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عباس صادقی  ، 1آلما آذریان  ، 2رویاالسادات دانش

ميرکهن 3

 2دانشیار دانشگاه گیالن.
 1داشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد رشت.
 3دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد اردبیل.
نام نویسنده مسئول:
آلما آذریان

چکيده
پژوهش حاضر باهدف اصلی تعیین رابطه بین تفکر خالق وانگیزش تحصیلی با
یادگیری عمیق انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش دانشجویان روانشناسی
دانشگاه غیر انتفاعی راهبرد شمال می باشد که تعداد  201نفر به صورت تصادفی
ساده بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند.روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد.ابزار
پژوهش پرسشنامه های تفکر خالق ولش (، )1001انگیزش تحصیلی هارتر(-12
)2010و رویکرد مطالعه ویادگیری مارتون وسلجو( )2091-1002می باشد .یافته
های حاصل از این بررسی نشان داد بین تفکر خالق و انگیزش تحصیلی بایادگیری
عمیق رابطه مثبت معناداری وجود دارد.وهمچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان می
دهد که  1211درصد یادگیری عمیق توسط تفکر خالق وانگیزش تحصیلی پیش

بینی می شود.
واژگان کليدي :تفکر خالق -انگیزش تحصیلی -یادگیری عمیق.
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دانشجویان روانشناسی دانشگاه غير انتفاعی راهبرد شمال

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال چهارم)

رابطه تفکر خالق و انگيزش تحصيلی با یادگيري عميق در

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران  ،شماره  ، 15پاییز  ،1931ص 13 -71
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

