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Abstract

Introduction: One of the most important practical approaches is awareness of study
and learning skills in order to improve the quality of learning and empowering
students to reach the success in education. The aim of present research was to design
the scopes of curriculum for the study skills and learning of under graduated students
in the Iranian higher education system.
Methods: The present research accomplished by qualitative approach and content
analysis method. Participants were included 15 specialists in educational psychology
and educational sciences in the academic year (2018-2019) and 18 written document
related to study and learning skills. Targeted sampling was used to select individuals.
Data were collected through the semi-structured interviewers up to the saturation
stage and analyzed with the MAXQDA 10 software.
Results: The consequences of the analysis were consisted of 118 initial codes that are
given finally with the combination of codes, 33 final codes, 7 substratum and 2 main
stratums. The main stratum were consisted of substratum improving the level of
individual ability (raising the level of self-esteem and self-productivity), (increasing
the level of memory ability and effective learning), (creating enthusiasm and
motivation in learning) and (paying attention to innate and natural talents), the main
substratum(educational quality) associated with substratum (improving the quality of
education in higher education), (training critical and critique students) and (time
management) were included.
Conclusion: Due to the awareness of students with study and learning skills that
improves their level of performance and academic achievement, it is necessary to
predict the course of study and learning skills in the undergraduated student
curriculum.
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چکیده
مقدمه :آگاهی از مهارتهای مطالعه و یادگیری یکی از مهمترین راهکارهای عملی در راستای بهبود کیفیت آموزش و توانمند سازی
دانشجویان در کسب موفقیت تحصیلی است .هدف از پژوهش حاضر واکاوی اهداف طراحی برنامه درسی مهارتهای مطالعه و یادگیری
برای دانشجویان دوره کارشناسی در نظام آموزش عالی ایران بود.
روشها پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای قراردادی انجام شد .مشارکت کنندگان را 15 ،نفر از متخصصان
روانشناسی تربیتی و علوم تربیتی در سال تحصیلی( )97-98و  18سند مکتوب مرتبط با مهارتهای مطالعه و یادگیری شامل شدند.
برای انتخاب افراد ازروش نمونه گیری هدفمند استفاده شد .داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته تا مرحله اشباع ،گردآوری
و با نرم افزار  MAXQDA10تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.
یافتهها :نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها شامل 118کد اولیه بود ،که در نهایت با ادغام کدها 33کدنهایی 7،زیر طبقه و
در2طبقه اصلی ارائه گردید؛که طبقه اصلی« ارتقا سطح توانایی فردی» شامل زیر طبقات «:باال بردن سطح خویشتن نگری و خودبهره
وری»« ،باال بردن سطح توانمندی حافظه و یادگیری اثربخش» «،ایجاد شوق و انگیزه در یادگیری»و «توجه به استعدادهای فطری و
ذاتی»و طبقه اصلی« کیفی سازی آموزشی» با زیر طبقات« ارتقاء کیفیت آموزشی در آموزش عالی»« ،تربیت دانشجوی منتقد و نقد
پذیر»و « مدیریت زمان» را شامل شدند.
نتیجهگیری :با توجه به اهمیت آشنایی دانشجویان با مهارتهای مطالعه ویادگیری که موجب ارتقاء سطح عملکرد و پیشرفت تحصیلی
آنها می شود ،پیش بینی درسی تحت عنوان مهارتهای مطالعه و یادگیری در برنامه درسی دانشجویان دوره کارشناسی ضروری به نظر
می رسد.

