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چکیده
مقدمه :امروزه صاحبنظران از راهبردهای یادگیری بهعنوان یک پیشنیاز حیاتی برای عملکرد موفق در تمامی محیطهای آموزشی
نام میبرند ،بر همین اساس تحقیق حاضر بررسی میزان استفاده از راهبردهای یادگیری مختلف و رابطه آن با موفقیت تحصیلی
دانشجویان پزشکی پرداخته است.
روش بررسی :پژوهش حاضر بهصورت توصیفی-همبستگی در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت گرفت.
جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  96-95در دانشگاه بودند که تعداد 250دانشجو با
روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه راهبردهای یادگیری پنتریج و همکاران ( )1993بود که در این
پژوهش از دو مقیاس راهبردهای فراشناختی؛ شامل زیر مؤلفههای برنامهریزی ،نظارت و راهبردهای تنظیم ( 12گویه) و مقیاس
مدیریت منابع؛ شامل زیر مؤلفههای مدیریت زمان و محیط مطالعه ( 8گویه)  ،یادگیری از طریق همتا( 3گویه) و جستجوی کمک (4
گویه) استفاده شد و روایی آن بهصورت محتوایی و پایای آن از طریق آلفای کرنباخ مورد تائید قرار گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد که بین راهبردهای فراشناختی و مؤلفههای مدیریت منابع(مدیریت زمان و محیط یادگیری ،یادگیری از طریق
همتایان و جستجوی کمک) با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( .)p≤ 0.01همچنین از بین
مؤلفههای راهبردهای یادگیری ،مؤلفه راهبردهای فراشناخت با ضریب بتای ( )0/144و مدیریت زمان و محیط مطالعه با ضریب بتای
( )0/277توانایی پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان را داشتند .نتایج نشان داد که دانشجویان مقاطع مختلف (فیزیوپات ،اینترن،
اکسترن) و دانش جویان دختر و پسر در میزان استفاده از راهبردهای مختلف یادگیری تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.
نتیجهگیری :نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر اهمیت راهبردهای یادگیری فراشناختی و مدیریت منابع را در پیشبینی عملکرد
تحصیلی دانشجویان نشان داد .بر همین اساس میتوان اذعان داشت که استفاده از این تدابیر و راهبردها به افزایش یادگیری در
دانشجویان منجر میشود.
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مقدمه
امروزه صاحبنظران معتقدند که موفقیت تحصیلی