مقدمه
سابقه تحقیقات روان شناختی درباره تدریس و یادگیری به صدسال قبل برمی گردد  ،باوجوداین باید خاطر نشان ساخت که پرسشهای
مربوط به فرآیند یاددهی -یادگیری را روانشناسان جدید کشف نکرده اند  ،بلکه این پرسشها در تمام قرون مورد توجه فیلسوفان بوده است
بنابر این می توان گفت که روان شناسی و فلسفه دوحوزه مطالعه تدریس ویادگیری بو ده اند ( گنجی ،به نقل از رضائیان وهمکاران.)2319
پیشرفتهای شگفت انگیز انسان در دنیای امروز ،نتیجه یادگیری است ،انسان بیشترشایستگی های خود رااز طریق یادگیری بدست می آورد.
2
از دید محققین آموزشی ،یکی از راه های ارتقاء کیفیت آموزش ،داشتن آگاهی کافی نسبت به نحوه یادگیری فراگیران می باشد )جانینگ
به نقل از رمضان پور .)2302یادگیری بمعنای کسب دانش  ،فهمیدن یا تسلط یابی از راه تجربه ومطالعه است .یادگیری به یادگیری غیر
تداعی گرا مثل یادگیری خوگیری وحساس شدگی و یادگیری مبتنی بررویارویی با محرک( نقش پذیری ،یادگیری بو مبتنی بر رویارویی
محرک ،یادگیری صدای پرنده) و یادگیری تداعی گرا مثل شرطی شدن کالسیک پاولف (تداعی دومحرک) و شرطی شدن وسیله ای و شرطی
شدن اسکینر (تداعی بین یک محرک ویک پاسخ ) دسته بندی می شود .کیمبل یادگیری را بصورت تغییر پایدار در توان رفتاری که در
نتیجه تمرین تقویت شده رخ می دهد ،تعریف کرده است(.سیف)2301
یکی از مهمترین اهداف نظام آموزشی  ،افزایش یادگیری فراگیران وتالش برای بهبود کیفیت آن است .رویکرد یادگیری ،معرف تصورات
یا ایده های یادگیرنده از یادگیری هستند ( .صادقی وهمکاران)2301
بطور کلی شناخت و شناسایی سبکها ورویکرد های مختلف مطالعه و یادگیری در محیط های آموزشی و حرفه ای امری الزم و ضروری
است  .شاید از جمله مهمترین مسائلی که یک معلم بایدنسبت به آن هوشیار و آگاه باشد وجود تفاوت در سبکهای یادگیری و رویکردهای
مطالعه افراداست ).رضائیان وهمکاران(2319
از جمله عوامل موثر در تسهیل و بهبود یادگیری توجه به سبکهای یادگیری ورویکردهای مطالعه و یادگیری می باشد .امروزه مفهوم
سبک های یادگیری تحول تازه ای در نظام آموزش و پرورش انسان بوجود آورده است .از آنجا که سبکهای یادگیری به ویژگی های فردی
وآگاهی  ،رویکردهای ثابت در سازماندهی و پردازش اطالعات در یادگیری اشاره دارد(تنانت)2009 1داشتن آن بسیار ضروری بنظر می رسد
.از سویی دیگر هر روش یا تدبیری که به پردازش اطالعات کمک کند و یادگیری را سهولت بخشد ،روش یا رو یکردهای مطالعه و یادگیری
نامیده می شود ( ،سیف به نقل از رضائیان وهمکاران)2319
برای رسیدن به یادگیری مطلوب باید عوامل موثر ان نظیر تفکر خالق وانگیزش را درنظر گرفت  .رویکرد مطلوب آموزش عالی ،یادگیری
عمیق است(.مارتون وسالجو2009به نقل از صادقی وهمکاران  .)2301خالقیت بعنوان یکی ازمهارت های قرن بیست ویک  ،لیست شده است
(.کویل1023و،1022پیرتو 1022به نقل از هوالی )1029و سازمان جهانی بهداشت در سال  2002نقش تفکر را در ایجاد زندگی سالم مهم
ارزیابی نموده و تفکر انتقادی وخالقیت را یکی از پنج مهارت اساسی زندگی می داند(.محمدی وهمکاران)2301وبرای موفقیت های فردی
واجتماعی حیاتی دانسته شده است(کافمن،1001بگتو وکافمن 1023بگتو وهمکاران ،1022بگتو وسریرامن( .)1029رضائیان
وهمکاران) 2319ویکی از عواملی است که با یادگیری ارتباط نزدیک دارد.وبی تردید پرورش خالقیت یکی از مهمترین هدف های آموزش و
پرورش به شمار می آید.گیلفورد( ) 2019نخستین کسی بود که مبحث تفکر واگرا را در روانشناسی آفرینندگی مطرح کرد .تورنس()2001
در تعریف وابسته به بقاء آ فرینندگی قدرت کنار آمدن فرد با موقعیت های دشوار را ذکر کرده است (حسینی نسب وشریفی .)2310خالقیت
یک توانایی ضروری در انسان است.دولت ها وموسسات آموزش عالی مشتاقانه به دنبال راه های موثر برای ارتقاء خالقیت دانش آموزان
هستند.بنا به استدالل محققان خالقیت در ح وزه های مختلف شامل فرآیند های تفکر خالق مشابه تفکر واگراست.با تمرین این فرآیند های
خالق اساسی ،توانایی خالقیت در زمینه های مختلف افزایش می یابد(.شن هانگ وهمکاران  )1029انگیزه مهمترین پیش نیاز وقلب یادگیری
است ویادگیری هدف آموزش است (بیابانگرد  1001به نقل از پورآتشی وهمکاران .)2303انگیزه پیشرفت یکی از مهمترین انگیزه های
هرفردی است که برای نخستین بار مورای آن را مطرح کرد .بطور کلی انگیزه پیشرفت را می توان میل فردی به برتری داشتن ،موفقیت
ووظایف دشوار وانجام آنها بهتر از دیگران تعریف کرد (چن  1009به نقل از پورآتشی وهمکاران )2303انگیزش رفتار را بسمت اهداف خاص
جهت دهی می کند .وتالش وانرژی را زیاد می کندوغالبا عملکرد را باال می برد.وفرآیند های شناختی را تحت تاثیر قرار می
دهد(.آرمرود) 1001انگیزه پیشرفت دارای ابعاد درونی وبیرونی است که رفتار فرد را هدایت می کند وتحت تاثیر قرار می دهد .رویکرد های
یادگیری نشان دهنده انگیزش ها وراهبردهای متناظر با آن است که فرد برای پاسخ به تقاضاهای مطالعاتی خود از آن بهره مند می شوند.
ویژگی رویکرد سطحی یادگیری عبارت از تمایل به باز پدید آوری صرف محتوا ،پذیرش ایده ها واطالعات به صورت منفعالنه ،حفظ کردن
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حقایق وروش ها به صورت روتین است ولی رویکرد عمیق مطالعه شامل تمایل به درک وفهم معنای متون ،تعامل منتفدانه با متن ،بکار بردن
اصول سازماندهی برای ترکیب ایده ها ( پورآتشی وهمکاران  )2303در رویکرد سطحی انگیزه بیرونی ودر رویکرد یادگیری عمیق انگیزه درونی
است ( صادقی وهمکاران)2301اسالوین )1001( 3درپژوهشی نشان داده است ،افرادی که دارای سطح باالیی از انگیزش پیشرفت هستند ،
برای حل مشکالت ورسیدن به موفقیت بسیار کوشا هستنددر صورت شکست ازآن دست نمی کشندوتا رسیدن به موفقیت تالش می کنند(.گل
شکوه وهمکاران.)2319
کمبر ولین گو 2در سال  2002واژه های "سطحی" و"عمیق" را مطرح نمودند.براساس نظر کمیته دانشگاه اسکاتلنددر سال ،2001
درروش سطحی یادگیری هدف افزایش حجم محتواست،مقصود فهمیدن مواد درسی است،ایده ها واطالعات به طور غیر فعال منتقل می
شوند،تعامل قوی وجدی بامحت وای درس صورت نمی گیرد،تمرکز صرفا برروی امتحان ولوازم آن است ،ایده ها به تجربیات علمی ودانش ارتباط
پیدا نمی کند ،به اهداف واستراتژی های یادگیری توجه نمی شود ،اصول سازماندهی برای ترکیب ایده ها صورت نمی گیرد بطور معمول
مفاهیم وروش به خاطر سپرده می شوند وحفظ می گردند ولی در روش عمیق یادگیری ،فهمیدن مواد درسی مطرح است،ایده ها واطالعات
بطور فعال منتقل می شوند.تعامل قوی وجدی با محتوای درس صورت می گیرد وتمرکز صرفا برروی امتحان ولوازم آن نیست ایده ها به
تجربیات علمی و دانش ارتباط پیدا می کند اصول سازماندهی برای ترکیب ایده ها صورت می گیرد (صادقی وهمکاران)2301
تحقیقات مختلفی در زمینه رویکرد یادگیری ،انگیزه پیشرفت،وخالقیت انجام گرفته وتاثیر انگیزه وخالقیت را در یادگیری عمیق مرتبط
دانسته است.
1
دان  ،بیوردی و کالواس در سال  2000درتحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان وقتی بهتر و بیشتر یاد می گیرند
که به طریقی مورد دلخواه و پسندشان مطالعه می کنند  ،یا تعدادی شواهد وجود دارد که دانش آموزان
1
خیلی با هوش به ساختار کمتری احتیاج دارند و ترجیح می دهند به تنهایی و در سکوت یاد ،بگیرند تورنز 2001،به نقل از رضائیان
وهمکاران )2319در تحقیق پورآتشی وهمکاران ( ) 2303که بررسی تاثیر باورهوشی وانگیزه پیشرفت بر رویکرد یادگیری عمیق بود نتیجه
گرفتند که انگیزه پیشرفت درونی وباورهوشی بر رویکرد یادگیری سطحی اثر منفی وبررویکرد یادگیری عمیق اثر مثبت داشتند.
پنتریچ به نقل ازجعفریان وزمانی ()2302بهاین نتیجه رسید که راهبردهای فراشناختی ،انگیزه تحصیلی را افزایش داده و موجب موفقیت
تحصیلی دانش جویان میشود.
رضائیان وهمکاران() 2319در بررسی رابطه سبک های یادگیری با رویکرد های مطالعه در دانشجویان اراک به این نتیجه رسیدند که
رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه اراک در رشته های مختلف متفاوت می باشد و از لحاظ آماری تایید شده است.
در مطالعه دایزت 9درباره رابطه رویکردهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی نشان داده شد که پیشرفت تحصیلی به طور منفی با رویکرد
سطحی و به طور مثبت با رویکرد عمقی همبسته است .در مطالعه دیگری بوت و همکاران مشخص کردند که بین رویکرد سطحی و پیشرفت
تحصیلی پایین رابطه وجود دارد .در این مطالعه رابطهای بین رویکرد عمقی وپیشرفت تحصیلی یافت نشد(.جعفریان وزمانی )02
پاتل )2011( 1در یک پژوهش نشان داده است که مهارتهای مطالعه وانگیزش مطالعه از عوامل تعیین کنندهی پیشرفت تحصیلی
است(جعفریان وزمانی )02
شکری وهمکاران( )2311در پژوهشی به بررسی رابطه سبک های تفکر ورویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرداختند
به این نتیجه رسیدند که رویکرد فرد به یادگیری تعیین کننده کیفیت وچگونگی استفاده از توانایی های اوست درهمین راستا افراد دارای
رویکرد عمیق تمایل به استفاده از سبک های تفکر پیجیده ومولد خالقیت دارند.
داوودی وپرپوچی () 1021در مطالعه خودمبنی بر ارتباط بین انگیزش،لذت وهمکاری تیمی وپیامد یادگیری مبتنی بر یادگیری تیمی
بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به این نتیجه دست یافتند که چنانچه انگیزه دانشجویان بصورت تیمی افزایش یابد ،پیامد یادگیری
آنه ا نیز افزایش خواهد یافت و درصورت استقالل وحمایت عاطفی آنها ،انگیزه درونی بطور موثرتری نسبت به انگیزه بیرونی افزایش خواهد
داشت.قاضی طباطبایی وهمکاران()2301در بررسی رویکردهای یادگیری وچگونگی گرایش به آنها در دانشجویان دانشگاه تهران به این نتیجه
رسیدند که این دانشجویان بیشتر ازرویکرد عمیق یادگیری استفاده می کنند ودر تحلیل های کیفی نیز برپنج درونمایه اصلی برای چرایی
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انتخاب رویکرد یادگیری دانشجویان بدست آمد:روش تدریس مدرس،روش ارزشیابی مدرس،هدف یادگیری دانشجویان،راهبرد یادگیری
دانشجویان ومحتوای برنامه درسی .
جعفریان وزمانی( )2302در پژوهش خود که بررسی رابطه بین به کارگیری راهبردهای برنامهریزی و مطالعه با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دوره ابتدایی بود به این نتیجه رسیدند بین راهبردهای مطالعه (راهبردی) و پیشرفت تحصیلی (معدل) دانشآموزان رابطه معنی
دار وجود دارد .بین راهبردهای مطالعه (عمقی و سطحی) و پیشرفت تحصیلی (معدل) رابطه معنی دار وجود ندارد.
غیاثی() 2303در بررسی مطالعه سبک های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان به این نتیجه رسید که سبک یادگیری برپیشرفت
تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد .
در مورد رابطه بین رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی انتویستل و رامسدن همبستگی منفی را بین رویکرد سطحی و پیشرفت
تحصیلی گزارش کردهاند .انتویستل و تیت و مک کیوت 0دریافتند که رویکردهای عمقی با احتمال بیش تری با پیشرفت تحصیلی همبسته
هستند .نیوستید 20در مطالعهای درباره پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته روان شناسی ،گزارش کرد که عملکرد تحصیلی به طور معنا داری
با رویکرد عمقی همبسته است .عالوه برآن ،سادلر – امسیت 22همبستگی مثبت و معناداری رابین عملکرد تحصیلی و رویکرد عمقی در نمونهای
از دانشجویان کارشناسی رشته بازرگانی پیدا نمود .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که رابطه متوسطی بین رویکردهای یادگیری و عملکرد
تحصیلی وجود دارد .در مجموع  ،تحقیقات گذشته در بررسی رابطه بین رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی این استدالل را که انتظار
میرود پیشرفت تحصیلی رابطه مثبتی با رویکرد عمقی و رابطه منفی با رویکرد سطحی داشته باشد .در مطالعهای که توسط مارتن وسالجو
انجام شد ،آنها دریافتند که دانشجویان ،راهبردهای یادگیریشان را مطابق هدفشان از یادگیری تغییر میدهند .عالوه بر آن ثابت شده است
که رابطه بین رویکردهای یادگیری وپیشرفت تحصیلی در موقعیتهای مختلف تغییر میکند(.جعفریان وزمانی)2302
مقاله حاضر با هدف تعیین رابطه بین تفکر خالق وانگیزش تحصیلی با یادگیری عمیق است که دستیابی به این هدف مستلزم حصول
به اهداف اختصاصی زیر است:
 تعیین رابطه بین تفکر خالق با یادگیری عمیق. تعیین رابطه بین انگیزش تحصیلی با یادگیری عمیق. -تعیین نقش پیش بینی کننده انگیزش تحصیلی و تفکر خالق در یادگیری عمیق .

