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چکیده
پژوهش حاضر با ه رب فد رسس سسسی ارتباططط راهبردها ای ی یادگیری و انگی یزه پیش مع اب تفر للللل ک ککرد تح صصص یلی در ب ببین
دانشجویان دانشگاه لع وم پزشکی سمنان در سال ت صح یلی  94 -59انجام شده است .روش پ فده ظاحل هب شهوژ     
کاربردی و از نظر چگونگی گرداوری دادهها توصیفی ازنوع همبستگی بود .بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران و
به روش نمونه گیری تصادفی از بین گروههای مختلف ت صح یلی تعداد  400نفر به عن او ننن نمونهههی پ باختنا شهوژ   
شدند .که پس از توزیع پرسشنامه و جمع آوری ،تعداد  374پرسشنامه مورد تجزیه و ت لح یل قرار گرفت .برای جمع
آوری اط عال ات از پرسشنامه راهبردهای یادگیری وین اشتاین و مایر ،پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد.
گی پیرس آ ،نو زززم نو
تجزیه و ت لح یل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ش لما ض رر ررریب همبستگ گ

 tمس ،لقت

ت لح یل واریانس یکطرفه و ت لح یل رگرسیون با نرم افزار  SPSSانجام گردید .نتایج حاصل بیانگر آن است که استفاده
دانشجویان از راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری موجب عملک ککرد تح صصص یلی ب الا تر میییشوددد .همچن ننین ب ببین
انگیزه پیشرفت و عملکرد تح صصص یلی رابط عم ه نن نننی داری وج هدربهار زا هدافتسا ،دراد دو ااا اااای ش خان تتی و فراش خان تتی
یادگیری ،انگیزه پیشرفت دانشجویان را افزایش میدهد .رابطه انگیزه پیش مع و تفر للل ک ککرد تح صصص یلی در دانشجووویان
دختر و پسر مثبت و معنادار است .این در حالی است که همبستگی انگیزه پیشرفت ب مع ا للل ک ککرد تح صصص یلی در پس اهر
بیشتر از دخترها بوده است .نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیر انگیزه پیشرفت بیشترررین س  مه پپ پپپیش بین ننی
عملکرد ت صح یلی را دارد و نیز بین دانشجویان سالهای ت صح یلی مختلف از نظر انگی یزه پیش ادانعم توافت تفر ررر رررری
وجود دارد.
کلید واژههاا :راهبردهاای ی ییادگیری ،راهبردهاای شنااختی ،راهبردها ای فراش خان تتی ،انگی ییزه
پیشرفت ،عملکرد تحصیلی ،دانشجویان.
دریافت مقاله59 13 /3/9 :
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مقدمه
مهمترین یافته و دستاورد مت صصخ ان تعلیم و تربی یت و روانشناس رت مولع نا بب بببیت تتی ک ککه اکن هب نو   
حوزه وسیعی از پژوهشها و مطالعات تبدیل شده است ،این بوده که یادگیری ،آموختنی است و
موفقیت در ت صح یل و زندگی اجتماعی بستگی ب نتخومآ ه    ش ششیوههاییی م ثؤ ررر ییادگیری داش و هت
ظرفیت این یادگیری در بسیاری از م لصح ین و دانشجویانی که ضعیف یا ناموفق قلمداد شدهانددد،
وجود دارد .محققان در طی سالها تالش لع می به ابداع شیوههاییی مخت و هعلاطم فل