واژگان کلیدی :طراحی برنامه درسی ،مهارتهای مطالعه و یادگیری ،دوره کارشناسی ،نظام آموزش عالی
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اند که مهارتهای مطالعه در موفقیت تحصیلی دانشجویان برای
رسیدن به نتایج مورد انتظار ،موثربوده است [ .]10-11از سویی
دیگرمهارتهای مطالعه نقش اساسی در آینده حرفه ای
دانشجویان دارد و برای موفقیت تحصیلی آنها باید از آن استفاده
کرد[.]12
مطالعات انجام شده موید این مطلب است که مهارتهای
مطالعه و یادگیری باتسهیل فرآیند یادگیری دانشجویان ،عملکرد
تحصیلی آنان را بهبود می بخشد و به مثابه ابزاری است که
برای حل مشکالت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد و به
دانشجویان کمک می کند تا مهارتهایی را که در طول دوران
تحصیل نیاز دارند رشد و توسعه دهند شناسایی و تقویت این
راهبردها به فرد کمک می کند تا با تکیه بر توانایی های خود،
به کشف و تقویت این مهارت ها قادر باشند و با موفقیت کامل
تحصیالت دانشگاهی خود را پشت سر بگذارند [.]13پژوهش
های انجام یافته در کشورمان نشان می دهدکه مهارت های
مطالعه و یادگیری دانشجویان از حد مطلوب خود به دور می
باشد و بیش از دو سوم دانشجویان با مهارتهای مطالعه آشنا
نیستند که موجب شکست تحصیلی شده است [ .]14درپژوهشی
فریدونی مقدم و چراغیان نیز دریافتند بین عادت مطالعه و
عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط مثبت و معنی داری وجود
دارد[ .]15نوحی و همکاران در پژوهشی نشان دادند دانشجویان
به یادگیری مهارت های مطالعه در طی سال های اول دانشگاه
نیاز دارند .همچنین ،برگزاری دوره آموزشی در مورد مهارت های
دانشگاهی برای دانشجویان جدیدالورود را پیشنهاد کردند [.]16
شکورنیا و همکاران دربررسى رویکردهاى مطالعه و یادگیرى
دانشجویان دریافتند ،ضرورت توجه به توانمند سازی اعضای
هیات علمی در زمینه آگاهی از مهارتهای مطالعه و یادگیری که
نقش بسزایی در پیشرفت دانشجویان دارد[.]17
در پژوهشی دیگرسالم صافی و همکاران عنوان کرده اند
شیوه هاى صحیح مطالعه موجب کاهش زمان مطالعه و افزایش
میزان یادگیرى ،نگهدارى مطالب به مدت زمان بیشتر در حافظه
و آسان تر شدن به خاطرسپارى مطالب در ذهن مى شود[.]18
همانطور که اشاره گردید پژوهش ها حاکی از این بود که،
در نظام آموزشی ما دانشجویان از مهارتهای مطالعه و یادگیری
آگاهی کافی ندارند و با تمام وقتی که صرف مطالعه و درس
خواندن می کنند ،یادگیری آنها از عمق کافی برخوردار نیست.
بدیهی است که عدم انتخاب روش مطالعه صحیح نه تنها سبب
از بین رفتن انرژی و وقت آنها و نیز گرایش به سمت عادات بد
مطالعه می شود بلکه خود می تواند یکی از علل مهم عقب
ماندگی تحصیلی باشد .بنابراین این مطالعه با واکاوی اهداف
طراحی برنامه درسی مهارتهای مطالعه و یادگیری برای دوره
کارشناسی در نظام آموزش عالی ایران انجام گرفت تا بتوان با
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مقدمه
یکى از اهداف اصلى دانشگاه ها ،بهبود و توسعة عملکرد