مواد و روش ها
جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی راهبرد شمال می باشند که در سال تحصیلی  01-09در این دانشگاه
مشغول به تحصیل هستند  .نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد و در مجموع تعداد  201نفر از دانشجویان به پرسشنامه ها پاسخ
دادند .ابزار پژوهش پرسشنامه های تفکر خالق]( ، [Welch. D.Mc Dowall (2002انگیزش تحصیلی هارتر()2010-12و رویکرد مطالعه
ویادگیری مارتون وسلجو( )2091-1002می باشد.
پرسشنامه هاي تفکر خالق]( [Welch. D.Mc Dowall (2002
پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خالق از  10گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی مهارت تفکر خالق در فرد بکار می رود.نمره
گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت  1نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هیچ»« ،به ندرت»« ،بعضی اوقات»« ،اغلب» و «همیشه»
به ترتیب امتیازات  2 ،3 ،1 ،2و  1در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی:
ولش و مک دوال روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده اند و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ باالی  %10ذکر کرده است.
پرسشنامه تجدید نظر شده دوعاملی فرآیند مطالعهR-SPQ-2F12
این پرسشنامه نسخه تجدید نظر شده آزمون فرایند مطالعه بیگز ( )2019است که توسط بیگز ،کمبر ولیونگ )1002(23به منظور
سنجش دو رویکرد سطحی وعمیق مورد تجدید نظر قرار گرفت.هر کدام از رویکرد های سطحی وعمیق دارای دو خرده مقیاس انگیزه وراهبرد
9

