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چکیده
مقدمه :براساس نظریه یادگیری خود تنظیمی ،مؤلفه های شناخت ،انگیزش و کنش وری تحصیییی یی

مجموعیه در هی تنییه و

مربوط به ه در نظر گرفته می شونه .ههف ﭘﮋوهش ﺣاﺿر بررسی رابطه راهبرد های یادگیری خود تنظیمی و بیاور هیای انگیزشیی بیا
عمیکرد تحصییی دانشجویان دانشگا عیوم ﭘزشکی البرز بییود.
روش بررسی :این ﭘﮋوهش از نوع توصیفی بود جامعه آن را کییه دانشجویان دانشیگا عییوم ﭘزشیکی البیرز در سیا  1395تشیکی
دادنهکه  352نفیییر از دانشیییجویان بیا روش طبقیه ای متناسیب بیا سی

انتﺨاب شیهنه .ابیزار جمیییﻊ آوری داد هیا ﭘرسشنامه ی

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (  ) MSLQبود و برای انهاز گیری عمیکرد تحصییی از معه نمیرا دانشیجویان اسیتفاد شیه .در
تحیی داد ها از نرم افزار  SPSS 19و آزمون های آنالیز واریانس یکطرفه ،تی مستق و ﺿریب ه بستگی ﭘیرسون استفاد شه.
نتایج :بین عمیکرد تحصییی و ﺣوز شناختی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد ( ) p > 0/05در ﺣالی کیه ﺣیوز ی فراشیناختی بیا عمیکیرد
تحصییی رابطه ی معنی داری را نشان نهاد .به طور کیی هر چقهر معه دانشجویان باالتر بود مییانگین ﺣیوز ی شیناختی و مییانگین بیاور هیای
انگیزشی بیشتر بود.
نتيجه گيري :به نظر می رسه با طراﺣی مهاخیه آموزشی استراتﮋیهیای ییادگیری خیودتنظیمی و تقوییت باورهیای انگیزشیی در دانشیجویان
دانشگا عیوم ﭘزشکی البرز بتوان تاثیر بسزایی در ﭘیشرفت تحصییی دانشجویان گذاشت.
کلمات کليدي :راهبرد های شناختی و فراشناختی ،عمیکرد تحصییی ،خودتنظیمی
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مقدمه
ﭘاسﺨگویی آموزش عالی طی دورانی که ﭘشت سر ن اد
شاهه تحوال بسیار بود است که از جمیه م

راهبردهای یادگیری به دو دسته راهبردهای یادگیری

تیرین آن یا

شناختی و راهبردهای یادگیری فراشناختی تقسی می شونه.

می توان تغییرگرایش از ﭘاسﺨگویی قیانونی بیه ﭘاسیﺨگویی

منظور از راهبرد یادگیری شناختی مرور ذهنی ،بسط دهی و

عیمی ،ﺣرکیت از ﭘاسیﺨگویی در میورد منابﻊ به ﭘاسﺨگویی

سازمان دهی و منظور از راهبرد یادگیری فراشناختی تفکر

در مورد ﭘیامهها؛ ﭘاسﺨگویی بیه دولیت و مردم به جای

انتقادی و خودنظ دهی فراشناختی است .مرور ذهنی

ﭘاسﺨگویی صرف به دولت و نیز ﭘاسﺨگویی به مشتریان متعهد

سطحیترین راهبرد شناختی است که شام

تکرار مهاوم

به جای مشتریان محیهود آمیوزش عیالی را برشییمرد(.)1

مطالب با صهای آهسته یا بینه ج ت نگ هاری آن ا در ﺣافظه

امروز دانشجویان به طور مستقی

در برابر عمیکردشان

ﭘاسﺨگو و مسئولیت ﭘذیر هستنه( .)2تعاریف متفاوتی از
عمیکرد تحصییی و روش های انهاز گیری آن وجود دارد که
به طور عمه

در دو ﺣیطه عینی و ذهنی قرار

میگیرنه( .)3تعهاد زیادی از مطالعا

نشان داد که خود

کوتا مه است .بسط دهی ی

راهبرد عمقی است که شام

ارتباط دادن مطالب جهیه با مطالبی که از قب در ﺣافظه
وجود داشته ،ج ت نگ هاری آن ا در ﺣافظه بینه مه
سازمان دهی کام

است.

ترین راهبرد شناختی است که شام

دسته بنهی کردن مطالب و دادن ی

ساختار و سازمان

جز ترکیبی کییهی در عمیکرد تحصییی/یادگیری

منطقی به آن ا است .تفکر انتقادی به معنای ارزیابی نتایج از

است( .)4یادگیری خودتنظیمی اغیب ماننه میانجی بین

را بررسی منظ و منطقی شواهه و را ﺣ ها است .در

تنظی

ویﮋگی ای فردی و زمینه ای از ی

سو و سطح عمیکرد

دانشجو از سوی دیگر درک می شود( .)5از دیهگا
ﭘااولسن( )2010خود تنظیمی شام راهبردهای شناختی و

ن ایت راهبرد خودنظ دهی فراشناختی راهبردی برای نظار
بر راهبردهای دیگر است که به معنای میزان برنامه ای است
که افراد برای مطالعه مطالب دارنه و در صور

لزوم آن ا را

فراشناختی و مهیریت منابﻊ است که این راهبردها رابطه

تعهی

معناداری با ﭘیشرفت تحصییی فراگیران دارنه( .)6هموار در

نشان داد فراگیرانی که از راهبرد های شناختی سطح باال مث

محیط های آموزشی با فراگیرانی برخورد می شود که از لحاظ

سازمانههی و راهبرد های فراشناختی استفاد می کننه

یادگیری شبیه به ه هستنه ،اما

ﭘیشرفت تحصییی باالتری داشته انه( .)10نتیجه ﭘﮋوهش ﭘوﭘا

در زمینه عمیکرد تحصییی اختالف چشمگیری در آن ا

دانیال با عنوان "رابطه بین خودتنظیمی ،انگیز و عمیکرد در

مشاهه می شود .در مقاب  ،تعهادی از افراد با دارا بودن

دانش آموزان دبیرستانی" در سا  2014که بر روی 270

استعهاد معمولی ،ﭘشتکار و عمیکرد باالیی را نشان می دهنه.