ی یادگیری و

بررسی اثربخشی آنها پرداختهاند ،تا راه موفقیت و پیشرفت را به روی دانش آموزان و دانشجویان
باز و هموار کنند .در عین حال دستیابی به پیشرفت و عملکرد ت صح یلی از موضوعات مهم و قابل
بررسی در سطح خرد و کالن جامعه میباشد .چرا که یکی از عوامل پیشرفت فرد در جامع هب ،ه   
میزان موفقیت وی در دستیابی به عملکرد ت صح یلی بستگی دارد ،به طوریک ککه  رد هچره درف اا ااایین
زمینه موفقتر عمل کند ،جایگ و هعماج رد وا ها پ اا ااایگ اصتقا ها دد دددی -اجتما ععع ی وی بهت الاو و ر تر   
خواهد بود.
به طور کلی میتوان عوامل مؤثر بر عملکرد تح صصص یلی را به دو طبقه ک للل ی تقس سسیم ک ککرد :ال )ف
عوامل درون فردی )ب عوامل برون فردی .عوامل درون رف دددی به ویژگیییهاییی درون ننی ک ککه در
عملکرد ت صح یلی مؤثر است ،گفته میشود ک ککه خ تم هتسد ود هب دو غغغ غغغغیرها ای مرب ناوت هب طو ا اا اااایی
(استعداد و هوش) و متغیرهای مستقل از توانایی (راهبردهای یادگیری ،انگیزه ،سبک حل مسئله،
و ).....تقسیم میشوند .عوامل برون فردی به کلیه عواملی اطالق میشود که خارج از وج درف دو   
بوده ودر عملکرد ت صح یلی وی ت ثأ یر میگذارد .مانند محیط خانوادگی ،نوع م ححح یط آموزش ششی ،و
ش را در عملک ککرد
ًال هوش ش
عوامل دیگر .پژوهشهای اولیه من صح ر ًاًا نقش عوامل مرتبط با توانایی مث ًال
ت صح یلی فراگیران مدنظر قرار میدادند (سیف .) 1385 ،نتایج برخی پژوهشها هم حاکی از ایین
بودند   کککه تواناااییهاییی تح صصص یل و آزمونن نهااای پیش نس تفر تتتت تی فق خب ط شش شششی از تغیییر پذذ ذیری
تفاوتهای فردی را در عملکرد ت صح یلی توجیه میکنند .لذا در دو سه دهه اخی یر الع ق  ه زززی یادی
به بررسی عوامل مستقل از توانایی ب مع ر للل ک ککرد تح صصص یلی دییده ش  .تسا هد اا ااای ین عوامل هرتسگ   
کها ای تفک ککر ،رویکردها ای ییادگیری و
وسیعی از راهبردهای یادگیری ،سبک حل مس ،هلئ سبک ک
برخی متغیرهای دیگر نظیر طبقه اقتصادی -اجتماعی و ج رب رد ار سن    م ممی ریگ ددد (اس گربنرت
ویلیامز : 1997 ،شکری و همکاران.) 1385 ،
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راهبردهای یادگیری اصطالح ًاًا به انواع زیادی از فعالیتهای ارادی ،توام با آگاهی گفته میشود
که توسط فراگیران برای رسیدن به هدف یادگیری ات ذاخ م ممیشوددد .راهبردها ای ییادگیری را به
راهبردهای ش خان تتی (راهب ورم در ر هذ  نن ن ننننی ،بس د ط هه هههی ،س دنامزا هههی) و راهبردها ای فراش خان تتی
(راهبرد طرح ریزی و نظارت بر درک و راهبرد خود نظم ده ههی) تقس سسیم م ممیکننددد( .ول للی زاده و
همکاران .) 1386 ،در واقع راهبردهای شناختی ابزارهای یادگیری هستند که به ما کمک میکنند
تا اط عال ات تازه را برای ترکیب با اط عال ات از قبل آموخته شده و ذخیره سازززی آنه  ا دددر حافظه
دراز مدت آماده کنیم .راهبردها ای فراش خان تتی ابزارها ایی براای هداایت راهبردها ای ش خان تتی و
نظارت بر آنها هستند (سیف.) 1389 ،
دومین عامل ت ثأ یر گذار در عملکرد ت صح یلی ،عامل انگیزه میباشد ،زییرا انگی یزه عامل بسانم   
برای حرکت در این مسیر و ادامه آن است .انگیزه سبب میشود که دانشجو تمام ت ار دوخ شال   
برای دستیابی به هدف ت صح یلی به کار بندد و برخورد با موانع را ب خب ناونع ه شش ش ششششی از چ رد شلا
نظر بگیرد و در واقع به تالشهای خود نظم ،استحکام و پایداری بخش اح رد .د لل لللی ک ککه ص تامد
انگیزشی باعث نوعی بدبینی ،اضطراب و افسردگی و از طرفی منجر به افت عملکرد ت صح یلی در
بین دانشجویان میشود (یوسفی و همکاران .) 1388 ،نظریهی برونر تاکید بس سسیاری بر جنبهههها ای
انگیزشی آموختن دارد .به ب صا هدزاب رنورب روا للللللللل ی رش خانش د تت تتتی ،تفک ککر اس اذل و ت    م ممیبایددد
یادگیرنده را به صورت متفکر خود مختار و خودگردان پرورش داد .پیاژه نیز در نظریهی سازایی
گری فردی بر انگیزش آموختن تاکید دارد و انگیزش را نیرویی میداند که توسط هدف هدایت
میشود ،منجر به برانگیختگی فرد میگردد و او را در راستای برنامه ریزی ،سازماندهی ،ب زا ببینی،
تصمیم گیری ،حل مسئله ،ارزیابی و دست یابی به ه ده فد اا ااایت م ممیکنددد (ادونل ه و مممک ککاران،
 : 2007راهب.) 1388 ،
گی نیس پ هچره و ت اا اااییه
شواهد در ایران نشان میدهد که انگیزه در آموزندگان پایدار و همیشگ گ
کالسی باالتر میرود ،نگرش مثبت به ت صح یل نیز کاهش مییابد .این ام رد ر دانش اگ هههها ا نی یز به
کرات به چشم میخورد .انگیزه یک دانشجو هنگام ورود به دانشگاه نسبت به دورهها ای بعدددی
در همان دانشجو دچار افت میشود .در این راستا با بررسی و مرور تحقیقات انجام شده در زمینه
عملکردهای ت صح یلی دانشجویان و اهمیت دستیابی و اس دافت هههی آنهاا هدربهار ز اا ااای ییادگیری و
انگیزه پیشرفت در آن ،میتوان این طور استنباط کرد که بین ای ین دو متغی یر و عملک ککرد تح صصص یلی
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رابطهای عمیق وجود دارد .در راستای موضوع این تحقیق پژوهشهای متعددددی نی یز در داخل و
خارج از کشور انجام شده است.
شانک (  ) 2004در پژوهشی با عنوان ارتب مع طا للل ک ککرد تح صصص یلی دانشجووویان و سببک ش خان تتی،
فراشناختی ،انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی انجام داد نتایج به دس رگناشن هدمآ ت    
شها ای درون ننی) و راهبردها ای ییادگیری
آن است که مؤلفههای انگیزشی (خودکار آمدی و ارز 
خودتنظیمی و عملکرد ت صح یلی همبستگی معناداری داشتهاند.
مطالعات انجام شده در حیطه لع وم تربیتی و روانشناسی شناختی نشان داده است ک ککه راهبردها ای
ی یادگیری ب ست ا هههه هیل ی یادگیری ،عملک کک رد تح صصص یلی دانشج وو ویان را بهب دو    م مم یبخش دد د و ش تخان   
راهبردهای یادگیری گامی اساسی برای مداخ تال آموزشی است (خدیوزاده و همکاران.) 1383 ،
افزون بر این ممکن است دانشجویان حتی آشنایی اندکی با راهبردهای متفاوت ییادگیری داش هت
باشند اما به دلیل عدم استفاده مناسب و به جا در دانشگاهها بهره الزم را از آنها نب رهاظ رد و هدر   
ثمربخشی خود را از دست داده باشند .کادرال و وی یل امسون ( )4 98 1به نقل از خسروی ( ) 380 1به
بررس سس ی نق هتراهم ش اااا ای ی یادگیری و خودپن  رد هراد پپ پیش  تفر تح صصصصص یلی دانشج وو ویان دانش هاگ   
پرداختند .نتایج مطالعات آنها بیانگر این مط بل