Entwistle, Tait, & McCune
. Newstead
11 Sadler-smith
12 Revised Two Factor Study Process Questionnaire
13 Biggs, Kember & Leung
10
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است.دو رویکرد هرکدام  20سوال و چهار خرده مقیاس هر کدام  1سوال ودر یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای از ( 2هرکز در مورد من صدق
نمی کند)تا ( 1همیشه صدق می کند)طراحی شده اند(.بیگز،کمبر ولیونگ)1002،در پژوهش خود اعتبار دورویکرد سطحی وعمیق را با استفاده
از روش آلفای کرونباخ به تر تیب  ./12و ./93گزارش کردند.
فرم کوتاه وتجدید نظرشده ی پرسشنامه رویکرد یادگیری توسط بنی اسدی وپورشافعی در سال  2301اعتبار یابی شده وضرائب
همسانی درونی از طریق همبستگی هر سوال با نمره کل هر رویکرد بین  ./3و ./92بدست آمد.آلفای کرونباخ محاسبه شده برای رویکرد عمیق
،سطحی وراهبردی به ترتیب  ./19،./19،./19بدست آمد.همچنین ضرایب پایایی بازآزمایی برای آن ها در حد مطلوب وبه ترتیب ./19،./93،./19
بدست آمدکه حاکی از ثبات در اندازه گیری رویکردهای مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه است.