دانش آموز دبیرستانی در سنین  14-12سا در رومانی انجام

این دلی گویای آن است که در امر آموزش و یادگیری عالو

شه ﺣاکی از آن بود که صالﺣیت یادگیری خودتنظیمی بر

بر ویﮋگی های فردی اع از هوش و استعهاد و تواناییها ،عام

سطح دستیابی بهست آمه توسط دانش آموزان در افزایش

دیگری به عنوان کییه ترقی وجود دارد .یکی از متغیرهایی که

رابطه عمیکرد و انگیز تاثیر بسزایی دارد( .)2در دو دهه اخیر

با عمیکرد تحصییی ارتباط دارد ،راهبردهای یادگیری

راهبردهای یادگیری و باورهای انگیزشی به عنوان متغیرهای

(شناختی و فراشناختی) است( .)7دانشجویان خود تنظیمی را

کانونی نظام آموزشی ظ ور یافتنه( .)11باور افراد نسبت به

از طریق تجربه و خودانهیشی(تفکر و تام ) فرا می گیرنه(.)8

دست یافتن به اههاف مطیوبشان موجب رﺿایتمنهی آن ا از

بر اساس نظریه یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و مارتینز ﭘونز

زنهگی می گردد .در روانشناسی فراینههای منجر به تحقق

استعهاد ،توانایی و امکانا
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می کننه( .)9ﭘﮋوهش میهلتون و میهجیی( )2007
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اههاف ،انگیز نامیه می شونه .انگیز  ،عبار از عوامیی است

با در نظر گرفتن سطح اطمینان  5درصه ، α=0.05و

در درون ارگانیس که رفتار وی را به سوی ههف مشﺨصی

خطای مساوی ی

 d=1و همچنین مقهار انحراف معیار

سوق داد و ﺣفظ می کنه( .)12باورهای انگیزشی بر اساس

میانگین راهبردهای شناختی که در مطالعه صالحی و

بیه سیه مؤلفیه انتظییاری،

همکاران( =s8/81 )15گزارش شه ،تعهاد ﺣج نمونه 300

ارزشییی و عییاطفی طبقییه بنییهی شییه اسییت  :الییف-

نفر محاسبه گردیه که با در نظر گرفتن  17درصه ریزش در

باورهییای دانشجویان دربارة

ﭘاسخ به ﭘرسشنامه ها به تعهاد  352نفر افزایش یافت .برای

نظرا

ﭘینتیریﭻ و دی گیرو

مؤلفییه انتظییاری شییام
توانایی هایشان دربارة عم

کردن است به تکییف

به صور

نمونه گیری از روش طبقه ای متناسب با س

(خودکارآمهی ،شایستگی تصوری ،باور های کنترلی و .)...ب-

تصادفی استفاد خواهه شه .با توجه به تعهاد ک دانشجویان

مؤلفه ارزشیی شیام اههاف دانشجویان و باورهایشان دربارة

دانشگا عیوم ﭘزشکی البرز ( )1563س

هر دانشکه متناسب

اهمییت و عالقیه بیه تکیییف اسیت (ارزشگذاری درونی) ،ج -

با جمعیت آن دانشکه انتﺨاب شه .در ن ایت دانشجویان در

واکنش های هیجانی به تکییف

تصادفی انتﺨاب شهنه .برای جمﻊ آوری

مؤلفیه عیاطفی شام

است(اﺿطراب امتحان)( .)13اﺿطراب امتحان ﺣالت یا

هر دانشکه بصور

اطالعا از ﭘرسشنامه ی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

اﺣساس هیجانی ناخوشاینهی است که ﭘیامه های رفتاری و

) (MSLQاستفاد شه و ﭘس از کسب مجوز از رئیس هر

رسمی و یا دیگر

دانشکه و توﺿیح موﺿوع برای دانشجویان ج ت همکاری

روان شناختی خاصی دارد و در امتحانا

موقعیت های ارزشیابی تجربه می شود( .)14به دلی

تأثیر

بیشتر ،اقهام به توزیﻊ ﭘرسشنامه ها در بین دانشجویان گرو

بکارگیری راهبردهای یادگیری و انگیزش ﭘیشرفت تحصییی

ههف کردی  .ﭘرسشنامه ی MSLQتوسط ﭘینتریﭻ و دی

از متغیرهیای

گرو ( )14ساخته شه است و شام  47عبار در دو بﺨش

راهبردهای یادگیری خود تنظی و باورهای انگیزشی اهمییت

باور های انگیزشی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی

در موفقیت دانشجویان ،مطالعیه هر ی
دارد و بییا کسییب اطالعییا

در مورد آن ا مییی تییوان

(راهبردهای شناختی و فراشناختی ) تنظی شه است .خرد

زمینه را برای افزایش عمیکرد تحصییی فراه نمودو موفقیت

مقیاس راهبرد های یادگیری خود تنظیمی شام  22عبار

هر نظام آموزشی بستگی به این دارد که آن نظام تا چه ﺣه و

بود و سه وجه از خودتنظیمی تحصییی یعنی راهبردهای

به چه میزانی توانسته است به عمیکرد تحصییی مورد انتظار

شناختی ،فرا شناختی و مهیریت منابﻊ را می سنجه.

دست یابه لذا ﭘﮋوهش ﺣاﺿر به بررسی رابطه راهبرد های

تکرار و مرور

راهبردهای شناختی  13مقیاس به صور

یادداشت برداری (1عبار ) ،خالصه

یادگیری خود تنظیمی و باور های انگیزشی با عمیکرد

(3عبار ) ،بسط شام

تحصییی دانشجویان دانشگا عیوم ﭘزشکی البرز می ﭘردازد.