گفت دانشجویانی که از راهبردهای یادگیری متنوعتری استفاده

دانشجویان تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از قبیل هوش،

میکنند یادگیری بیشتر و عملکرد تحصیلی باالتری را در

شخصیت ،نگرش ،عادات مطالعه ،مهارتهای تفکر ،شایستگی،

مقایسه با سایر همتایان خود -که در استفاده از این راهبردها

انگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری می¬باشد ( .)8، 1در

مهارت الزم را ندارند -به دست میآورند ( .)19 ,18 ,6 ,5زیرا

همین راستا برخی از محققان از راهبردهای یادگیری

دانشجویانی که در فرایند یادگیری خود ،از خودتنظیمی

خودتنظیمی بهعنوان یک پیشنیاز حیاتی برای یادگیری موفق

استفاده میکنند بر عملکرد خود متمرکزشده و احساس

در تمامی محیطهای آموزشی نامبردهاند (.)9

شایستگی و توانایی انجام تکالیف دارند نهتنها سطح انگیزشی

بر همین اساس میتوان اذعان داشت که محیطهای آموزشی

باالیی دارند ،بلکه رفتارهای خودکنترلی و کمال طلبی آموزشی

امروزی ،نیازمند یادگیرندگانی است که قادر به تصمیمگیری

در آنها نیز بیشتر است .در مقابل دانشجویانی که تجربه ناکافی

آگاهانه بوده و بتوانند فرایندهای یادگیریشان را تنظیم کنند

در فرایند خودتنظیمی دارند ،احساس شایستگی و خودکارامدی

( .)10راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بهعنوان توانایی

پایینتری داشته و سطح اضطراب یادگیری آنها باالتر است و

یادگیرندگان برای مسئولیتپذیری ،خود نظارتی ،مشاهده

همچنین از فرصتهای یادگیری که در پیش رو دارند اجتناب

عملکرد و مدیریت فرایندهای یادگیری بوده و شامل ساماندهی

میورزند و تمایلی برای نشان دادن و ابراز وجود در موقعیت

منابع شناختی ،فراشناختی ،رفتاری و انگیزشی است ()10،14

تحصیلی ندارند ( .)20با توجه به تئوری پردازش اطالعات می-

یافتههای پژوهشی نشان میدهد که بسیاری از افرادی که

توان گفت راهبردهای یادگیری نقش مهمی در کسب ،ذخیره،

توانایی کنترل و تنظیم جنبههای شناختی ،انگیزشی و رفتاری

پردازش و استفاده از دانش و اطالعات داشته و بهعنوان منابعی

عملکرد تحصیلی خود رادارند ،یادگیرندگانی بسیار موفق

الزم و ضروری برای موفقیت تحصیلی و یادگیری مورد مالحظه

بوده¬اند .این یافتهها نشان میدهند که دانشجویان برای

قرار میگیرند ( .)22 ,21تحقیقات صورت گرفته در این زمینه،

دستیابی به موفقیت تحصیلی ،باید یاد بگیرند که چگونه

اثربخشی این راهبردها را تائید کرده و رابطه مثبت آنها را با

عملکرد خود را تنظیم کرده و اهداف خود را بهرغم مشکل

عملکرد و پیشرفت تحصیلی فراگیران نشان دادهاند (,11 ,9

بودن ،حفظ کنند (.)15

 .)23 ,19 ,13این یافتهها نشان میدهند که یادگیری

به سه دسته راهبردهای شناختی ،فراشناختی و مدیریت منابع

و یادگیرندگان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی ،باید یاد

تقسیمبندی میکنند ( .)16راهبردهای شناختی فعالیتهایی

بگیرند که چگونه عملکرد خود را تنظیم کنند ( .)24 ,23در

هستند که مستقیماً معطوف به فرایند پردازش اطالعات بوده و

همین راستا نتایج فرا تحلیل بیش از  30پژوهش توسط

میتوانند موجبات کسب ،ذخیره و استفاده بهتر از آن شود .در

دیگاند و همکاران ( )2008حاکی از آن بود که استفاده از

مقابل ،راهبردهای فراشناختی روشهایی هستند که افراد

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در موفقیت تحصیلی دانش

بهمنظور برنامهریزی ،پایش و تنظیم یادگیری مورداستفاده قرار

آموزان نقش مؤثری دارد ( .)24بوفاند و همکاران ( )2002در

میدهند ( .)17مدیریت منابع نیز شامل چهار زیر مؤلفه در

تحقیق خود نشان دادند که دانش آموزان عادی اغلب از

رابطه با راهبردهای تنظیم فراگیران برای کنترل سایر منابع

راهبردهای شناختی استفاده میکنند و تجارب استفاده از

مرتبط با شناخت آنها میباشد ( .)16بر همین اساس میتوان

راهبردهای فراشناختی را با رغبت کمتری اظهار میکنند،
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در همین راستا محققان راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را

خودتنظیمی میتواند پیش¬بینی کننده عملکرد تحصیلی باشد

 152راهبردهای یادگیری برای دانشجویان پزشکی موفق

درحالیکه دانش آموزان تیزهوش برای حل تکلیف تالش

بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامه راهبردهای یادگیری

بیشتری کرده و از آن بهعنوان فرصتی برای یادگیری استفاده

( )MSLQپنتریچ و همکاران ( )1993استفاده شد .پرسشنامه

میکنند (.)25

مذکور در کل دارای سه مقیاس کلی راهبردهای شناختی،

با توجه به اهمیت راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در

راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع است که درمجموع نیز

فرایند یادگیری ،مطالعات متعددی به بررسی پیشایندهای

دارای  8مؤلفه و  46گویه میباشد .پرسشنامه مذکور در یک

استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی پرداختهاند.