مقياس انگيزش تحصيلی هارتر
این سازه در مقاطع متوسطه و دانشگاه در نظر گرفته و اعتباریابی شده اند و در تحقیقات داخلی نیز از این ابزارها مکرر استفاده شده
و می شود .در این بین نیاز به ابزارهایی که انگیزش کودکان را در سطوح ابتدایی اندازه گیری کند به خوبی احساس می شود .مقیاس هارتر
از معدود مقیاسهای انگیزشی است که در مقطع ابتدایی کاربرد دارد.مقیاس استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل  33گویه بوده و هدف
آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد .این ابزار شکل اصالح شده مقیاس هارتر ) ( 2102،2102به عنوان یک ابزار
سنجش انگیزش تحصیلی است .مقیاس اصلی هارتر ،انگیزش تحصیلی را با سؤالهای دوقطبی می سنجد که یک قطب آن انگیزش درونی و
قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هرسؤال فقط میتواند یکی از دالیل بیرونییا درونی را دربرداشته باشد.از آنجا که
در بسیاری موضوعهای تحصیلی انگیزه های درونی و بیرونی هردو نقش دارند،مقیاس هارتر را به شکل مقیاسهای معمول درآوردند که هرسؤال
تنها یکی از دالیالنگیزش درونی و بیرونی در نظر میگیرد .این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت) هیچ وقت2 ،؛ به ندرت1 ،؛ گاهی اوقات،
3؛اکثر اوقات 2؛ تقریبا همیشه؛ 1میباشد.
روایی پیش بین مقیاس اصالح شده هارتر از طریق همبستگی معنی دار بین انگیزش درونی ،با گزارشهای معلم ازانگیزش درونی تایید
شد .همچنین بین انگیزش درونی و بیرونی و نیز پاره مقیاس های آنها و دو شاخص عینی
پیشرفت تحصیلی از جمله نمره های درسی و نمره های پیشرفت تحصیلی ،همبستگی معناداری بدست آمد.
هارتر ) ( 2102همچنین ضرایب پایایی پاره مقیاس ها را با استفاده از فرمول  20ریچاردسون بین./12
تا ./12ضرایب بازآزمایی را در یک نمونه طی دوره ی  0ماهه از ./21تا./13ودرنمونه دیگری به مدت  1ماه بین  ./11تا./91گزارش کرده
است.