نویسی (2عبار ) ،سازمانههی ( 5عبار ) و درک مطیب (2
عبار ) دارد .راهبردهای فراشناختی و مهیریت منابﻊ 9
عبار

روش بررسی:
این ﭘﮋوهش از نوع توصیفی بود جامعه آن را کییه
دادنهکه  352نفییر از دانشییجویان مشغو به تحصی
روش طبقهای متناسب با س
نمونه از فرمو

z2  s2
d2

با

انتﺨاب شهنه .برای ﺣج
n

عبار ) ،تالش و ﭘشتکار ( 2عبار ) و فعالیت نظ دهی ( 1
عبار

دانشجویان دانشگا عیوم ﭘزشکی البرز در سا  1395تشکی

استفاد شه.
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مقیاس شام

برنامهریزی ( 2عبار ) ،کنتر

(4

) هستنه .بﺨش باورهای انگیزشی  25عبار

مقیاس

را در بر گرفته و شام  4جزء خودکارآمهی ( 9عبار ) ،ج ت
گیری ههف ( 5عبار ) ،ارزشگذاری درونی ( 4عبار ) و
اﺿطراب امتحان ( 7عبار ) می باشه .ﭘینتریﭻ و دی گرو
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( )1990ﺿرایب ﭘایایی خرد مقیاس های خودکارآمهی،

واریانس یکطرفه ،ﺿریب ه بستگی ﭘیرسون ،تی مستق

ارزشگذاری درونی ،اﺿطراب امتحان و استفاد از راهبردهای

تحیی شه.

شناختی و فراشناختی را با استفاد از روش آلفای کرونباخ به

نتایج:

ترتیب  0/83 ، 0/75 ، 0/87 ، 0/89و  0/74تعیین کردنه.

یافته ها نشان داد میانگین سنی دانشجویان 23/37±6/32

یافته ها به وسییه ی نرم افزار  SPSS 19و آزمون های آنالیز

آنان در طی ترمهای گذشته±1/49

بود و میانگین معه

 16/67به دست آمه است.
جهو شمار  :1ویﮋگی های آمارنگاری دانشجویان شرکت کننه در مطالعه
متغیر

تعداد

درصد

جنس
زن

270

76/7

مرد

81

23/3

پزشکی

69

19/6

دندانپزشکی

24

6/8

پرستاری

43

12/2

مامایی

30

8/5

بهداشت حرفه ای

22

6/3

بهداشت محیط

24

6/8

بهداشت عمومی

23

6/5

رشته تحصیلی

اتاق عمل

29

8/2

هوشبری

39

11/1

علوم آزمایشگاهی

21

6

سالمت دهان

14

4

آموزش بهداشت

5

1/4

مشاوره مامایی

9

2/6

وضعیت تاهل
مجرد

271

77

متاهل

78

22/2

مطلقه

1

0/3

مقطع تحصیلی
کاردانی

14

4

کارشناسی

232

65/9

کارشناسی ارشد

14

4

دکتری حرفه ای

91

25/9

85

24/1

255

72/4

9

2/6

محل اقامت
خوابگاه
خانواده
منزل اجاره ای
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مطالب استفاد می کننه .با استفاد از آزمون ه بستگی

همانطور که در جهو شمار  2مشاهه می شود بیشترین
میانگین در بین ﺣوز ها مربوط به ﺣوز ی شناختی و در بین

ﭘیرسون مشﺨص شه بین معه دانشجویان و میانگین ﺣوز

زیر مقیاس های آن مربوط به درک مطیب بود و کمترین

ی راهبردهای شناختی رابطه معنا داری وجود دارد > 0/05

میانگین در بین زیر مقیاس ها برای بعه تکرار و مرور بود،

 pو لی بین میانگین ﺣوز راهبردهای فراشناختی و معه

بنابراین می توان گفت دانشجویان دانشگا عیوم ﭘزشکی البرز

رابطه ی معنی داری وجود نهاشت ( p < 0/05جهو شمار

بیشتر از ﺣوز ی شناختی ،نسبت به فرا شناختی در یادگیری

.)2

جهو شمار  : 2میانگین وانحراف معیار راهبردهای یادگیری وباور های انگیزشی و زیر مقیاس های آن ها
متغیر ها

میانگین و انحراف معیار

حوزه ی شناختی

3/7±0/52

تکرار و مرور

3/4±0/66

بسط

3/77±1/07

خالصه نویسی

3/76±0/8

سازماندهی

3/79±0/65

درک مطلب

3/8±0/73

حوزه ی فرا شناختی

3/3±0/52

برنامه ریزی

3/7±1/1

کنترل

3/4±0/59

تالش

3/04±0/79

نظم دهی فعالیت

2/7±1/1

باور های انگیزشی

3/4±0/43

خودکارآمدی

3/6±0/57

جهت گیری هدف

3/7±0/67

ارزشگذاری

3/5±0/68

اضطراب

2/7±0/8

رابطه ی مثبت معنی دار و ابعاد تالش و فعالیت دارای رابطه

آزمون همبستگی ﭘیرسون نشان داد بین ﺣوز ک

ی معکوس معنی دار با معه بودنه( .جهو شمار )3

راهبردهای فراشناختی با معه دانشجویان ارتباط معنی داری
دیه نشه اما در همین ﺣوز ابعاد برنامه ریزی و کنتر دارای

جهو شمار  : 3ﺿریب همبستگی بین ﺣوز شناختی و ابعاد آن با معه
معدل

حوزه ی شناختی

 -1تکرار

-2بسط

-3خالصه نویسی

-4سازماندهی

-5درک مطلب

مقدارضریب همبستگی

0/22

0/04

0/05

0/12

0/23

0/23

p.value

0/000

0/41

0/3

0/02

0/000

0/000
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در زمینه ی باور های انگیزشی و معه دانشجویان آزمون