طیف لیکرت  5تایی تنظیمشده است که حداقل نمره در آن

بهطورکلی ،پیشایندهای شناختهشده در مطالعات قبل عمدتاً بر

 46و حداکثر نمره  230خواهد بود .الزم به ذکر است در این

روی سازههای انگیزشی -شناختی از قبیل؛ باورهای

پژوهش از دو مقیاس راهبردهای فراشناختی؛ شامل زیر

معرفتشناختی ( ،)26باورهای خودکارآمدی ( ،)27هیجانهای

مؤلفههای برنامهریزی ،نظارت و راهبردهای تنظیم ( 12گویه) و

تحصیلی ( ،)28 ,22اهداف پیشرفت ( ،)29ارزش تکلیف ()30

مقیاس مدیریت منابع؛ شامل زیر مؤلفههای مدیریت زمان و

متمرکز بودهاند .اما بهطورکلی در رابطه با پیامدهای راهبردهای

محیط مطالعه (گویه  ،)8یادگیری از طریق همتا ( 4گویه) و

یادگیری خودتنظیمی ،تحقیقات نسبتاً محدود بوده ( )22و

جستجوی کمک ( 3گویه) استفاده شد .در ادامه بهمنظور

بهویژه در آموزش عالی سالمت و بافت علوم پزشکی تحقیقات

جلوگیری از کاهش حجم نمونه و ریزشهای احتمالی 270

اندکی صورت گرفته است .از طرفی دیگر روانشناسان بین

پرسشنامه آماده و به روش نمونهگیری تصادفی ساده با استفاده

فرهنگی ) (Cross-cultural psychologistsبحث میکنند

از جدول ارقام تصادفی و بدون جایگزینی در نمونههای انتخابی

که روابط بین متغیرها ممکن است با توجه کارکرد زمینههای

توزیع گردید .الزم به ذکر است که از این تعداد250 ،

فرهنگی ،تغییر کند .هنریچ و همکاران ( )2010از روانشناسان

پرسشنامه بدون نقص تکمیل و عودت داده شد .در رابطه با

به دلیل اتکای بیشازحد به نمونههایی از جوامع جهان اول

شاخصهای روانسنجی پرسشنامه ،پنتریچ و همکاران میزان

(کشورهای غربی ،تحصیلکرده ،صنعتی ،ثروتمند) و تعمیم

آلفای کرونباخ برای هریک از مؤلفههای راهبردهای فراشناختی

دهی این نتایج به سایر کشورهای جهان انتقادِ کردهاند (.)31

( )0/79و مقیاس مدیریت منابع؛ شامل زیر مؤلفههای مدیریت

بنابراین این موضوع مهم است که به موضوع تعمیمپذیری بین

زمان و محیط مطالعه ( ،)0/76یادگیری از طریق همتا ()0/76

فرهنگی در تحقیقات توجه بیشتر شود .لذا با توجه به این

و جستجوی کمک ( )0/52گزارش کردند ( .)16نسخههای

مسائل ،تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری

متنوع این ابزار در ایران نیز ترجمه و در مطالعات مختلف،

فراشناختی و مدیریت منابع با عملکرد تحصیلی در دانشجویان

پایایی و روایی این ابزار مورد تائید قرارگرفته است (.)32

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته است.

همچنین در این پژوهش آلفای کرونباخ محاسبهشده برای

روش کار

منابع؛ شامل زیر مؤلفههای مدیریت زمان و محیط مطالعه

تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش

( ،)0/62یادگیری از طریق همتا ( )0/67و جستجوی کمک

توصیفی همبستگی است .جامعه آماری پژوهش کلیه

( )0/64به دست آمد و برای کل پرسشنامه ( )69به دست آمد.

دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی -96

همچنین روایی صوری و محتوایی آن با نظرخواهی از سه نفر از

 95در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودند که با توجه به

اساتید صاحبنظرآموزش پزشکی و سه نفر از اساتید علوم

اطالعات بهدستآمده از اداره کل آموزش دانشگاه و بر اساس

تربیتی (برنامهریزی درسی ،روانشناسی یادگیری و مدیریت

فرمول لوی و لمشو  250دانشجو بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
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آموزشی) مورد تائید قرار گرفت .الزم به ذکر است در این

نیز جنسیت خویش را اعالم نکردند .همچنین در رابطه با مقطع

تحقیق از معدل تحصیلی دانشجویان بهعنوان شاخص عملکرد

تحصیلی نیز نتایج تحلیلهای توصیفی نشان داد که  %40/8از

تحصیلی آنها استفاده شد .پژوهش حاضر ابتدا بهصورت یک

دانشجویان در مقطع علوم پایه %31/2 ،اینترن و  %28نیز در

طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات آموزش بالینی با کد

مقطع اکسترن بودند.

( )15677و حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه ثبت گردید.

همانطور که در جدول ماتریس همبستگی (جدول )1نشان

معیارهای محرمانگی دادهها حفظ گردید و به شرکتکنندگان

دادهشده است ،بین راهبردهای فراشناختی با عملکرد تحصیلی

اطمینان داده شد که دادهها بدون درج مشخصات و نام

دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)p≤ 0.01

شرکتکنندگان بهصورت کلی تحلیل خواهند شد.

همچنین دیگر نتایج حاکی از آن است که بین مؤلفههای
مدیریت منابع (مدیریت زمان و محیط یادگیری و جستجوی

نتایج

کمک) با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطهای مثبت و

نتایج تحلیلهای توصیفی حاکی از آن بود که تعداد 147

معناداری وجود دارد ( .)p≤ 0.01همچنین بین مؤلفه یادگیری

( )%58/8از افراد نمونه را دانشجویان دختر ،تعداد 102

از طریق همتایان با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری

( )%40/8را دانشجویان پسر تشکیل میدهند و یک نفر ()%0/4

وجود دارد (.)p≥ 0.05

جدول  :1بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی
متغیرها
1
2
3

راهبردهای
فراشناختی
مدیریت زمان و
محیط مطالعه
یادگیری از طریق
همتا

4

جستجوی کمک

5

عملکرد تحصیلی

انحراف

راهبردهای

مدیریت زمان و

یادگیری از

استاندارد

فراشناختی

محیط مطالعه

طریق همتا

3/37

0/51

1

3/57

0/56

**0/301

1

3/56

0/71

**0/243

0/076

1

3/79
17/15

0/57
1/58

**0/203

*0/132

0/051

1

**0/27

**0/341

*0/161

**0/175

میانگین

جستجوی

عملکرد

کمک

تحصیلی

1

*p < .05 **p < .01

راهبردهای فراشناختی و مؤلفههای مدیریت منابع با عملکرد

چندگانه(هرچند همبستگی متغیرهای پیشبین با یکدیگر

تحصیلی ،بهمنظور بررسی سهم هریک از این متغیرها در

ضعیف بودند) از آزمون  VIFاستفاده شد .همانطور که در

پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان از رگرسیون چندگانه با

جدول ( )2مشخص میباشد ،نتایج حاکی از عدم وجود هم

ورود همزمان استفاده گردید که نتایج در جدول زیر ارائهشده

خطی در بین متغیرهای پیشبین میباشد.