یافته ها
در این بخش داده های خام بدست آمده از ابزارهای پژوهش  ،با استفاده از نرم افزار آماری spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  .در
ابتدا آماره های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد ) هریک از متغیر های پژوهش ارائه می شود و سپس پیش فرض ها بررسی شده و در
بخش بعدی نت ایج تحلیل آماری مربوط به فرضیه های پژوهش ارائه میگردد .و معنی داری آن ها از لحاظ آماری مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  :1شاخص هاي توصيفی متغير هاي پژوهش

متغیرها
انگیزش تحصیلی
تفکر خالق
یادگیری عمیق

کمینه
91
21
29

بیشینه
231
03
99

میانگین
201
11
12

انحراف معیار
2311
012
113

تعداد نمونه
201
201
201

کجی
0/ 31
0/00
0/21

کشیدگی
0/1
0/91
0/11

برای بررسی توزیع متغر ها از شاخص کجی و کشیدگی استفاده شد که همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهد اندازه های دو شاخص
کجی و کشیدگی بین  +2و  -2بوده و بنابراین متغیر ها از توزیع نرمال پیروی می کنند.
برای بررسی خطی بودن رابطه متغیر ها از نمودار پراکندگی استفاده شد که در ادامه آمده است.
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نمودار  1و 2بررسی رابطه خطی بين متغير ها
نمودار1

نمودار :2

همانطور که نمودار نشان میدهد رابطه خطی بین متغیر ها برقرار است  .بنابراین مفروضه خطی بودن رعایت شده است .
برای بررسی مفروضه هم خطی چند گانه بین متغیر ها از شاخص تلرانس استفاده شد که با توجه به عدد بدست آمده  0/99که نسبتاً
بزرگ می باشد  ،هم خطی بین متغیر ها وجود ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه مفروضه های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برقرار می باشد ،نسبت به بررسی فرضیه های این پژوهش
اقدام می کنیم.
برای بررسی رابطه بین یادگیری عمیق و انگیزش تحصیلی و تفکر خالق و انگیزش تحصیلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
که نتایج آن در جدول شماره 1نشان داده شده است.
جدول :2ضریب همبستگی پيرسون بين فرآیند یادگيري و انگيزش تحصيلی:

متغیر
یادگیری عمیق
تفکر خالق
انگیزش تحصیلی
*p<0/00

انگیزش تحصیلی
* 0/22
0/123
2

تفکر خالق
*0/ 323
2

یادگیری عمیق
2
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همانطور که نتایج جدول نشان میدهد همبستگی بین انگیزش تحصیلی و یادگیری عمیق ،مثبت و معنی دار استr=0/41 , ( .
 ) p=0/00و همچنین نتایج جدول نشان میدهد که همبستگی بین تفکر خالق و یادگیری عمیق نیز مثبت و به لحاظ آماری معنی دار می
باشد. )r=0/343 , p=0/00( .
برای بررسی نقش پیش بینی کننده انگیزش تحصیلی و تفکر خالق در یادگیری عمیق از تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد
که نتایج آن در جدول شماره  2آمده است.
جدول : 3پيش بينی فرآیند یادگيري براساس متغيرهاي انگيزش تحصيلی و تفکر خالق