گیری ههف  ،ارزشگذاری درونی و اﺿطراب امتحان بود ،

ه بستگی ﭘیرسون رابطه ی مثبت معنی داری را نشان داد

دارای رابطه ی مثبت معنی دار بودنه و تن ا اﺿطراب دارای

همچنین تمام ابعاد این ﺣوز که شام خودکارآمهی ،ج ت

رابطه ی معکوس معنی دار بود ()P >0 (.جهو شمار )4

جهو شمار  :4ﺿریب همبستگی بین ﺣوز فراشناختی و ابعاد آن با معه
معدل

حوزه ی فراشناختی

-1برنامه ریزی

-2کنترل

-3تالش

-4نظم دهی فعالت

مقدار ضریب

0/095

0/14

0/2

-0/13

-0/14

0/099

0/015

0/00

0/02

0/01

همبستگی
p.value

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد بین میانگین نمر

که میانگین نمر ابعاد بسط و خالصه نویسی در مقطﻊ

ک باور های انگیزشی و مقطﻊ تحصییی رابطهی معنی داری

کارشناسی ارشه بیشتر از سایر مقاطﻊ بود و میانگین نمر

وجود نهاشت اما در همین ﺣوز بین ابعاد ج ت گیری ههف

درک مطیب نیز در مقطﻊ کاردانی بیشتر از مقاطﻊ دیگر

و ارزشگذاری درونی با مقاطﻊ تحصییی رابطه ی مثبت معنی

گزارش گردیه .بین میانگین ک

راهبرد های فراشناختی با

دار وجود داشت .به طوریکه میانگین نمر بعه ج ت گیری

مقاطﻊ تحصییی نیز رابطه معنی دار دیه نشه ولی زیر مقیاس

ههف در مقطﻊ کارشناسی ارشه بیشتر از سایر مقاطﻊ و

های تالش و نظ دهی فعالیت با مقطﻊ تحصییی دارای رابطه

میانگین نمر ارزشگذاری درونی در مقطﻊ کاردانی بیشتر از

ی مثبت معنی دار بودنه بهطوریکه میانگین نمر تالش در

مقاطﻊ دیگر بود .بین میانگین ک

راهبردهای شناختی و

دانشجویان دکتری بیشتر از مقاطﻊ دیگر بود و میانگین نمر

مقطﻊ تحصییی نیز رابطه معنی داری به دست نیامه اما ابعاد

نظ دهی فعالیت در دانشجویان کارشناسی بیشتر از مقاطﻊ

بسط ،خالصه نویسی و درک مطیب در همین ﺣوز دارای

دیگر بود.

رابطه ی مثبت معنی داری با مقطﻊ تحصییی بودنه به طوری
جهو شمار  :5ﺿریب همبستگی بین ﺣوز باورهای انگیزشی و ابعاد آن با معه
معدل
مقدار ضریب
همبستگی
p.value

آزمون تی مستق

باور های انگیزشی

خودکارآمدی

جهت گیری هدف

ارزشگذاری درونی

اضطراب امتحان

0/23

0/32

0/29

0/21

-0/13

0/000

0/000

0/000

0/000

0/01

نشان داد بین استفاد از راهبردهای

این آزمون همچنین نشان داد راهبردهای شناختی و ابعاد آن

شناختی و فرا شناختی و همچنین باورهای انگیزشی در دو

یعنی خالصه نویسی ،سازمان دهی و درک مطیب در

جنس اختالف معنی داری دیه نشه اما میانگین نمر های

دانشجویان متاه و مجرد متفاو است( ،)p<0/05بهطوری-

زیر مقیاس های بسط و درک مطیب از راهبردهای شناختی

که میانگین آن ا در دانشجویان متاه بیشتر از دانشجویان

در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان ﭘسر بود(.)p<0/05

مجرد می باشه .اما آزمون تی مستق ارتباط معنی داری را
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بین راهبردهای فراشناختی و ابعاد آن و همچنین باورهای
انگیزشی و ابعاد آن با وﺿعیت تاه

نشان نهاد .آزمون

همبستگی ﭘیرسون نیز نشان داد بین سن دانشجویان و

شناختی و باورهای انگیزشی دانشجویان رابطه معنی داری
وجود دارد( ) p<0/05اما بین راهبردهای فراشناختی با مح
اقامت دانشجویان رابطه معنی داری نشان نهاد.

راهبردهای شناختی رابطه ی مثبت معنی دار وجود دارد اما
بین سن با ﺣوز ی فراشناختی و باور های انگیزشی رابطه ی

بحث

معنی داری وجود نهاشت .آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان

در یافته های ﭘﮋوهش بیشترین میانگین در بین ﺣوز ها

داد بین رشته تحصییی با میانگین ک راهبردهای شناختی،

مربوط به ﺣوز ی شناختی و در بین زیر مقیاس های آن

میانگین ک راهبردهای فرا شناختی و میانگین ک باورهای

مربوط به درک مطیب بود و کمترین میانگین در بین زیر

انگیزشی رابطه معنی داری وجود داشت( .) p<0/05به-

مقیاس ها برای بعه تکرار و مرور بود  ،بنابراین می توان گفت

طوریکه میانگین نمر راهبردهای شناختی در رشته مامایی و

دانشجویان دانشگا عیوم ﭘزشکی البرز بیشتر از راهبردهای

آموزش ب هاشت بیشتر از سایر رشته ها گزارش گردیه.

شناختی ،نسبت به فرا شناختی در یادگیری مطالب استفاد

همچنین بین ابعاد خالصه نویسی ،سازمانههی و درک مطیب

می کننه .این در ﺣالی است که راهبردهای فراشناختی می

از ﺣوز شناختی با رشته تحصییی رابطه معنی داری دیه

تواننه بر راهبرد های شناختی اعما کنتر کننه و به آن ها

شه .میانگین نمر بعه خالصه نویسی در رشته آموزش

ج ت دهنه بنابراین برای موفقیت در یادگیری الزم است

ب هاشت بیشترین و میانگین نمر ابعاد سازمانههی و درک

راهبردهای شناختی و فراشناختی با ه به کار برد شونه.

مطیب در رشته مامایی بیشترین مقهار گزارش گردیه.