بود که مهارتهای یادگیری یکی از بهترین پیش

بینی کنندههای پیشرفت ت صح یلی دانشجویان است.
زاتس و جاسین (  ) 1985به نقل زا بیاب  درگنا (( ) 78 31در یافتند ک ککه دانشجووویان دارای پیش تفر
ت صح یلی باال ،مهارتهای یادگیری بهتری از دانشجویان دارای پیش حت تفر صصصصص یلی پا ایین دارند..
پژوهشهای انجام یافته در مورد شناخت دانشجویان نش ق هطبار هدنهد نا وووو وووووی می یان راهبردها ای
ییییادگیری ش خان تتت تی و عملک ککک رد تح صصصص یلی دانشج ووو ویان اس ( ت

پپپ پینت ررر ریچ ، 1989 ،پینت ررر ریچ و

دگروت ، 990 1،پینتریچ و گارسیا ، 1991 ،اسکیفل  ،4 99 1به نقل از براتن .)4 99 1
در پژوهش دیگری توسط ابراهیمی قوام ( ) 77 31نشان داده است که روش آموزش راهبردها ای
یاد یگ ری (توضیح مستقیم ،چرخه افکارو آموزش دو جانبه) بر درک مط بل  ،حل مسئله ،س تعر
یادگیری ،برنامه ریزی و تنظیم وقت دانش آموزان دوره راهنمایی تأثثثیر مثب عم و ت نن نننی دار دارد.
ولک و دوکت (  : 1997قاسمی پیر بلوطی )4731 ،در مورد رابطه بین انگیزه پیشرفت ،منبع کنترل
و پیشرفت به این نتیجه رسیدند که انگیزه پیشرفت با عملکرد تنها در مورد کسانی صدق میکنددد
که به عنوان افراد دارای منبع کنترل درونی مشخص شده باشند.
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مک کومبز و همکاران (  ) 2001اظهار میدارند ،شوق انگیزه تضمممین کنن فوم هد قققی یت تح صصص یلی
نیست ،اگر از راهبردهای غیر مؤثر یا نامناسب استفاده ش  ردو .دو ععععع ین ح لا کفای یت ب نودب ،الا   
انگیزه شرایطی را پدید میآورد که در آن یادگیرندگان توانایی یادگیری را دارند ولی ایین ک ککار
را نمیکنند .بنابراین هم کفایت و هم تعهددد براای رس سسیدن به ییادگیری و ب مع عبطلا للل ک ککرد بهتر
ت صح یلی ضروریاند .ولی زاده ،فتحی آذر و زمان زاده (  ) 1386ارتباط ویژگیهاییی ییادگیری با
پیشرفت ت صح یلی دانشجویان را بررسی نمودند .نتیجه اصلی تحقیق مذکور نشانگر ارتب عم طا نن نننی
دار بین راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با پیشرفت تح صصص یلی دانشجووویان اس شهوژپ رد .ت   
دیگری یوسفی و همکاران (  ) 1388ارتباط انگیزش ت صح یلی با پیشرفت تح صصص یلی دانشجووویان را
بررسی نمودند و نشان دادند که سه مؤلفه رقابت جویی ،کوشش و الع ق امتجا ه ععععع ی ب مع ا للل ک ککرد
ت صح یلی همبستگی مثبت دارد.
خان محمدی (  ) 1383با بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خ ب اب هدش هداد مظندو ا هرو اااا ااااای
انگیزشی با خالقیت و عملکرد ت صح یلی دانش آموزان سال سوم هنرستان ب  ه اایین نتی ر هج سس سسسیدند
که بین راهبردهای یادگیری خودنظم داده شده و باورهای انگیزشی با خالقیت و عملکرد دروس
مهارتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
لذا با توجه به اهمیت متغیرهای مورد نظر در آموزش صع ر جدید و با توجه به روابط متغیره رد ا
پژوهشهای قبلی ،هدف اصلی در تحقیق حاض رب ر رسس سسسی رابط هدربهار ه اا ااای ییادگیری و انگی یزه
پیشرفت با عملکرد ت صح یلی در بین دانشجویان دانشگاه لع وم پزشکی سمنان میباشد.
فرضیههای تحقیق
 -1بین راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری و عملکرد ت صح یلی دانشجویان دانشگاه مولع
پزشکی سمنان رابطه وجود دارد.
 -2بین انگیزه پیشرفت و عملکرد ت صح یلی دانشجویان دانشگاه لع وم پزشکی سمنان رابطه وجود
دارد.
 -3بین راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری و انگیزه پیش جشناد تفر وو ووویان دانش مولع هاگ   
پزشکی سمنان رابطه وجود دارد.
 -4رابطه راهبردهای یادگیری شناختی با عملکرد ت صح یلی در دانشجویان دختر و پس توافتم ر
است.
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 -5رابطه راهبردها ای ییادگیری فراش خان تتی ب مع ا للل ک ککرد تح صصص یلی در دانشجووویان دخت رسپ و ر   
متفاوت است.
 -6رابطه انگیزه پیشرفت با عملکرد ت صح یلی در دانشجویان دختر و پسر متفاوت است.
گی یزه
 -7بین دانشجویان سالللها ای مختلففف تح صصص یلی دانش زپ مولع هاگ شش ش ششششکی س انم ننن از نظ نا ر گ گ
پیشرفت تفاوت وجود دارد.
روش تحقیق
روش پژوهش حاضر به ل فده ظاح   