متغیر
انگیزش تحصیلی
تفکر خالق

R
0/299

F
t
Beta B
R2
22/21 2/00 0/222 0/201 0/121
2/00 0/222 0/099

P-value
0/00

با توجه به یافته های جدول شماره  3نتایج رگرسیون نشان داد که  % 12/1یادگیری عمیق توسط متغیرهای انگیزش تحصیلی و تفکر
خالق پیش بینی می شود.
نتایج حاصل از این پژوهش با یافته های داوودی وپرپوچی ،پاتل، 2011پورآتشی وهمکاران ، 2303شکری وهمکاران 2311وانتویستل
وتیت ومک کیوت ،نیوستید،سادلر -امسیت وپنتریج همسو می باشد.بوت و همکاران مشخص کردند که بین رویکرد سطحی و پیشرفت
تحصیلی پایین ،رابطه وجود دارد .در این مطالعه رابطه ای بین رویکرد عمقی وپیشرفت تحصیلی یافت نشدو همچنین دایزت و مارتینسن در
پژوهشی برای ارائه یک مدل پیش ببینی پیشرفت تحصیلی مشخص کردند که رویکردهای یادگیری در پیش بینی عملکرد تحصیلی به کار
می روند .اما برخالف آنچه انتظار می رود ،در میان رویکردهای یادگیری ،رویکرد عمقی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی نکرد .در حالی که
رویکرد سطحی ،پیشرفت تحصیلی به به طور معنا داری پیش بینی نمود.وهمچنین با تحقیق جعفریان وزمانی()2302ناهمسو می باشد ودر
تبیین این مغایرت ها می توان گفت متغیر یاد گیری به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن میان رویکرد های متفاوت یادگیری است که
این خود تحت تاثیر بافت کالس ،عوامل محیطی آموزشی(روش سنجش)  ،ویژگی های فردی نظیر نقش صفات شخصیتی ،باورهای وادراک
می باشد وهمچنین درسنین پایین یادگیری تحت تاثیر انگیزه بیرونی قرار دارد ودر سنین باال انگیزه درونی است که بر یادگیری فرد تاثیر می
گذارد .
با توجه به پژوهش های انجام شده درباره رویکرد های مطالعه می توان اذعان داشت که بین فنون مطالعه خصوصا یادگیری عمیق
وانگیزه پیشرفت تحصیلی وخالقیت ارتباط مستقیم ومعنی داری وجود دارد.
پیشنهادات:از آنجا که انگیزه تحصیلی وخالقیت وتفکر واگرا وانگیزه درونی در یادگیری عمیق وپیشرفت عملکرد تحصیلی نقش مهمی
دارند پیشنهادمی شود ،اساتید ومعلمان تنها از نمره بعنوان ابزار ایجاد انگیزه در فراگیران اکتفا نکنند ،بلکه مهارت های عملکردی را هم مد
نظر قرار دهند وضمنا از روش هایی برای ارزیابی دانشجو یا دانش آموزان استفاده کننده که امکان تفکر نقادانه وخالق را فراهم کنند.وبرای
باال بردن مهارت های یادگیری ،برگزاری کالس هاوکارگاه های آموزشی مهارت ها برای فراگیران ضروری است.

محدودیتهاي تحقيق
این پژوهش نیز مثل بسیاری از پژوهشهای دیگر با محدودیتهایی مواجه بود.
تکمیل پرسشنامه کاغذی وتعداد سواالت در سه پرسشنامه سبب خستگی آزمودنیها شده واینکه بادقت پرشود وبایستی وقت بگذارند،
این امر میتواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران  ،شماره  ، 15پاییز  ،1931ص 13 -71
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

منابع و مراجع
[]2
[]1
[]3
[]2
[]1

[]1
[]9

[]1
[]0
[]20
[]22
[]21
[]23

[]22
[]21
[]21

[]29
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حسینی نسب،ا.شریفی،ح.)2310(.بررسی رابطه بین سبک های یادگیری وخالقیت باپیشرفت تحصیلی دانش آموزان
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جعفریان یسار،ح .زمانی،زهرا .)2302(.بررسی رابطه بین به کارگیری راهبردهای برنامهریزی و مطالعه با پیشرفت
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