تحصیلی دانشجویان است .عملکرد تحصیلی افراد متأثر از
عوامل مختلفی است که یکی از آن ها ،مهارتهای مطالعه است
[ .]1آشنایی دانشجویان با روشهای مطالعه امری ضروی است
که موجب بالندگی آنان در فرآیند تحصیل شده است [.]2
هرفعالیتی در حوزه یادگیری مستلزم کسب دانش و مهارت
خاصی است .خواندن و مطالعه به مهارت خاصی نیاز دارد که
فقدان آن مشکالتی را برای فرگیران ،به ویژه دانشجویان بوجود
می آورد .دانشجویانی که آگاهی کامل از این شیوه ها دارند،
متناسب با هدف مطالعه یا محتوا ،موضوع و نوع مطلب ،از روش
متناسبی استفاده می کنند [.]3
بدلیل افزایش مداوم تعداد دانشجویان وافزایش تنوع در
جمعیت دانشجویی ،اخیرا مهمترین چالش موسسات آموزش
عالی پیشرفت دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی می باشد.
عدم مهارتهای الزم برای مطالعه موفقیت دانشجویان را تحت
تاثیر قرار می دهد از این رو حمایت از مهارتهای مطالعه بسیار
مهم بوده است[.]4
طبق آمارهای منتشر شده از سوی وزارت فرهنگ و آموزش
عالی حدود  1/3دانشجویان دانشگاهها در معرض افت تحصیلی
قرار دارند [ .]5یکی از دالیل افت و شکست تحصیلی می تواند
مربوط به ضعف مهارتهای مطالعه و یادگیری دانشجویان باشد.
با وجود آنکه روانشناسی شناختی در طی چند دهه فعالیت خود،
روش های کاربردی ،آسان و موثری را ارائه نموده است اما افت
تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در کشور ما و شیوع
شکایات مربوط به اشکال در تمرکز هنگام مطالعه ،برنامه ریزی،
وقت و انگیزش در بین دانش آموزان و دانشجویان حاکی از آن
است که شیوه های نوین موثر مطالعه و یادگیری مورد استقبال
و استفاده فراگیران قرار نگرفته است .دالیل این بی توجهی را
می توان به آشنا نبودن دانش آموزان و دانشجویان با این روش
ها ،وجود موانع نگرشی و انگیزشی برای تجربه کردن و تسلط
یافتن بر آن ها مربوط دانست[.]6
بهبود مهارتهای مطالعه کارآمد می تواند به عنوان یک
فاکتور ارزشمند برای دانشجویان در دستیابی به موفقیت
تحصیلی در نظر گرفته شود[ .]7ایجاد عادات خوب مطالعه در
بین دانشجویان در دانشگاه و آموزش مادام العمر آنها بسیار
حیاتی است[.]8در واقع مهارتهای مطالعه ابزارهایی هستند که
فراگیران برای یادگیری بهتر بکار می گیرند و هم تواناییهای
ضروری یک یادگیری موثر محسوب می شوند [.]9
بنابراین برای دستیابی به دانشگاهی ارتقاء یافته ،دانشجویان
باید با مهارت های اساسی مطالعه و یادگیری آشنا باشند ،که این
مهارتها شامل :مدیریت زمان ،سازماندهی ،یادداشت برداری،
خواندن و تفکر انتقادی می باشد .برخی پژوهشگران ادعا کرده
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بررسی مهارتهای مطالعه و یادگیری و شناسایی عوامل تاثیر
گذار بر آن گامی در جهت پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه ها و
مراکز آموزشی کشور برداشت .سوالی که در این پژوهش مطرح
شد؛ اهداف طراحی برنامه درسی مهارتهای مطالعه و یادگیری
برای دانشجویان دوره کارشناسی در نظام آموزش عالی ایران
چیست؟