با توجه به رابطه معنی دار معه دانشجویان و میانگین

میانگین نمر راهبردهای فراشناختی نیز در رشته مامایی

ﺣوز راهبردهای شناختی و عهم وجود رابطه معنی دار بین

بیش از سایر رشته ها بود  .همچنین بین ابعاد کنتر  ،تالش و

معه دانشجویان و میانگین ﺣوز راهبردهای فراشناختی می

نظ دهی فعالیت از ﺣوز فراشناختی با رشته تحصییی رابطه

توان نتیجه گرفت که بسیاری از دانشجویان عیوم ﭘزشکی البرز

معنی داری دیه شه بهطوریکه بیشترین میانگین نمر بعه

دارای نقص استفاد از راهبردهای ﺣوز فراشناختی هستنه،

کنتر در رشته مامایی ،بیشترین میانگین نمر بعه تالش در

یعنی دانش ﭘایه و موﺿوعی ی

رشته را دارنه ،اما نمی داننه

رشته ﭘزشکی و مامایی و بیشترین میانگین نمر بعه نظ

که از آن دانش چگونه استفاد کننه .دانشجویان از

دهی فعالیت در رشته مامایی و ﭘرستاری گزارش شه .میانگین

راهبردهای شناختی که ابزارهایی ﺿروری برای یادگیری

نمر باورهای انگیزشی در رشته های آموزش ب هاشت و

محتوا هستنه و بسیار تکییف مهار هستنه بیشتر استفاد می

سالمت دهان و دنهان بیشتر از سایر رشته ها بود .بین ابعاد

کننه و از راهبرد های فراشناختی که زمینه را برای ج تدهی

خودکارآمهی ،ارزشگذاری درونی و اﺿطراب با رشته تحصییی

و کاربرد راهبرد های شناختی و نظار

کردن بر آن ها را

نیز رابطه معنی داری دیه شه بهطوریکه بیشترین میانگین

فراه می سازنه و نقش م می در جریان یادگیری ایفا می

نمر بعه خودکارآمهی در رشته های سالمت دهان و عیوم

کننه کمتر استفاد می نماینه .لذا الزم است اساتیه دانشگا

آ زمایشگاهی ،بیشترین نمر بعه ارزشگذاری درونی در رشته

عیوم ﭘزشکی البرز به آموزش فراشناختی که ههف اساسی آن

های آموزش ب هاشت و سالمت دهان و کمترین میانگین نمر

خودکنترلی و خودآموزی است بیشتر توجه نماینه تا

اﺿطراب در رشته مشاور مامایی گزارش شه .آزمون آنالیز

دانشجویان یادگیرنهگان مستقیی گردنه و بتواننه فراینههای

واریانس یکطرفه نشان بین مح زنهگی و میانگین راهبردهای

شناختی و یادگیری شان را در ج ت اههاف تعیین شه ی
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خود ههایت ،نظار

و اصالح کننه .در تبیین این یافته می-

دهی فعالیت ها م ار

نظ

چنهانی نهاشتنه لذا نمی

توان گفت برخورداری از انگیز ة درونی و استفادة کارآمه از

توانستنه انعطافی در رفتار خود در صور نیاز ایجاد نماینه و

راهبردهای شناختی از م مترین عوامی موفقییت تحصییی به

یا روش یادگیری خود را تغییر دهنه .بنابراین الزم است

شمار می رود زیرا فراینههای شناختی فراشیناختی راهبرد

فراگیران در زمینه م ار هایی از قبی تالش و نظ دهی،

های یادگیری هستنه که باعﺚ تس ی یادگیری میشیون ه و

آموزش الزم را ببیننه تا بر راهبردهای شناختی تصمی یافته

عمیکرد تحصییی فراگیران را ب بود می بﺨشنه ( .)16بﺨش

مسیط شونه و ﭘایه یادگیری ای جهیه ایجاد شود .در غیر این

مربوط به ﺣوز ی شناختی با یافته های شان (،)17

ﺣ تکالیف ،جهیه که قبالً با آن روب رو نشه انه،

ﭘینتییریﭻ ودیگییرو

( ،)14گراهیییام ﭘاجیییارس ( ،)18و

صور

برایشان مشک است.

گیییرین ( )19و ابو شمایس ( )20ه سو بود ولی ﺣوز ی

وجود رابطه مثبت معنی دار باور های انگیزشی با معه

فراشناختی و زیرمقیاس های آن با یافته های ﭘﮋوهش ﺣاﺿر

دانشجویان و وجود رابطه مثبت معنیدار ابعاد خودکارآمهی،

مغایر داشتنه به این شک که ﺣوز ی فراشناختی رابطه ی

ج ت گیری ههف ،ارزشگذاری درونی با معه دانشجویان و

معناداری با معه دانشجویان نهاشت .فراشناخت به معنی

رابطه ی معکوس معنی دار بعه اﺿطراب با معه دانشجویان

دانش فرد دربار ی چگونگی یادگیری خودش است ( )21و

نشان دهنه این بود که دانشجویانی که از باورهای انگیزشی

فالو ( )22در مقایسه ی راهبردهای شناختی و فراشناختی،

باالیی برخوردار بودنه موفق به کسب معه

گفته است یادگیرنهگان ماهر راهبردهای شناختی را به

بودنه به عبارتی دانشجویانی که بییه تواناییهای خود در

خهمت می گیرنه تا به ﭘیشرفت شناختی دست یابنه و از

انجیام تکیالیف باور داشتنه (خودکارآمهی) و اهمیت بیشتری

راهبردهای فراشناختی استفاد می کننه تا بر آن ﭘیشرفت

برای تکالیییف و اههاف دروس (ارزشگذاری درونی و ج ت

نظار

و کنتر داشته باشنه بنابراین می توان نتیجه ی

باالتری شه

گیری ههف) قائ بودنه ،موفق به کسب معه باالتری شه

ﺣاص را نشانه ی عهم نظار دانشجویان بر نحو ی یادگیری

بودنه نسبت به دانشجویانی که خودکارآمهی ،ارزشگذاری

خودشان دانست.

درونی و ج ت گیری ههف کمتری داشتنه .همچنین آن

با وجود رابطه مثبت معنیدار ابعاد برنامه ریزی و کنتر

دسته از دانشجویانی که اﺿطراب امتحان (اﺣساس یا ﺣالت

ﺣوز فراشناختی با معه دانشجویان و رابطه معکوس معنی-

هیجانی ناخوشاینه) را در امتحانا

دار ابعاد تالش و نظ دهی فعالیت با معه دانشجویان می

موقعیت ای ارزشیابی خود تجربه نمود بودنه نسبت به آن

توان نتیجه گرفت که دانشجویانی که از راهبردهای

دسته از دانشجویانی که تجربه ﭘایین اﺿطراب امتحان را

رسییمی و یا دیگر

فراشناختی استفاد می نمودنه در برنامه ریزی و کنتر

تجربه کرد بودنه معه

م ار بیشتری نسبت به تالش و نظ دهی فعالیتهای خود

هماهنگ و ه سو با یافته های ﭘاجاریز و مییر ( ،)23زیمرمن،

داشتنه .به این معنی که با کم

گرفتن از راهبرد برنامهریزی

ﭘایینتری داشتنه .این یافته ها

بنیهورا  ،و مارتینز  -ﭘونز ( )9و سیاح و همکاران ( )24بود

نسبت به تعیین ههف برای یادگیری و تحیی

چگونگی

است  .زیمرمن و مارتینز  -ﭘونز ( )9نشان دادنیه کیه تصیور

برخورد با موﺿوع آن اقهام مینمودنه و با کم

گرفتن از

دانشیجویان از خوکارآمیهی با اسیتفاد از اسیتراتﮋی هیای

راهبرد کنتر به ارزشیابی از کار خود به منظور اطالع از

خیودتنظیمی آن یا میرتبط اسیت و ه چنین در ﭘﮋوهش

میزان ﭘیشرفت خود می ﭘرداختنه و این دو م ار به آن ا در

های خودشان خودکارآمهی را قوی ترین متغیر بیرای

می نمود ولی از آنجا که در تالش و

ییادگیری ،ﺣی مسیئیه و ﭘیشرفت تحصییی معرفی کردنه.