گی وادرگ ررری دادهها ا از ن عو
ک ککاربردی و از نظ نوگچ ر گگ گگ

توصیفی ازنوع همبستگی میباشد .جامعه آماری شامل کلی یه دانشجووویان کارشناس سسی مش هب لوغ   
ت صح یل دانشگاه لع وم پزشکی سمنان به تعداد  2894نفر ،در سال تح صصص یلی  4931-59میییباشددد.
که براساس فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی تعداد  400نفر به عن ناو
نمونهی پژوهش انتخاب شدند .که پس از توزیع پرسشنامه و جم وآ ع ررری ،تع اد ددد  374پرسش مان ههه
بدست آمد .در این پژوهش از دو پرسشنامه راهبردهای یادگیری وین اشتااین و ما ایر ،پرسش مان ههه
انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده ش هدربهار همانشسرپ زا .د ااا اااای ییادگیری وی ین اشتااین و ما ایر به
منظور بررسی روشها ای مطالع رگ هدافتسا نایوجشناد ه ددد ددددیید .ای پ ن رررسش لماش همان
میباشد که راهبردهای عاطفی ،مرور ذهنی ،بسط دهی ،سازماندهی ،نظ ترا

 36س اؤ للل

بلطم کرد رب و

برنامه ریزی را میسنجد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس  5درجهای لیکرت تنظی .تسا هدش م     5
درجه این مقیاس عبارت است از ( 0هرگز)( 1 ،به ن )،ترد )، ( 2یهاگ (3معمو ًالًال ًالًال)( 4،همیش )ه .
پایایی این پرسش نامه بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  0/ 78میباشد .برای اندازه گیری
انگیزه پیشرفت از پرسش نامه انگیزه پیشرفت هرمنس ( ) 970 1استفاده شد ک ککه ش لما

 29پرسش

چهار گزینهای است .دامنه تغ یی رات آن  29تا  116میباشد .نمره باال نشانگر انگیزه پیشرفت باال و
نمره پایین نشان دهنده انگیزه پیشرفت پایین میباشد .هرمنس برای برآورد روایی آزم شور ،نو
اعتبار محتوی را به کار گرفت که بنیان آن بر پژوهشهای پیشین درباره انگیزه پیشرفت بود .وی
همچنین ضریب همبستگی دو پرسش را با رفتارهای پیشرفت گرا برآورد ک ککرد ک ککه نش هدنهد نا   

روایی باالی آزمون بود (  )r=0/ 88برای برآورد پایایی نیز دو روش آلفای کرونباخ و بازآزما ایی
پس از گذشت سه هفته به کار گرفته شد که پایایی به ترتی یب  0/28و  0/ 85ب اذل .دمآ تسد ه     
محقق پس از انتخاب پرسش نامهها و تأیید آنها به منظور اجرای این پرسش

نامهههها ا در نمونهههی

18
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ک ک ککالس ب داصت تروص ه ففففففف ی
پژوهش از هر رشته ت صح یلی دانشگاه لع وم پزش ششکی س ،نانم یک ک
انتخاب شد و سپس پرسش نامهها در هر کالس به اجرا گذاشته شد .عملکرد ت لیصح ی متغیر سوم
این تحقیق است که نمرههای آن همان معدل دانشجویان میباشد.
یافتهها

سهای راهبردهای یادگیری
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و تعداد نمونه ،خرده مقیا 
میانگین

متغیر

انحراف استاندارد

تعداد

مرور ذهنی

5/ 35

0/ 78

374

بسط دهی ذهنی

4/ 84

1/ 15

374

سازمان دهی

4/ 78

1/01

374

برنامه ریزی

4/25

1/ 06

374

3/ 98

0/26

374

خود نظم دهی

توصیف متغیر راهبردهای یادگیری :همان طور که جدول شماره  1نشان میدهد تع داد

 374نفر

به پرسشهایی که مربوط به راهبرد م هذ رور نن نننی ب اد خساپ دو دند     ک ککه می یانگین  5/ 35و ان فارح
استاندارد  0/ 78به دست آمد .در مورد راهبرد بسط دهی ذهنی تعداد نمونه  ، 374میانگین  4/ 84و
انحراف استاندارد  1/ 15به دست آمد .در مورد راهبردسازمان دهی ،تع هنومن داد     ، 374می یانگین
 4/ 78و انحراف استاندارد  1/01به دست آمد .در مورد راهبرد برنام  ه ررری یزی ش لما