روش ها
پژوهش حاضر یک تحقیق کیفى از نوع تحلیل محتواى
قراردادى بود .مشارکت کنندگان را  15نفر از اعضای هیات
علمی گروه های علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی؛ دانشگاه ها و
مراکز آموزش عالی استان گلستان در سال تحصیلی(-98
)97تشکیل می داد؛ که مشخصات آن در جدول  -1آمده است.
همچنین؛  18سند مکتوب مرتبط با موضوع نیز در بازه زمانی
( )2019-2004استفاده شد .روش نمونه گیری در این پژوهش
هدفمند بود .مصاحبه از متخصصان و اساتید تا زمان اشباع
نظری ادامه یافت .سوال پژوهش از قبل تهیه شده و در اختیار
مصاحبه شوندگان قرار گرفت؛ سپس ،با هماهنگی های الزم،
مصاحبه ها 45تا60دقیقه به طول انجامید .داده های به دست
آمده از مصاحبه ها به داده های متنی تبدیل شد و با نرم افزار
، MAXQDA10تجزیه و تحلیل انجام شد .اطالعات در این
بخش از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری شد.در
روش تحلیل محتوای قراردادی (Conventional content
)analysisکدها وطبقات به طور مستقیم و به صورت
استقرایی از داده های خام استخراج شدند[.]19
در کدگذاری اولیه ،خط به خط داده ها بررسی شدند و به هر
جمله مرتبط با رویداد ،یک کد اختصاص یافت و کدها شناسایی
شدند .بعد از کدگذاری تمام متن ،تثبیت در کدگذاری دوباره
کنترل شد .در مرحله بعد کدهای اولیه طبقه بندی گردید و
کدهای مشابه در زیر طبقات جای گرفتند .روش کار بدین
صورت بود که طبقات با رویکرد استقرایی از داده های خام
استخراج شدند .برای تامین اطمینان از اعتبار یافته های کیفی،
از مالك های تأمین پژوهش های کیفی استفاده شد []20