ﭘیشرفت تحصییی کم
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مارتینز زیمرمن ،بنهورا و ﭘونز دریافتنه کیه خودکارآمهی

ابعاد بسط و خالصه نویسی در مقطﻊ کارشناسی ارشه بیشتر

تحصییی  21درصیه به طور مسیتقی و 36درصیه بیه صیور

از سایر مقاطﻊ بود و میانگین نمر درک مطیب نیز در مقطﻊ

غیرمستقی به وسییه باال بردن سطح آرزوهای دانشجویان

کاردانی بیشتر از مقاطﻊ دیگر گزارش گردیه .بین میانگین ک

ﭘیشرفت تحصییی را تبیین می کنه.

راهبرد های فراشناختی با مقاطﻊ تحصییی نیز رابطه معنی دار

با توجه به اینکه بین میانگین نمر ک باور های انگیزشی

دیه نشه ولی زیر مقیاس های تالش و نظ دهی فعالیت با

و مقطﻊ تحصییی رابطه ی معنی داری وجود نهاشت .اما در

مقطﻊ تحصییی دارای رابطه ی مثبت معنی دار بودنه بهطوری

همین ﺣوز بین ابعاد ج ت گیری ههف و ارزشگذاری درونی

که میانگین نمر تالش در دانشجویان دکتری بیشتر از مقاطﻊ

با مقاطﻊ تحصییی رابطه ی مثبت معنی دار وجود داشت.

دیگر بود و میانگین نمر نظ دهی فعالیت در دانشجویان

بطوریکه میانگین نمر بعه ج ت گیری ههف در مقطﻊ

کارشناسی بیشتر از مقاطﻊ دیگر بود .در خصوص این یافته

کارشناسی ارشه بیشتر از سایر مقاطﻊ و میانگین نمر

شایه بتوان گفت که اکثر فراگیران دانشگا عیوم ﭘزشکی البرز

ارزشگذاری درونی در مقطﻊ کاردانی بیشتر از مقاطﻊ دیگر

یا با راهبردهای یادگیری آشنا نیستنه و یا از راهبردهای

بود .به عبارتی بعه خودکارآمهی دانشجویان از مجموع ابعاد

یادگیری به درستی استفاد نمی کننه .فراگیران مقطﻊ

باور های انگیزشی با مقطﻊ تحصییی آن ها ارتباطی نهاشت و

دکتری شایه به این دلی

که در یادگیری به دنبا کسب

دانشجویان در هر مقطعی که تحصی می نمودنه صرفاً زمانی

شایستگی ،تسیط و خود سازمانههی هستنه و از چالش و خود

برای انجام تکالیف برانگیﺨته می شهنه که ﭘیآمه مورد انتظار

محوری بیشتر لذ

و ههایت از سوی

برای آن ا با ارزش بود و هنگامی که ﭘیآمهها برای آن ا ارزشی

اساتیه بیشتر از راهبرد تالش استفاد می نماینه در واقﻊ

نهاشت برای انجام تکالیف آمادگی کمتری داشتنه .از آنجا که

بسیاری از آن ا ه ممکن است بهون اینکه خود بهاننه روش

هر چه مقطﻊ تحصییی دانشجویان باالتر می رود تاکیه آن ا بر

صحیح را به کار برنه اما این رفتار صحیح ولی ناآگاهانه

افزایش کفایت و کسب م ار در تکییف (ههف تسیط :تبحر)

همیشه نمی توانه منجر به ب ینه و بیشینه سازی سرعت،

و کسب شایستگی و تاییه در نزد دیگران ( ههف عمیکرد

کیفیت ودقت خوانهن شود .در مقاب  ،دانشجو با برنامه ای

گرایشی) و ﭘرهیز از اشت ار به بی کفایتی در نزد دیگران (

مشﺨص و ههفمنه می توانه عمیکرد خود برای یادگیری را در

ههف اجتنابی) افزایش می یابه شایه به همین دلی

ه

می برنه تا نظار

ج ت صحیح تنظی نمایه.

میانگین بعه ج ت گیری ههف در مقطﻊ کارشناسی ارشه

استفاد از راهبردهای شناختی و فراشناختی و همچنین

بیشتر از سایر مقاطﻊ بود .میانگین نمر باالی ارزشگذاری

باورهای انگیزشی در دو جنس اختالف معنی داری دیه نشه

درونی در مقطﻊ تحصییی کاردانی نشان دهنه این است که

اما میانگین نمر های زیر مقیاس های بسط و درک مطیب از

اساتیه دانشگا عیوم ﭘزشکی البرز در مقطﻊ کاردانی بیشتر

راهبردهای شناختی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان

تکییف مهار بود و انجام تکییف برای دانشجویان بسیار م

ﭘسر بود به عبارتی دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان ﭘسر،

است.

بیشتر از راهبردهای بسط و گسترش معنایی و درک مطیب

بین میانگین ک راهبردهای شناختی و مقطﻊ تحصییی نیز

استفاد می کننه آن ا از تصویر سازی ،ساخت کیما کییهی

رابطه معنی داری به دست نیامه .اما ابعاد بسط ،خالصه

و استفاد از آن ا به عنوان یادسپارها و کاربستن مطالب

نویسی و درک مطیب در همین ﺣوز دارای رابطه ی مثبت

آموخته شه همچنین آموزش مطالب آموخته شه به

معنی داری با مقطﻊ تحصییی بودنه بهطوریکه میانگین نمر
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استفاد می

نمر راهبردهای شناختی در رشته مامایی و آموزش ب هاشت

شرح ،تفسیر و تحیی

روابط و مطالب مشک

نماینه .شایه به این خاطر باشه که دانشجویان دختر زمان

بیشتر از سایر رشته ها گزارش گردیه .همچنین بین ابعاد

بیشتری را صرف یادگیری می نماینه و یکی از را های ورود به

خالصه نویسی ،سازمانههی و درک مطیب از ﺣوز شناختی با

عرصه اجتماع ،فرهنگ و سیاست را ﭘیشرفت تحصییی

رشته تحصییی رابطه معنی داری دیه شه .میانگین نمر بعه

میهاننه.