ادعت د هنومن     

 374میانگین  4/ 53و انحراف استاندارد  1/ 06به دست آمد .راهبرد خود نظم ده ههی ش لما

ادعت د   

نمونه  ، 374میانگین  3/ 98و انحراف استاندارد  0/26به دست آمد.
جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد و تعداد نمونه متغیر انگیزش پیشرفت
متغیر

میانگین

انگیزش پیشرفت

2

انحراف استاندارد
0/ 35

تعداد
374

توصیف متغیر انگیزش پیشرفت :همان طور که جدول شماره  2نشان میدهددد انگی یزش پیش تفر
با تعداد نمونه  ،734میانگین  2و انحراف استاندارد  0/ 35به دست آمد.
جدول  .3میانگین ،انحراف استاندارد و تعداد نمونه متغیر عملکرد تحصیلی
متغیر

میانگین

عملکرد ت صح یلی

41/28

انحراف استاندارد
1/ 48

تعداد
374
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توصیف متغیر عملکرد ت صح یلی :براای س تم شجن غغغی یر وابس حت هت قققی یق یعن ننی عملک ککرد تح صصص یلی،
میانگین و معدل نمرات دروس دانشجویان به عنوان معیار عملکرد ت صح یلی در نظ گ ر ر هدش هتف    
است .همانطور که جدول شماره  3نشان میدهد میانگین مع جشناد لد وو ووویان  41/28و کمترررین و
بیشترین مقدار معدل به ترتیب  12 /93و  18 / 50میباشددد .ان مع درادناتسا فارح للللل ک ککرد تح صصص یلی
یباشد.
 1/ 48و تعداد نمونه  374نفر م 
جدول  .4ماتریس همبستگی مقیاسهای راهبردهای یادگیری ،انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی
متغیر
مرور ذهنی

2

1

4

3

6

5

0/ 66

بسط دهی

0/ 66

0/28

سازمان دهی

0/ 60

0/ 75

0/ 75

**
برنامه ریزی

0/ 64

0/ 85

**
خود نظم دهی

0/ 22
**

انگیزه پیشرفت

0/ 60

**
0/73
**
0/37

**
عملکرد ت صح یلی

0/ 49

0/ 79

0/28

0/ 32
**
0/ 54
**

0/ 66
**

0/ 53
**

0/ 31

0/ 61

**
0/ 65
**
0/ 63
**

0/ 17

0/ 90

**
0/ 17
**

0/ 86
**

ضریب اعتبار بر روی قطر اصلی است (**)p<0/10
جدول شماره  4همبستگی بین خرده مقیاسهاییی راهبردها ای ش خان تتی و فراش خان تتی ییادگیری،
انگیزه پیشرفت و عملکرد ت صح یلی را نشان میدهد همبستگیهای معن  تدش اب رادا ببب ببببیش رد و رت
جهت مثبت به ترتیب بین خرده مقیاسهای برنامه رییزی و بس د ط هه هههی (  )0/ 85و برنام  ه رررییزی و
سازمان دهی (  ،)0/ 79بسط دهی و سازمان دهی (  ،)0/ 75بس د ط هه هههی و انگی یزه پیش  تفر ( (،)0/37
بسط دهی و مرور ذهنی (  ،)0/ 66برنامه ریزی و انگیزه پیشرفت (  )0/ 65برنامه ریزی و مرورذهنی
(  )0/ 64و مرور ذهنی و سازمان دهی (  )0/ 60وجود دارد .همبستگیهای معنادار در جه نم ت فف فففی
بین خرده مقیاسهای راهبردهای یادگیری وجود ندارد.
از میان خرده مقیاسها راهبرد خود نظم دهی کمترین همبستگی را ب س ا اا ااایر خ هدر مق ای سسسهاییی
گی یزه پیش  تفر ننی یز ب هدرخ همه ا     مق ای سسسهاییی راهبردها ای
راهبردهای یادگیری داشته اس نا ،ت گ گ
یادگیری شناختی و فراشناختی همبستگی مثبت و معناداری داشته است .انگیزه پیشرفت بیشترررین
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همبستگی را با راهبرد بسط دهی ( )0/37و کمترین همبستگی را با راهبرد خود نظم دهی ( )0/ 17
داشته است از میان خرده مقیاسهای راهبردهای شناختی و فراشناختی ،مرور ذهنی (  )0/ 49بسط
دهی (  )0/ 66سازمان دهی (  )0/ 53برنام  ه رررییزی (  )0/ 63خ د مظن دو هه ه ههههی (  )0/ 17بط دانعم رو ار   
گی دارن چمه .د نن نننین انگی یزه
( )p<0/10با عملکرد ت صح یلی دانشجووویان در جه تسبمه تبثم ت گگگ گگگ
پیش  تفر

(( (  )0/ 86بط  رادانعم رو (((( ( )p<0/10ب مع ا للل ک کک رد تح صصص یلی دانشج وو ویان در جه تبثم ت     