شامل اعتبار پذیری ) ،(Credibilityانتقال پذیری و تناسب
تاییدپذیری
)،(Transferability&Fittingness
( (Conformabilityو قابلیت اعتماد و حسابرسی
( )Dependabilityبود [ .]21برای اطمینان از صحت و اعتبار
داده ها و مفاهیم استخراج شده از بازنگری شرکت کنندگان
استفاده شد؛ یعنی مفاهیمی که بیانگر دیدگاه شرکت کنندگان
نبود اصالح گردید .برای تایید پذیری مفاهیم استخراج شده
توسط افراد متخصص و اساتید که در زمینه کار کیفی دارای
تجربه کافی بوده اند کنترل و تایید شد .اعتماد و حسابرسی
مراحل تحقیق به طور دقیق ثبت و گزارش شد تا امکان پیگیری
تحقیق برای دیگران فراهم شود .همچنین چند مورد مصاحبه ها
به صورت جداگانه کدگذاری شد و میزان شبا هتهای کدها
بررسی شد و یک نتیجه کلی حاصل شد .جهت انتقال پذیری و
تناسب به توصیف غنی و توصیف کامل مراحل کار پرداخته
شد[.]22

نتایج
یافته های حاصل تجزیه و تحلیل داده هاى به دست آمده
تعداد 118کد بود؛ که با یکسان کردن موارد مشابه و تکرارى و
ادغام این کد ها به تعداد کمترى تقلیل یافتند .در تحلیل کلى
تر ،کدها بر اساس ویژگى هاى مشترك طبقه بندى شدندکه
نتایج حاصل آن 33کدنهایی در 7زیر طبقه و  2طبقه اصلی ارائه
گردید؛که طبقه اصلی« ارتقا سطح توانایی فردی» شامل زیر
طبقات «:باال بردن سطح خویشتن نگری و خودبهره وری»،
«باال بردن سطح توانمندی حافظه و یادگیری اثربخش» «،ایجاد
شوق و انگیزه در یادگیری»و «توجه به استعدادهای فطری و
ذاتی»و طبقه اصلی« کیفی سازی آموزشی» با زیر طبقات«
ارتقاء کیفیت آموزشی در آموزش عالی»« ،تربیت دانشجوی
منتقد و نقد پذیر»و « مدیریت زمان» را شامل شدند.
در جدول  2ـ نتایج حاصل از مصاحبه ها و بررسی اسناد به
صورت کدها ،زیرطبقات و طبقات اصلی آمده است.
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جدول  .1ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان
متغییر

جنس
سن

سابقه تدریس
رشته
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زن
مرد
45-40
50-45
 50به باالتر
10-5
15-10
 15به باالتر
علوم تربیتی
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فراوانی

درصد فراوانی

2
13

13
87

9
4
2

60
27
13

6
8
1
9

40
53
7
60
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روانشناسی تربیتی
تحصیلی

40

6

جدول  .2کد ها،زیرطبقات و طبقات اصلی نتایج حاصل از مصاحبه ها و بررسی اسناد
کد ها

افزایش خود کارآمدی و اعتماد بنفس
خودنظم دهی در یادگیری
آموزش مهارت خود نظم دهی
خود ارزیابی دریادگیری
یادگیری بهینه و افزایش عملکرد دانشجویان
ماندگاری اطالعات در حافظه برای مدت طوالنی
تقویت قوای ذهنی دانشجو
پردازش عمیق ذهنی وباال بردن راندمان
ایجاد فرصت یادگیری عمیق
داشتن کنترل روی مطالب یادگیری
توانایی یادگیری مطالب مختلف
باال بردن سطح عالقه و انگیزه در دانشجویان
جذب دانشجو به مطالب مورد مطالعه
درگیر شدن در محیط یادگیری
بعهده گرفتن مسئولیت یادگیری توسط دانشجو
توجه به تفاوتهای فردی دانشجویان
کاهش اضطراب در مطالعه
استقالل در یادگیری
افزایش قدرت خالقیت
جلوگیری از شکست و ترك تحصیلی
باال بردن سطح دانش وتوسعه عملکرد
باال بردن کیفیت و تسهیل در یادگیری
بهبود عادات تحصیلی
تسهیل در روش مطالعه و یادگیری
آموزش تفکر انتقاد پذیر
ایجاد دانشجوی متفکر منتقد
ایجاد ذهنیت انتقادی در دانشجو
ایجاد تفکر علمی و بنیادین از خود
توجه به بودجه بندی دروقت در مهارتهای مطالعه
ایجاد مطالعه موفق در مدت زمان کوتاه ایجاد فواصل
زمانی در هنگام مطالعه
توجه به بودجه بندی در وقت در عملکرد تحصیلی
تقویت مهارتهای سازماندهی در وقت