خالصه نویسی در رشته آموزش ب هاشت بیشترین و میانگین

راهبردهای شناختی و ابعاد آن یعنی خالصه نویسی،

نمر ابعاد سازمانههی و درک مطیب در رشته مامایی بیشترین

سازمان دهی و درک مطیب در دانشجویان متاه و مجرد

مقهار گزارش گردیه .میانگین نمر راهبردهای فراشناختی نیز

متفاو

است بطوریکه میانگین آن ا در دانشجویان متاه

در رشته مامایی بیش از سایر رشته ها بود  .بین ابعاد کنتر ،
دهی فعالیت از ﺣوز فراشناختی با رشته

بیشتر از دانشجویان مجرد می باشه .به عبارتی دانشجویان

تالش و نظ

متاه ابتها مطالب را درک نمود و سپس یادداشت برداری

تحصییی رابطه معنی داری دیه شه بهطوریکه بیشترین

می نماینه .همچنین با ایجاد انسجام مطالب آن ا را قاب درک

میانگین نمر بعه کنتر در رشته مامایی ،بیشترین میانگین

تر و برانگیزاننه تر می نماینه.

نمر بعه تالش در رشته ﭘزشکی و مامایی و بیشترین میانگین

بین راهبردهای فراشناختی و ابعاد آن و همچنین باورهای

نمر بعه نظ دهی فعالیت در رشته مامایی و ﭘرستاری

انگیزشی و ابعاد آن با وﺿعیت تاه رابطه ای دیه نشه .شایه

گزارش شه .میانگین نمر باورهای انگیزشی در رشتههای

بتوان این مساله را به این شک تبیین نمود که وقتی هر دو

آموزش ب هاشت و سالمت دهان و دنهان بیشتر از سایر رشته

گرو مجرد و متاه آگاهی نسبت به راهبردهای فراشناختی

ها بود .با نگاهی به سرفص دروس رشته تحصییی آموزش

نهارنه لذا در استفاد و باورهای انگیزشی هیﭻی

از دو گرو

ب هاشت می توان محوریت آموزش را در اکثر دروسی که این
دانشجویان می آموزنه درک نمود .دانشجویان آموزش ب هاشت

تاثیری دیه نمی شود.
بین سن دانشجویان و راهبردهای شناختی رابطه ی مثبت

به منظور ایفای نقش آموزش دهنهگان سالمت تربیت می

معنی دار وجود دارد .یعنی هر چه سن افزایش می یافت،

شونه و در طی دور تحصی خود با استراتﮋی ای یادگیری و

میزان کاربرد راهبرد ها ی ﺣوز ی شناختی بیشتر می شه

روش های آموزشی ،تئوری ای یادگیری در آموزش و کاربرد

این امر ممکن است به دلی تجربه و انگیز بیشتر افراد مسن

آن  ،ارزیابی محتوای آموزشی و انتﺨاب محتوای مناسب،

تر باشه ه چنین هر چقهر سن افراد باالتر می رود انگیز

برنامه ریزی و طراﺣی استراتﮋیهای آموزشی مﺨتیف و

های شغیی و مادی کمتر می شود و کسب عی ودانش

همچنین طراﺣی برنامه عمییاتی آموزش در محیط کار آشنا

ارزشمنه تر می گردد.

می شونه لذا امری بهی ی است که در یادگیری خود از این

اما بین سن با ﺣوز ی فراشناختی و باور های انگیزشی

راهبردها استفاد نماینه .در رشته مامایی دانشجویان از

که

تهریس اساتیه دانشکه که یا دارای مهرک تحصییی آموزش

رابطه ی معنی داری وجود نهاشت .شایه به این دلی
هیﭻ ی

از رد های سنی با فراشناخت آشنا نبودنه و استفاد

از راهبرد یادگیری فراشناخت نیاز به آموزش دارد .
بین رشته تحصییی با میانگین ک

راهبردهای شناختی،

ﭘرستاری و یا سابقه آموزش در دورس مشاور مامایی هستنه
با روش های آموزشی و انواع راهبردهای یادگیری آشنا بود و
برنامه درسی خود را نیز با آگاهی تنظی

نمود انه لذا

میانگین ک راهبردهای فرا شناختی و میانگین ک باورهای

دانشجویان در این مقاطﻊ بیشتر از راهبردهای یادگیری و

انگیزشی رابطه معنی داری وجود داشت .بهطوریکه میانگین

ابعاد آن استفاد نمود انه .
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بین ابعاد خودکارآمهی ،ارزشگذاری درونی و اﺿطراب با

رفاهی و آموزشی باشه در این ﭘﮋوهش بین ﺣوز ی شناختی

رشته تحصییی نیز رابطه معنیداری دیه شه .بیشترین

و باورهای انگیزشی و زیر مقیاس های آن ها با مح اقامت که

میانگین نمر بعه خودکارآمهی در رشته های سالمت دهان و

به سه دسته ی خوابگا  ،با خانواد و منز اجار ای تقسی

عیوم آزمایشگاهی ،بیشترین نمر بعه ارزشگذاری درونی در

شه بود ،رابطه ی مثبت و معنی داری به دست آمه به این

رشته های آموزش ب هاشت و سالمت دهان و کمترین

صور

که دانشجویانی که با خانواد زنهگی میکردنه

میانگین نمر اﺿطراب در رشته مشاور مامایی گزارش شه.