همبستگی دارند .همچنین انگیزه پیشرفت (  )0/ 86بطور معن  رادا ( ( )p<0/10ب مع ا للل ک ککرد تح صصص یلی
دانشجویان در جهت مثبت همبستگی دارد .سایر روابط حاکی از آن است که انگیزه پیش اب تفر   
راهبردهای شناختی (مرور ذهنی ،بسط دهی و سازمان دهی) رابطه مثبت و معناداری دارد .هم ممین
طور انگیزه پیشرفت ب هدربهار ا اا ااای فراش خان تتی (برنام  ه رررییزی و خ د مظندو هه هههی) رابط و تبثم ه
معناداری دارند .خرده مقیاسهای راهبرد شناختی نی یز ب هدرخ ا    مق ای سسسهاییی راهب خانشارف در تت تتتی
گی پیرس نو
رابطه مثبت و معناداری داش رب .دنت اا ااای آزموننن فرضیههههاییی ض زا قوف رر ررریب همبستگ گ
استفاده شده است.
همان طوری که در جدول شماره  4مشاهده میشود بین راهب ورم در ر هذ  نن ن ننننی و می یزان عملک ککرد
ت صح یلی دانشجویان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد ( )r=0/49,p<0/01و به عبارت دیگر
با افزایش راهبرد مرور ذهنی دانشجویان ،میزان عملکرد ت صح یلی آن  نا ننی یز ا زف اایش یافت تسا ه ... ..
()r=0/66,p<0/01
بین راهبرد بسط دهی ذهنی و میزان عملکرد ت صح یلی دانشجویان رابطه مثبت معنی داری وج دو
دارد به عبارت دیگر با افزایش راهبرد بسط دهی ذهنی دانشجویان ،میزان عملکرد ت صح یلی آن نا
نیز افزایش یافته است .راهبرد بسط دهی نس س هب تب ااا اااایر خ هدر مق ای سسسهاییی ی یادگیری بیشترررین
همبستگی را داشت .بین راهبرد سازمان دهی و میزان عملکرد ت صح یلی دانشجووویان رابط تبثم ه   
معنی داری وجود دارد ( )r=0/52,p<0/01به عبارت دیگر ب زفا ا اا ااایش راهب در س د نامزا هه هههی
دانشجویان میزان عملکرد ت صح یلی آنان نیز افزایش یافته است بین راهب  همانرب در رر ررری یزی و می یزان
عملکککرد تح صصص یلی دانشجوو ویان رابط عم تبثم ه

نننن نننی داری وج  دو د  درا (( ( )r=0/63,p<0/01به  

عبارت دیگر با افزایش راهبرد برنامه ریزی دانشجویان میزان عملکرد ت صح یلی آن  نا ننی یز ا زف اایش
یافته است.
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بین راهبرد خود نظم دهی و میزان عملکرد ت صح یلی دانشجویان رابطه مثب عم ت نن نننی داری وج دو
دارد ( )r=0/17,p<0/01به عبارت دیگر با افزایش راهبرد خود نظم دهی دانشجووویان ،می یزان
عملکرد ت صح یلی آنان نیز افزایش یافته است .راهبرد خود نظم دهی کمترین رابطه را با عملک ککرد
ت صح یلی داشته است.
بین انگیزه پیشرفت و میزان عملکرد ت صح یلی دانشجووویان رابط عم تبثم ه نن ن ننننی داری وج دراد دو
( )r=0/86,p<0/01به عبارت دگیر ب زفا ا اا ااایش انگی یزه پیش جشناد تفر وو ووویان ،می یزان عملک ککرد
ت صح یلی آنان نیز افزایش یافته است انگیزه پیشرفت نسبت به راهبردهای یادگیری بیشترین رابطه
را با عملکرد ت صح یلی داشت .برای آزمون فرضیههای  6 -5-4از روش ت لح یل فیشر استفاده شده
است.
جدول  .5نتایج تحلیل فیشر راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی در دو جنس
روابط

گروهها

راهبرده ااا ای ییییادگیری ش خان تتت تی/

دختر

تعداد

R

Zr

267

0/ 47

0/ 51

عملکرد ت صح یلی

پسر

107

0/95

0/ 67

راهبرده اا ای یییادگیری فراش خان تت تی/

دختر

267

0/ 56

0/ 63

عملکرد ت صح یلی

پسر

107

0/ 50

0/ 54

انگیزه پیشرفت  /عملکرد ت صح یلی

دختر

267

0/ 77

1/ 02

پسر

107

0/ 84

1/ 22

Zob
1/ 45
0/9
2

گی ب ببین راهبردها ای ییادگیری ش خان تتی و
همانطور که جدول شماره  4-6نشان میدهددد همبستگ گ

عملک کک رد تح صصص یلی در دخترها     0/ 47و همبست گگ گی آن در پس اهر    )p<0/01,z=1/45( 0/95
میباشد .همبستگی بین راهبردهای یادگیری فراشناختی و عملکرد تح صصص یلی در دخترها  0/ 56و

همبستگی آن در پسرها  )p<0/01,z=0/9( 0/ 50میباشد ،براای مقایس طا و ه مممین توافت زا نا

همبستگیها در دو گروه دانشجویان دختر و پسر آزمون  zفیشر انجام ش .د یافتههههاییی حاصل زا
این آزمون و مقایسه دو گروه نشان میدهد که تفاوت همبستگیها در دو گروه دخت اب رسپ و ر    
راهبردهااای ش خان تت تی و فراش خان تت تی معنداا  ر نن نیست . ..همبستگگ گی بببین انگییزه پیش و تفر