زیر طبقات

باال بردن سطح خویشتن نگری و خودبهره وری

باال بردن سطح توانمندی حافظه و یادگیری اثربخش
ارتقا سطح توانایی فردی

ایجاد شوق و انگیزه در یادگیری

توجه به استعدادهای فطری و ذاتی

ارتقاء کیفیت آموزشی در آموزش عالی

تربیت دانشجوی منتقد و نقد پذیر

کیفی سازی آموزشی

مدیریت زمان

عملکرد سیستم عصبی در خلق مثبت باعث انگیزه در یادگیری
شده و مهارتهای مطالعه را باال می برد .عواطف منفی بازدارنده
است و زمانیکه خلق فرد مثبت است ،در یادگیری اثرگذار تر می
باشد»(مشارکت کننده .)6
خود تنظیمی موجب باال بردن سطح خویشتن نگری و
خودبهره وری در فراگیر می شود که این عامل مهمی در ارتقاء
سطح توانایی فردی می باشد .در این راستا یکی از مصاحبه
شوندگان بیان نمود که «:یکی از مهمترین اهداف مهارتهای
مطالعه یادگیری پایدار برای دانشجویان می باشد.اینکه مطالب
برای مدت طوالنی در حافظه افراد جای بگیرد.فراگیر از فرآیند
شناختی خود آگاه می شود و می تواند کنترل آگاهانه ای نسبت
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همانطورکه در جدول  2مشاهده می شود در تحلیل یافته ها
دو طبقه اصلی بدست آمد که به بررسی آنها خواهیم پرداخت:
-1ارتقا سطح توانایی فردی :یکى از مضامین به دست
آمده در این پژوهش ارتقا سطح توانایی فردی بود .به عقیده
مصاحبه شوندگان در پژوهش ،بهبود سطح توانایی فردی یک
فرآیند توقف ناپذیر در طول زندگی است که باعث می شود فرد
کنترل آگاهانه ای در درك و یادگیری مطالب داشته باشد .در
این راستا یکی از مصاحبه شوندگان بیان نمود که« :باال بردن
سطح توانایی فردی نیز در مهارتهای مطالعه بسیار اثر بخش
است و در یادگیری پایدار موثر می باشد .خودتنظیمی ،توانمندی
شناختی در موقعیت خاص بهترین بهره وری را در یادگیری دارد.
317
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به یادگیری خود داشته باشد و در نتیجه می تواند نظارت آگاهانه
ای به امر یادگیری داشته و مطالب را بهتر تنظیم کند و در
حقیقت به خودتنظیمی برسد» (مشارکت کننده .)1
با افزایش ظرفیت حافظه به یادگیری بهینه و خالقیت
دانشجو کمک می شود و در پیشرفت تحصیلی افراد تاثیر
بسزایی دارد .مصاحبه شونده دیگری مورد باال بردن سطح
توانمندی حافظه و یادگیری اثربخش اینگونه نظر داد «:اگر
بتوانیم ،به دانشجویان تفهیم کنیم ،که دانشجو به مطالعه عمیق
بپردازد .بسیار می تواند ،به هدف،که سطح مطلوبی از یادگیری و
مطالعه است ،برسیم .اگر بخواهیم ،وضعیت را به گونه ای قرار
دهیم ،که دانشجویان با روشهای صحیح یادگیری و مطالعه آشنا
شوند  ،مانند :یادگیری عمیق ،یادگیری از راه بینش ،یادگیری
گشتالت ،یادگیری شناختی و فراشناختی باعث می شود
،یادگیری طوطی وار از بین می رود و دانشجویان به مطالعه
عمیق مطلب می پردازند» ( مشارکت کننده .)4
مصاحبه شونده دیگری به عامل انگیزه در ارتقاء یادگیری
اشاره می کند :مهارتهای مطالعه باید به گونه ای باشد،که
عالقه را در دانشجویان بوجود آورد و انگیزه مطالعه را باال ببرد و
منجر به یادگیری دراز مدت و کاربردی که در آینده مورد
استفاده باشد.در محتوا نباید مطالب از قبل تعیین شده باشد ،به
دلیل رشد علم که موجب گسترش دامنه دانسته های بشر شده
است .در برنامه درسی برای تربیت یادگیرندگان فکور باید استاد
نقش راهنما وتسهیل گر را داشته باشد (مشارکت کننده .)9
از سویی دیگر عامل انگیزه در جذب دانشجو به مطالب مورد
مطالعه موثر است و مصاحبه شونده دیگری به این مسئله اشاره
دارد:
« مطالب درسی باید به گونه ای باشد که عالقه را در
دانشجویان بوجود آورد و انگیزه مطالعه را باال ببرد و منجر به
یادگیری دراز مدت و کاربردی شده و در آینده مورد استفاده
باشد» (مشارکت کننده .)10
و مصاحبه شونده دیگری در مورد توجه به استعدادهای
فطری و ذاتی اینگونه نظر داد  :که هر کسی دارای تفاوتهای
فردی است  .وقتی مطلبی را مطالعه می کنیم ،با توجه به سطح
دشواری مطلب و تفاوتهای فردی می توان مدیریت زمان را در
مطالعه اعمال کرد .بعضی ها دارای ذهن قوی تری هستند ،اگر
مدیریت زمان را به دانشجو آموزش دهیم در روند یادگیری او
تاثیر گذار است.با مدیریت زمان در وقت دانشجو صرفه جویی
می شود و مطالب بیشتری را یاد می گیرد و اینکه دانشجو
متوجه می شود کدام مطلب ساده تر و کدام مطلب دشوار تر و
کدام مطلب باید مورد توجه قرار بگیرد (مشارکت کننده .)11
دربررسی اسناد ( )1،4،11،14این اتفاق نظر وجود داشت که؛
آگاهی از روش های مطالعه باعث باال رفتن سطح عالقه و
انگیزه و توانمندی در دانشجویان می شود.