است .ذکر این نکته حائز اهمیت است که به دلیل همبستگی
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در ادامه و با توجه به نتایج ماتریس همبستگی بین

بین متغیرهای پیشبین و بهمنظور بررسی مسئله هم خطی
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جدول  -2پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس راهبردهای یادگیری
وابسته

متغیر

بتای غیراستاندارد

مدل

بتای استاندارد


F

R2

R

عملکرد تحصیلی

t

Sig

11/81

0/000

2/27

0/023

4/56

0/000
0/095

1/87

0/079

1/63

(ابعاد پیشبین)

B

خطای استاندارد

ثابت

10/98

0/930

فراشناخت

0/445

0/195

0/144

مدیریت زمان و محیط
مطالعه

0/779

0/170

0/277

یادگیری همتا

0/222

0/133

0/099

1/67

جستجوی کمک

0/289

0/164

0/104

1/76

همانگونه که از جدول ( )2مشخص میباشد مقدار ضریب
تعیین راهبردهای فراشناختی و مؤلفههای مدیریت منابع برای

12/63

0/168

0/409

VIF

3/16
2/34

مطالعه با ضریب بتای ( )0/277توانایی پیشبینی عملکرد
تحصیلی دانشجویان رادارند.

تبیین عملکرد تحصیلی دانشجویان ( )0/168میباشد .همچنین

سرانجام بهمنظور بررسی میزان استفاده از راهبردهای

با توجه به جدول (شماره  )2میتوان اذعان داشت که از میان

یادگیری فراشناختی و مدیریت منابع در دانشجویان برحسب

مؤلفههای راهبردهای خودتنظیمی ؛ تنها مؤلفه راهبردهای

متغیرهای جنس و مقطع تحصیلی از آزمونهای تی مستقل و

فراشناخت با ضریب بتای ( )0/144و مدیریت زمان و محیط

تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج در جدول شاره 3
ارائهشده است.

جدول  -3میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع برحسب جنسیت و مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی

راهبردهای
یادگیری
راهبردهای
فراشناختی
مدیریت زمان و
محیط مطالعه

یادگیری همتا

M

SD

فیزیوپات

3/35

0/47

کارآموزی

3/37

0/54

کارورزی

3/40

0/51

کل

فیزیوپات

3/59

0/58

دختر

3/56

کارآموزی

3/49

0/52

پسر

3/58

0/63

کارورزی

3/63

0/57

کل

3/57

0/56

فیزیوپات

3/58

0/74

دختر

3/49

0/70

کارآموزی

3/62

0/67

پسر

3/65

0/72

مقطع

F

Sig

1/91

0/826

0/844

0/942

M/F

M

SD

دختر

3/37

0/52

پسر

3/38

0/51

3/37

0/51
0/51

0/431

0/391

کارورزی

3/47

0/70

کل

3/56

0/711

فیزیوپات

3/76

0/58

دختر

3/84

0/55

کارآموزی

3/74

0/61

پسر

3/73

0/60

3/90

0/50

کل

3/79

0/57

1/93

0/146

کمک
کارورزی
* فیزیوپات :به دانشجوی پزشکی اطالق میشود که دوره علوم پایه را گذرانده باشد.

T

Sig

-0/084

0/933

-0/171

-1/67

1/39

0/864

0/095

0/164

* اکسترن :به دانشجوی پزشکی اطالق میشود که در دوره کارآموزی پزشکی قرار دارد.
* انترن :به دانشجوی پزشکی اطالق میشود که در دوره کارورزی پزشکی قرار دارد.
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جستجوی

