups, there were significant differences; 

learning conceptions in talented group was more than the normal group (P= 0/001). In 

term of learning habits, there was significant difference between two groups in some of 

the learning habits (P<0/05). According to the findings, the evaluation of learning 

conceptions and habits in admission time can be helpful, and therefore, interventions to 

modify or  promote leaning conception and study habits should be done.  
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