-2کیفی سازی آموزشی :از دیدگاه مشارکت کنندگان،
مهارتهای مطالعه مانع از شکست و ترك تحصیلی دانشجویان
شده و عملکرد تحصیلی را باال برده و موجب تقویت یادگیری و
باال بردن توان علمی و ارتقاء در کیفیت آموزش می شود.یکی از
مصاحبه شوندگان به ارتقاء کیفیت آموزشی وپیشرفت تحصیلی
اشاره می کند« :مهارتهای مطالعه یک ابزار است .برای دستیابی
به سیستم اجتماعی و کالس درس،یک سری اهداف و یک
سری ابزار داریم .اگر یک نگاه کلی داشته باشیم و برای
مهارتهای مطالعه یک هدف تعیین کنیم ،مهارت یک ابزار است،
که بوسیله تعیین هدف باعث پیشرفت تحصیلی دانشجویان و
ارتقاء کیفیت آموزشی می شود» (مشارکت کننده  )8و در این
راستا ،اسناد ( )2،4،7،3به ارتقا و کیفیت آموزشی و بهبود
وضعیت تحصیلی و بهبود عادات تحصیلی و پیشرفت در
عملکرد تحصیلی ودستیابی به دانش و مهارتهای شناختی اشاره
دارند.
مشارکت کننده دیگر ،به جلوگیری از شکست و ترك
تحصیلی اشاره می کند«:آسیب شناسی برنامه های درسی
مطالعه و یادگیری موجود ،شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها
،حذف شیوه های ناکار آمد باعث می شود از شکست و ترك
تحصیل دانشجویان جلوگیری کرد» (مشارکت کننده .)7
آموزش تفکر انتقاد پذیری بعد دیگری از کیفی سازی
آموزشی است،که یکی از مشارکت کنندگان به تفکر انتقادی در
دانشجویان اشاره می کند« :مطالعه با دیدگاه انتقادی باعث
یادگیری پایدارتر و ثمر بخش تر می شود و اطالعات برای مدت
بیشتری در ذهن می ماندو با مطالعه با دیدگاه انتقادی به نقاط
ضعف و قوت یک متن به خوبی پی می بریم» (مشارکت کننده
.)6
مدیریت زمان نیز یکی از ابعادکیفی سازی آموزشی بود از
دیدگاه مشارکت کنندگان توجه به صرفه جویی در وقت در
مهارتهای مطالعه باعث باال رفتن راندمان کار دانشجویان و
افزایش یادگیری آنها می شود و از نبود مدیریت زمان در
سیستم آموزشی اینگونه اظهار نظر می کنند«:که مدیریت زمان
در دانشجویان بسیار کم رنگ و ضعیف شده و مدیریت زمان در
جامعه به یک نیاز ضروری تبدیل شده از است.اگر دانشجویان
مدیریت زمان را در مهارتهای مطالعه بکار گیرند ،موفقیت
بیشتری کسب می کنند.یکی از مهمترین اهداف مهارتهای
مطالعه از نظر من ،می تواند باعث کاهش اضطراب در
دانشجویان شود و یادگیری را موثر سازد و باعث شود در وقت و
زمان صرفه جویی شود و دانشجویان در مدت زمان کمتری
مطالب بیشتری را یاد بگیرند و به حافظه دراز مدت بسپارند و
روی مطالب یادگرفته شده و وقت صرف شده ،مدیریت زمان
داشته باشند(».مشارکت کننده .)12در بررسی اسناد ( )3،7،8،1به
این مطلب اشاره شده بود که مدیریت زمان ،به عنوان تالشی
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هدف پژوهش حاضر واکاوی اهداف طراحی برنامه درسی
مهارتهای مطالعه و یادگیری برای دانشجویان دوره کارشناسی
در نظام آموزش عالی ایران بود .همانطور که یافته ها نشان داد؛
اهداف طراحی برنامه درسی مهارتهای مطالعه و یادگیری را می
توان در دو محور اصلی خالصه کرد.یکی از اهداف برنامه درسی
مهارتهای مطالعه ،ارتقا سطح توانایی فردی است .باال بردن
سطح خویشتن نگری و خودبهره وری از عوامل مهم ارتقاء
سطح توانایی فردی تلقی می شود و آموزش خود تنظیمی و
خودکارآمدی در فرد موجب افزایش اعتماد بنفس می شود که
در باال بردن سطح توانمندی حافظه و یادگیری اثربخش موثر
است .پژوهش ها نشان دادندکه ،خود پنداره و پیشرفت تحصیلی
موجب ارتقا سطح توانایی فردی می شود و این دو متغیر رابطه
دوسویه با هم دیگر دارد و تقویت یکی موجب تقویت دیگری
می شود[.]23در پژوهشی دیگر نشان دادند که یکی از مهمترین
مهارتهای مورد نیاز دانشجویان که به افزایش خود کارآمدی آنها
کمک موثر می کند ،مهارتهای مطالعه است.مهارتهای مطالعه
میزانی است که دانشجو می داند چگونه به شیوه نظام مند و اثر
بخش با مشکالت تحصیلی خود مواجه گردد[ .]24در پژوهشی
دیگر نیز به این نتیجه رسیدند که بین خودتنظیمی ،راهبردهای
یادگیری وانگیزش ،رابطه معناداری وجود دارد[.]25
عامل دیگری که در ارتقا سطح توانایی فردی بسیار تاثیر
گذار است ،ایجاد شوق و انگیزه در یادگیری می باشد .باال بردن
سطح عالقه و انگیزه یادگیری در دانشجویان از اضطراب و
شکست تحصیلی جلوگیری کرده و موجب می شود که دانشجو
به مطالب درسی جذب شده و یادگیری پایدار و عمیق تری
داشته باشد .در پژوهشی آمده است ،عامل انگیزش موجب باال
رفتن سطح ارتقاء توانایی فرد در یادگیری می شود [ .]26در
پژوهشی دیگر نشان دادند مهارتهای مطالعه و گرایش های
پژوهشی و انگیزه برای مطالعه با عملکرد آکادمیک دانشجویان
رابطه مستقیم دارد و این رابطه تقریبا بسیار قوی است.
مهارتهای مطالعه و انگیزش نقش حیاتی و اساسی در عملکرد
تحصیلی دانشجویان ایفا می کند [.]27
از دیگر اهداف برنامه درسی مهارتهای مطالعه و یادگیری،
توجه به استعدادهای فطری و ذاتی بود .تفاوتهای فردی
دانشجویان در یادگیری عامل مهمی است که باید به آن توجه
شود زیرا نحوه یادگیری و به یادسپاری مطالب در حافظه با توجه
به تفاوتهای فردی در اشخاص متفاوت بوده و شیوه های مطالعه
و سبک یادگیری آنها نیز متنوع است .از طرفی پژوهش ها نشان
دادند که تفاوتهای فردی باید در سبک یادگیری افراد در نظر