جنسیت

155

علی اصغر حیات و همکاران

همانطور که در جدول (شماره  )3مشاهده میشود ،نتایج

نتایج نشان داد که استفاده از راهبردهای یادگیری بهطور

آزمون تی و تحلیل واریانس یکراهه در رابطه با راهبردهای

مثبتی با سطح عملکرد افراد رابطه دارد ( .)33همچنین در

یادگیری فراشناختی دانشجویان مقطع اینترن (میانگین=)3/40

پژوهشی که آلوتایبی ( )2016در میان دانشجویان پرستاری و

از بیشترین و دانشجویان مقطع فیزیوپات (میانگین= )3/35از

طب اورژانس انجام داد ،به این نتیجه دستیافت که رابطه

کمترین میانگین برخوردار بودند ،در ارتباط با مؤلفه مدیریت

مثبت و معناداری بین راهبردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی

زمان و محیط یادگیری دانشجویان مقطع اینترن

دانشجویان وجود دارد ( .)34همچنین آگوستیانی و همکاران

(میانگین= )3/63از بیشترین و دانشجویان مقطع اکسترن

( )35( )2016و گرادیا و همکاران ( )36( )2017نیز در

(میانگین= )3/49از کمترین میانگین برخوردار بودند .در مؤلفه

تحقیقات خویش به نتایج مشابهی درزمینه رابطه راهبردهای

یادگیری از طریق همتایان نیز نتایج نشان داد که دانشجویان

یادگیری و پیشرفت تحصیلی در محیطهای دانشگاهی دست

مقطع اکسترن (میانگین= )3/62از بیشترین و دانشجویان

یافتند .لذا میتوان اذعان داشت که یافتههای فوق همراستا با

مقطع اینترن (میانگین= )3/47از کمترین میانگین برخوردار

یافتههای تحقیقات پیشین میباشد (.)33،36

بودند .سرانجام در رابطه با مؤلفه جستجوی کمک نتایج حاکی

در همین زمینه میتوان گفت راهبردهای یادگیری نقشی

از آن بود که دانشجویان مقطع اینترن (میانگین= )3/90از

مهم در کسب ،ذخیره و استفاده از دانش دارند ( .)21این

بیشترین و دانشجویان مقطع اکسترن (میانگین= )3/74از

راهبردها میتوانند همچنین می بهعنوان منابع کمکی در فرایند

کمترین میانگین برخوردار بودند .در ادامه بهمنظور بررسی

یادگیری دانش آموزان در نظر گرفته شوند و نقش حمایت از

معناداری این تفاوتها از آزمون تحلیل واریانس یکراهه

فراگیران در کنترل سیستم پردازش اطالعات را به عهده داشته

استفاده شد و نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان مقاطع

باشند .بر همین اساس برخی از صاحبنظران از این راهبردها

مختلف (فیزیوپات ،اینترن ،اکسترن) در میزان استفاده از

بهعنوان منابعی الزم و ضروری برای موفقیت تحصیلی

راهبردهای مختلف یادگیری تفاوت معناداری با یکدیگر

نامبردهاند ( .)36از طرفی دیگر پژوهشهای نشان دادهاند که

نداشتند.

دانشجویانی که در فرایند یادگیری خود ،از فرایند خودتنظیمی

همچنین نتایج آزمون تی مستقل حاکی از آن بود که بین

استفاده میکنند ،روی عملکرد خود متمرکزشده و احساس

دانشجویان دختر و پسر در هیچکدام از راهبردهای یادگیری

شایستگی و توانایی انجام تکالیف دارند ،نهتنها سطح انگیزشی

تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.

باالیی دارند بلکه رفتارهای خودکنترلی و کمال طلبی آموزشی
در آنها نیز بیشتر است .در مقابل دانشجویانی که تجربه کافی
در فرایند خودتنظیمی ندارند ،احساس شایستگی و

بحث
فراشناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و

باالتر است و همچنین از فرصتهای یادگیری که در پیش

معناداری وجود دارد .همچنین دیگر نتایج حاکی از آن بود که

رودارند اجتناب میورزند و تمایلی برای نشان دادن خود در

بین مؤلفههای مدیریت منابع ،شامل؛ مدیریت زمان و محیط

موقعیت کالسی ندارند ( .)20بنابراین منطقی است که

یادگیری ،جستجوی کمک و یادگیری از طریق همتایان با

دانشجویانی که از راهبردهای یادگیری متنوعتری استفاده می

عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطهای مثبت و معناداری وجود

کنند ،از عملکرد تحصیلی باالتری نیز برخوردار باشند و نتایج

دارد .در همین رابطه اول ستاد و همکاران ( )2016انجام دادند،

یادگیری مثبتتری را در مقایسه با سایر همتایان خود که در
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نتایج تحلیلهای آماری حاکی از آن بود که بین راهبردهای

خودکارامدی پایینتری داشته و سطح اضطراب یادگیری آنها
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استفاده از این راهبردها مهارت الزم را ندارد ،به دست آورند

خود در یادگیری ،انگیزه یادگیری را در خود تقویت کرده و

( .)19 ,18همچنین با توجه به تئوری شناختی اجتماعی،

موجبات عملکرد بهتری در محیطهای آکادمیک میگردد.