مع للل کککرد

ت صح یلی در دخترها (  )0/ 77و همبستگی آن در پسرها (  )0/ 84میباشد .برای مقایسه و اطمینان از
تفاوت همبستگیها در دو گروه دانشجویان دختر و پس نومزآ ر     zفیش .دش ماجنا ر     یافتههههاییی
حاصل از این آزمون و مقایسه دو گروه نشان میدهد که تفاوت همبستگیها در دو گروه دختر
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گی انگی یزه پیش اب تفر   
ک ککه همبستگ گ

و پسر ( )p<0/01,z=2معنادار اس  .ت اایین در حاللی است
یباشد.
عملکرد ت صح یلی در پسرها بیشتر از دخترها م 

جدول  .6همبستگی چندگانه ،مجذور و مقدار تعدیل شده مجذور همبستگی چندگانه در رگرسیون عملکرد تحصیلی با
گام

R

انگیییییییییییزه

0/8

توجه به متغیرهای مستقل

R2

 Rتعدیل شده

F

خط ااااا ای اس درادنات      

س عم حط

برآورد
0/ 65

1 065

نننن ن ننننن ی

داری

0/ 89

0/10

591

پیشرفت
راهبرده اااا ای

0682

0/28

0/ 85

0/ 68

0/10

30

یادگیری

متغیر وابسته :عملکرد ت صح یلی
یباشد .هم روط نا   
با توجه به نتایج جدول شماره  -6پیش بینی عملکرد ت صح یلی دارای  2گام م 

که مشاهده میشود در گام اول مقدار  R2=0/651است به این معنی ک ککه ب ببیش از  65درص زا د

واریانس عملکرد ت صح یلی توسط متغیر انگیزه پیشرفت پیش بینی میشوددد .در رو اب مود ماگ ود   
متغیر راهبردهای یادگیری  3درصد به واریانس عملکرد ت صح یلی افزوده میشود به این معنی که
بیش از  68درصد واریانس عملکرد ت صح یلی با یک ترکیب خطی از متغیرهای انگیزه پیشرفت و

راهبردهای یادگیری پیش بینی میشود .بن ربا ااین نتا ایج م  لوا لد ( ( )f=591, p<0/01و نتا ایج
مدل دوم ( )f=30,p<0/01از لحاظ آماری معنی دار است.

جدول  .7رگرسیون عملکرد تحصیلی با متغیرهای راهبردهای یادگیری و انگیزه پیشرفت
ضرایب استاندارد نشده
متغیرها

عرض از مبدأ

انگیزه پیشرفت

1/93

راهبرده ااااااااا ای

01/ 15

β

ضرایب استاندارد شده
انحراف معیار

β

T

سطح معنی داری

0/ 72

0/ 11

0/ 71

19 / 70

0/10

0/ 198

0/ 05

0/ 19

5/ 48

0/10

یادگیری

متغیر وابسته :عملکرد ت صح یلی
جدول شماره  -7نشان دهنده نتایج ت لح یل رگرس سسیون ع ماگ هب ماگ م للللللل ک ککرد تح صصص یلی براس سا
متغیرهای انگیزه پیشرفت و راهبردها ای ی یادگیری اس روطنامه .ت    ک ککه در ایین ج دهاشم لود ه   

یشود از می یان دو متغی یر انگی یزه پیش هدربهار و تفر اا ااای ییادگیری ،متغیررر انگی یزه پیش  تفر (( β
م 

 =0/71استاندارد شده t=19/70 ،و  )p<0/01بیشترین سهم پ پپیش بین ننی عملک ککرد تح صصص یلی را
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دارد .متغییر راهبردهااای ییادگیری ب ا (( ( β =0/19اس هدش درادنات       t=5/48و  )p<0/01سمه   
کمتری در پیش بینی عملکرد ت صح یلی دارد.
فرضیه شماره  :7بین دانشجویان سالهای مختلف ت صح یلی از نظر انگیزه پیشرفت تفاوت وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه دانشجویان را برحسب سالهای ورودی به سه گروه تقسیم کردیم :گروه
اول دانشجویانی که سال اول ورود آنهاست .جشناد :مود هورگ وو ووویانی ک ککه در س مود لا ییا س مو
یکنند .برای مقایسه میانگین
ت صح یل میکنند .گروه سوم :دانشجویانی که در سال آخر ت صح یل م 
این سه گروه از ( ANOVAآزمون ت لح یل واریانس یک طر رد و دش هدافتسا )هف رب همادا ااااا اااااای
تع یی ن تفاوت سه گروه خاص ،از آزمونهای تعقیبی توکی و  LSDاستفاده شد که نتا ایج ب حرش ه   
یباشد.
ذیل م 
ANOVA

جدول  .8آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
مجموع مجذورات

درجه آزادی
4

بین گروهها

11 /62

درون گروهها

22 /73

370

33 / 63

373

جمع کل

F

میانگین مجذورات
3/ 75

سطح معنی داری

26/ 07

0/1 000

0/ 06

جدول شماره  8نشان میدهد که ب ببین دانشجووویان سالللهاییی مخت تم رد فل غغغی یر انگی یزه پیش تفر
تفاوت معنی دار آماری وجود دارد .نتایج حاکی از آن است