گرفته شود تا به نیازهای فراگیران پاسخ مثبت تری داده
شود[.]28-29
یکی دیگر از عواملی که موجب ارتقا سطح توانایی فردی
می شود باال بردن سطح توانمندی حافظه و یادگیری اثر بخش
است .یادگیری زمانی پایدار خواهد بود که فرد بتواند بین حافظه
فعال،کوتاه مدت ،بلندمدت و پیشرفت تحصیلی رابطه برقرار کند
و سپس با افزایش ظرفیت حافظه به یادگیری بهینه و تقویت
فعالیتهای ذهنی یعنی حفظ کردن ،فکرکردن ،خواندن ،نوشتن
وباالخره خالقیت دست یابد و در نتیجه باعث پیشرفت تحصیلی
می شود .در پژوهشی ،برای باال بردن سطح توانمندی حافظه و
یادگیری اثربخش دریافتند که برای رسیدن به پیشرفت تحصیلی
و کارایی باالتر در امر آموزش ،هر فرد باید دارای مهارتها و
عادات مناسبی در جهت استفاده و دستیابی به دانش داشته
باشد[.]30در پژوهشی دیگر دریافتند ،عامل انگیزش موجب باال
رفتن سطح ارتقاء فرد در یادگیری می شود ،آموزش مهارتهای
مطالعه و یادگیری بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی فراگیران
بسیار موثر است[.]31
از دیگر اهداف برنامه درسی مهارتهای مطالعه و یادگیری
کیفی سازی آموزشی است .باال بردن کیفیت آموزش باعث
توسعه و ارتقا آموزش عالی شده و از طرفی آموزش مهارتهای
مطالعه از شکست تحصیلی جلوگیری کرده و در سازماندهی،
بسط ،گسترش مطالب درسی موثر بوده و فرد می تواند با یک
برنامه ریزی دقیق سرعت مطالعه را تنظیم کند و در باال بردن
سطح دانش وتوسعه عملکرد دانشجویان سهم بسزایی
دارد.پژوهش ها نشان دادند ،اکثر دانشگاه ها درانگلیس طرح
های توسعه مهارت های مطالعه را به صورت گسترده به همراه
ساختارها پیاده سازی کرده اند ،که به دانشجویان کمک کند تا
پیشرفت خود را به عنوان یادگیرندگان مادام العمر برنامه ریزی
کنند .پیشنهادهایی در راستای مهارتهای مطالعه دارند ،این است
که بخشی از یک روند گسترده تر ،توسعه شخصی و دانشگاهی
و حرفه ای در طول دوره تحصیل در زندگی وکار می باشد
[.]32در پژوهشی دیگرنشان دادند آموزش مهارتهای مطالعه
باعث بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان شده و در کیفیت
آموزشی بسیار تاثیر گذار است[.]33
در پژوهشی دیگردریافتند که راهبردهای یادگیری و تدریس
به عنوان یکی از راهکارهای عملی در راستای بهبود کیفیت
آموزش و موفقیت تحصیلی دانشجویان اهمیت بسزایی دارد و
ارتقاء کیفیت در آموزش عالی یکی از اهداف و رسالتهای مهم
دانشگاهها می باشد .که مستقیما به کیفیت نظام آموزش عالی
ارتبا ط پیدا می کند[.]34
یکی از عوامل مهمی که در تعیین موفقیت یا شکست
دانشجویان دخالت دارد ،توانایی این افراد به تفکر انتقادی است.
آموزش تفکر انتقادی منجر به انگیزه جهت یادگیری ،کسب
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نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد؛ طراحی برنامه درسی
مهارتهای مطالعه و یادگیری برای دانشجویان دوره کارشناسی
در نظام آموزش عالی ایران امری ضروری به نظر می رسد .زیرا
شیوه مطالعه دانشجویان در دانشگاه از کیفیت مطلوبی برخوردار
نبود .با ارتقا سطح توانایی فردی و کیفی سازی آموزشی می
توان از افت و شکست تحصیلی دانشجویان جلوگیری کرد و با
ایجاد عالقه و انگیزه در توانمند سازی شناختی و ارتقاء خود
باوری و اعتماد بنفس در دانشجویان نقش بسزایی را ایفا کرد.
همه این فاکتورها در آینده شغلی دانشجویان بسیار تاثیر گذار
می باشد .بنابراین الزم است درسی تحت عنوان مهارتهای
مطالعه ویادگیری برای دانشجویان دوره کارشناسی پیش بینی
شود و یا دوره های آموزشی و کارگاهی برای آشنا کردن
دانشجویان با راهبردها و مهارتهای مطالعه برای آنها برگزار شود
تا دانشجویان بتوانند مهارتها و عادات مطالعه را در خود تقویت
کنند که در ارتقاء سطح کیفیت آموزشی دانشگاه بسیار تاثیر گذار
است.
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