راهبردهای خودتنظیمی شامل نظارت بر خود بوده که

دیگر نتایج حاصل از رگرسیون حاکی از آن بود تنها مؤلفه

دربرگیرنده مشاهده عملکرد و بازده خود است ( .)23بنابراین

راهبردهای فراشناخت با ضریب بتای ( )0/144و مدیریت زمان

هرچه فراگیران نظارت بیشتری بر خویش داشته باشند و

و محیط مطالعه با ضریب بتای ( )0/277توانایی پیشبینی

عملکرد خود را پایش کنند ،میتوان انتظار داشت که نقاط

عملکرد تحصیلی دانشجویان رادارند .همچنین نتایج حاکی از

ضعف خود را شناسایی کرده و در راستای بهبود آن تالش

آن بود که دانشجویان مقاطع مختلف (فیزیوپات ،اینترن،

نمایند .در همین رابطه نیز یافتههای پژوهشی نشان میدهد که

اکسترن) در میزان استفاده از راهبردهای مختلف یادگیری

بسیاری از یادگیرندگانی که توانایی کنترل و تنظیم جنبههای

تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند و بین دانشجویان دختر و

شناختی ،انگیزشی و رفتاری عملکرد تحصیلی خود رادارند،

پسر در هیچکدام از راهبردهای یادگیری تفاوت معناداری

بهعنوان یادگیرندگانی بسیار موفق بودهاند .این یافتهها نشان

مشاهده نشد .این یافته (عدم رابطه جنست با استفاده از

میدهند که یادگیری خودتنظیمی پیشبینی کننده عملکرد

راهبردهای یادگیری) با نتایج تحقیق لین و هاید ()1989

تحصیلی است و یادگیرندگان برای دستیابی به موفقیت

همراستا بود که به این نتیجه دست یافتند که دختران و پسران

تحصیلی ،باید یاد بگیرند که چگونه عملکرد خود را تنظیم

در راهبردهای یادگیری تفاوتی با یکدیگر ندارند بلکه تفاوت

کرده و اهداف خود را بهرغم مشکل بودن تکالیف درسی حفظ

آنها در خودِ یادگیری است ( .)38از طرفی دیگر نتایج این

کنند (.)10

تحقیق مخالف با یافتههای تحقیق پکالج و پکالک ()2011

همچنین برخی از محققان معتقدند فراگیرانی که از

است که نشان داد دختران در تمامی چهار مؤلفه راهبردهای

راهبردهای خودتنظیمی بیشتری استفاده میکنند ،در هنگام

یادگیری خودتنظیمی (تکرار ،بسط ،سازماندهی و راهبردهای

تدریس معلم یا هنگام مطالعه سعی میکنند با معنادار کردن

فراشناختی) تفاوت معناداری با پسران داشتند و بیشتر از این

اطالعات ،ایجاد ارتباط منطقی با اطالعات قبل ،کنترل چگونگی

راهبردها استفاده میکنند (.)38

و موجب افزایش و بهبود عملکرد تحصیلی خویش گردند.