بیشترین میزان استفاد از راهبردهای شناختی در زیرمقیاس

شایه بتوان گفت از آنجا که دانشجویان رشته سالمت دهان در

های بسط  ،سازمانههی و درک مطیب را داشتنه .ه چنین

می باشنه و از

ی باورهای انگیزشی در زیر مقیاس های

دانشکه دنهانپزشکی مشغو
امکانا

به تحصی

در ﺣوز

دانشجویان دنهانپزشکی ج ت آموختن و فراگرفتن

خودکارآمهی و ج ت گیری ههف بیشترین استفاد را داشتنه

دروس استفاد می نماینه همچنین تربیت آن ا به منظور

اقامت نهاشت .از

ایفای نقش اصیی عضو تی سالمت در خهما
توسعه آموزش و کم

دنهانپزش

اما ﺣوز ی فراشناختی ارتباطی با مح

ﭘیشگیرانه و

محهودیت های این ﭘﮋوهش روش ه بستگی بود که روابط را

صور می ﭘذیرد لذا بعه

نمی توان به صور عیّی فرض کرد و شایه نتیجه ی به دست

خودکارآمهی در این دانشجویان در یادگیری خودتنظیمی

آمه ناشی از سایر متغیرها باشه.

بیشتر نمایان بود و آنان ذاتاً برای تکالیف و درس ای این
رشته ارزش خاصی قائ

می شونه در خصوص دانشجویان

نتیجه گیری

عیوم آزمایشگاهی شایه بتوان گفت که این دانش آموختگان از

با توجه به یافته های این ﭘﮋوهش می توان نتیجه گرفت در

آنجا که خود را یاری دهنهگان به ﭘزشکان در تشﺨیص

دانشگا عیوم ﭘزشکی البرز تعهاد کمی از اساتیه با راهبردهای

بیماری ،ﭘیگیری درمان و ﺣفظ سالمت افراد جامعه زیر نظر

یادگیری( شناختی و فراشناختی ) آشنا هستنه لذا از قهر

ﭘاتولوژیست یا متﺨصصین عیوم آزمایشگاهی می داننه .لذا بعه

کمی در طراﺣی تکیه گا

خودکارآمهی در این دانشجویان در یادگیری خودتنظیمی

فراشناختی ،انگیزشی ،رویه ای و فنی) برخوردار هستنه.

بیشتر نمایان بود  ،در مورد ارزشگذاری درونی دانشجویان

همچنین در سرفص تعهاد معهودی از رشته های تحصییی

آموزش ب هاشت ه این مساله به ماهیت رشته آنان و درک

این دانشگا راهبردهای یادگیری به وِیﮋ فراشناخت وجود

مفیه بودن فرد برای جامعه بر می گردد .با نگاهی به سرفص

دارد به این ترتیب عه کمی از دانشجویان با این راهبردها

دروس مشاور در مامایی می توان دریافت که این دانشجویان

آشنا هستنه در ﺣالی که بکارگیری این راهبردها به ویﮋ

در زمینه نقش مشاور و اقهام در شرایط اﺿطرای و در

راهبردهای فراشناخت میی توانیه به در اصیالح و ب بود

موقعیت های استرس زای شغیی آموزش می بیننه و اﺿطراب

عمیکرد یادگیری دانشجویان ،درک مطیب ،ﺣ

مسئیه و

امتحان نسبت به سایر اﺿطرابهایی که آنان در موقعیت های

تفکیر انتقادی وخالق یادگیرنهگان ،ترغییب و ایجیاد انگییزش

از کمترین

و تنگناهای یادگیری

مﺨتیف تجربه می نماینه شایه به همین دلی
میانگین نمر اﺿطراب برخوردارنه.

انگیزشی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد .تفاو
مح

مثبیت ییادگیری ،شیناخت مشکال
آنان ،کم

بین مح زنهگی و میانگین راهبردهای شناختی و باورهای
در

سکونت می توانه نمایانگر تفاو های عمیق امکانا
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سازی آموزشی (شناختی،

نمایه لذا ﭘیشن اد می شود دانشگا عیوم ﭘزشکی

البرز اقهام به برگزاری کارگا های الکترونی
هییا

(برای اعضیای

عیمیی دارای سابقه و بالینی که فرصت کمی برای

شرکت در کارگا های ﺣضوری دارنه) و کارگا های ﺣضوری
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ﭘوسترهای آموزشی و برگزاری کارگا ها و دور های آموزشی
.با راهبردهای یادگیری خود تنظی آشنا نماینه

عیمی جهیه الورود) ج ت آموزش راهبردهای
عیمی با طراﺣی آموزشی

(اعضای هیا

یادگیری نماینه تا اعضای هیا

خالق و تهارک از برآورد شهن نیازهای یادگیرنهگان اطمینان
: تقدیر و تشکر
، ﭘزشکی،در ﭘایان ازریاست محترم دانشکه های ب هاشت

نماینه و با تهارک برنامه های درسی متناسب با
جذب

 عام،شناختی و فراشناختی دانشجویان

ﺣاص
مقتضیا

 ﭘیرا ﭘزشکی و اساتیه محترم،  دنهانپزشکی، مامایی-ﭘرستاری

دانشجویان به مطالب درسی شونه و با استفاد از تمایال

دانشگا عیوم ﭘزشکی البرز که ما را در انجام این ﭘﮋوهش یاری

 همچنین کییه.ذاتی آنان را بر تکالیفشان متمرکز نماینه

طرح

 ﭘیامها و، بروشور،دانشجویان را از طریق انتشار ﭘمفیت

 این ﭘﮋوهش ﺣاص.  صمیمانه سپاسگزاری،کردنه
. است1345 ﭘﮋوهشی با که
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Abstract
Based on self-regulation learning theory, cognitive components are
consideredmotivational and academic performance of a series of intertwined and related entities.
This study investigated the relationship between self-regulated learning strategies and motivational
beliefs and academic performance of students enrolled at Alborz University of Medical Sciences in
2016.
Method: :In this analytical cross-sectional study, 352 students at Alborz University of Medical
Sciences studying in year 2016 were enrolled in the study through stratified random sampling. The
Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) assessment device was used to collect
data and the students’ average scores were used to assess the academic performance of Students
intheir course works. The data were analyzed by SPSS-V. 19 software using descriptive statistics
and ANOVA, t-test and Pearson correlation co-effiicients.
Results: There was a positive and significant correlation between the dimensions of cognitive
learning strategy and academic achievement (p<0.05). There was no significant correlation between
meta-cognitive learning strategies and academic achievement (p<0.05). In general, the higher the
student's average score was, the higher the mean cognitive domain and the average of motivational
beliefs were.
Conclusion: It seems that by designing educational intervention strategies for self-regulation
learning and strengthening motivational beliefs in students of Alborz University of Medical
Sciences, better academic achievements can be anticipated
Keywords: Cognitive and meta-cognitive strategies, academic performance, self-regulation
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