میتوانند پیشبینی کننده موفقیت تحصیلی دانشجویان باشند،

درصورتیکه سایر افرادی که از این راهبردها کمتر استفاده می

بنابراین ضروری است مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

کنند ،یادگیری عمیقی نداشته و به صورتی طوطیوار مطالب را

نسبت به برگزاری دورهها و کارگاههای روشهای مطالعه و

حفظ میکنند و با توجه به اینکه مطالب در حافظه کوتاهمدت

یادگیری خصوصاً راهبردهای فراشناختی و مدیریت زمان و

آنها ذخیره میشود ،لذا در صورت عدم کاربرد بهسرعت فراموش

محیط یادگیری اقدام نمایند ،زیرا تحقیقات زیادی اثربخشی

میشوند( .)15راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نهتنها به

آموزش یادگیری خودتنظیمی را بهبود عملکرد فراگیران نشان

فرایند یادگیری دانشجویان کمک میکند ،بلکه همچنین

داده است .بدون شک هر پژوهشی با محدودیتهایی نیز روبرو

فرصتهایی را برای آنها فراهم میکنند تا بهطور فعال

است .یکی از محدودیتهای تحقیق حاضر مقطعی است که

فرایندهایی مانند تنظیم اهداف ،خودکنترلی ،خود ارزشیابی،

روابط علی بین متغیرهای تحقیق را نمیتوان استنباط کرد.

خود انگیزشی را مدیریت کرده و با رشد جهتگیری هدفهای

محدودیت دوم تحقیق نیز اتکا بر دادههای خود گزارشی بود که
این نوع دادهها میتوانند تحت تأثیر بحث مطلوبیت اجتماعی
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همین اساس میتوان گفت که نتایج تحقیق میتواند موجبات

 محدودیت سوم تحقیق نیز مربوط به محدود بودن.قرار گیرند

درکی روشن از تأثیر راهبردهای یادگیری فراشناختی و

جامعه پژوهش به دانشجویان پزشکی بود که پیشنهاد میگردد

مدیریت منابع در یادگیری دانشجویان گردد و میتوان امید

در تحقیقات آتی بر روی نمونههای دیگر این پژوهش تکرار

داشت که دانشجویان با تمرین و آموزشهای الزم در این زمینه

.گردد

مهارتها و راهبردهای الزم را فراگرفته و زمینههای موفقیت
.تحصیلیشان را بهبود بخشند

نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر اهمیت راهبردهای

تقدیر و تشکر

یادگیری فراشناختی و مدیریت منابع را در پیشبینی عملکرد

در پایان نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند که از

 بر همین اساس میتوان اذعان.تحصیلی دانشجویان نشان داد

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به دلیل حمایت

داشت که استفاده از این تدابیر و راهبردها به افزایش یادگیری

) و همچنین15677مالی از این طرح قدردانی نمایند(کد طرح

در دانشجویان منجر میشود و هراندازه که دانشجویان از

از تمامی دانشجویان پزشکی که در تکمیل پرسشنامهها

راهبردهای یادگیری فراشناختی و مدیریت منابع استفاده

. تشکر میگردد،مشارکت داشتهاند

 بر. از عملکرد بهتری نیز برخوردار خواهند بود،بیشتری کنند
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Abstract
Introduction: Proper learning strategies are a prerequisite for successful performance in all
educational environments. This study aims to investigate the use of various learning strategies in
medical students and its relationship with their academic performance.
Methods: In this cross sectional study, data were collected from Medical students in Shiraz
University of Medical Sciences. The statistical population of the study included all medical students
studying in the academic year 2016-2017 that 250 students were selected by simple random
sampling method. Data were collected through motivated strategies for learning questionnaire
(MSLQ) which was developed by Printich et al (1993). In this study two learning strategies were

[ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-08-13 ]

investigated; a meta-cognitive strategy including: planning, monitoring and regulating strategies (12
items) and b) resources management strategies including: managing time and study environment (8
items); peer learning (3 items) and help seeking (4 items). Validity and reliability of the
questionnaire were confirmed.
Result: The results showed that the correlation between meta-cognitive learning strategies and
resource management components (managing time and study environment, peer learning, help
seeking) with students’ academic performance were significant (P<0.01). From which learning
strategies components, meta-cognitive strategies with β=0.144 and managing time and study
environment with β=0.277 could predict students’ academic performance. The results of ANOVA
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test showed there there were no difference between students studying at different levels (basic
sciences, clinical clerckship) in terms of various learning strategies. There was no significant
difference between male and female students in any of the learning strategies.
Conclusion: The results of this study showed the importance of meta-cognitive and resource
management strategies in predicting students' academic performance. Accordingly, the use of these
strategies leads to increased learning in students.
Keywords: learning strategies, academic achievement, medical students.
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