ک ککه انگی یزه دانشجووویان سالللهاییی

نخست با دانشجویان مشغول به ت صح یل در سالهای میانی تفاوت معن ننی داری وج ما .درادن دو ا    
دانشجویان گروه سوم (دانشجویانی که در سالللهاییی آخ حت ر صصصصص یل هس  هورگ ود اب )دنت ددد ددددیگر
تفاوت معنی دار آماری دارند .به این معنا که انگیزه تح صصص یلی در سالللهاییی ابتداای تح صصص یلی تا
سالهای میانی ،باال و از آن پس کاهش مییابد .در بررس سسی نتا ایج ایین فرض ضضیه ،ظن زا لوالف رررییه
پردازان ش خان تتی (  ) 1985معتق ،تسا د

   یادگیرن  رهام ناگد ر هدربها ااا اااای ش خان تتی را ب تمدخ ه   

می یگ رند تا به پیشرفت شناختی دست یابند و از راهبردهای فراشناختی استفاده میکنند ت نآ رب ا   
پیشرفت ،نظارت و کنترل داشته باشند و یادگیرندگان ضعیف ا بلغ

یهاییی
بی توج هب ه    اس ژتارت ی ی

یپردازند.
ت صح یلی به مطالعه م 
بحث و نتیجه گیری
ط راهبردها ای ی یادگیری و انگی یزه پیش مع اب تفر للللل ک ککرد
پژوهش حاضر ب ررب فده ا سس س سسسسی ارتباط ط
ج حا اکی از آن
ت صح یلی در بین دانشجویان دانشگاه لع وم پزشکی سمنان ان  ماج شش شششده است ..نت یا ج ج
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است که بین انواع راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) با عملک ککرد تح صصص یلی دانشجووویان
دانشگاه لع وم پزشکی س عم و تبثم هطبار نانم ننن ن نننننی داری وج .دراد دو یافت اب رضاح شهوژپ ه    
پژوهشهای دیگری مانند خسروی ( ) 380 1بیابانگرد ( ) 78 31همخوانی دارد .در واقع دانشجویان
تهای یادگیری بهتری از دانشجویان دارای پیشرفت تح صصص یلی
دارای پیشرفت ت صح یلی باال ،مهار 
پایین دارند .پژوهشهای انجام شده در مورد شناخت دانشجویان نش ق هطبار هدنهد نا وووو وووووی می یان
یادگیری شناختی و عملکرد ت صح یلی دانشجویان است (پینتریچ  ، 1989پینتریچ و گارس سسیا ، 1991
اسکیفل 4 99 1؛ به نقل از براتن .) 1999
نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش ،نشان میدهد که بین انگی یزه پیش مع و تفر للل ک ککرد تح صصص یلی
شهاییی احتشاممی تب را
رابطه معنی داری وجود دارد .این یافته پژوهش حاضر با یافتههاییی پ هوژ ش ش
(  ،) 1383گاتری (  ) 2001ک را ننن رابینسوننن ( ) 006 2ول للی زاده ،فت ححح ی آذر و زم  هداز نا ( (  ) 1386و
ک ککه

قاسمی ( )4731مطابق تن .دراد ت اا ااایج حاصل رف زا ضض ضضضیه س ح ،شهوژپ مو ااا ااااکی از آن است

استفاده از راهبردهای یادگیری موج زفا ب اا ااایش انگی یزه پیش جشناد رد تفر وو ووویان دانش مولع هاگ   
پزشکی سمنان میشود که با یافتههای پژوهشهای لیچ 4 98 1؛ م ممک ک ککوب  198 2؛ پوووین الی و
همکارانش  006 2؛ جباری  1382و ولی زاده ،فتحی آذر و زمان زاده  1386همخوانی و مطابقت
دارد .نتایج حاصل از فرضیههای چهارم و پنجم پژوهش ،نشان میدهند که بین دانشجویان دختر
و پسر در استفاده ازانواع راهبردها ای ییادگیری و عملک ککرد تح صصص یلی تف توا
ندارد .یافتههای حاصل از مقایسه دو گروه نشان میدهددد ک ککه تف توا

عم نن نننی داری وج دو

یها ا در دو هورگ
همبس گت ی ی

دختر و پسر با راهبردهای شناختی و فراشناختی معنادار نیست.
در بررسی تفاوت دانشجویان دختر و پس هدربهار زا هدافتسا رد ر ااا اااای ییادگیری ،مطالع تا
متفاوتی را نشان داده است .در حالیکه پنتریچ و گارسیا (  1992؛ به نقل از پالس ،ن

تن اا ااایج

 ) 1995تف توا

اندکی میان دانشجویان دختر و پسر در استفاده از راهبردهای یادگیری گزارش کردند .یافتههاییی
این فرضیه با نتایج پژوهشهای ،کسیدی (  2001؛) باباپور و همکاران ( )4 38 1همخوانی دارد و با
یافتههای مظاهری و همکاران (  ) 1387هم سویی ندارد .نتا ایج حاصل رف زا ضض ضضضیه شش ،شهوژپ م

  

نشان میدهد که بین دانشجویان دختر و پسر از نظر انگیزه پیشرفت و عملک ککرد تح صصص یلی تف توا
معنی داری وجود دارد .این در حالی است که همبستگی انگیزه پیشرفت با عملکرد تح صصص یلی در
پسرها بیشتر از دخترها میباشد .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهاییی هایید ،فنم و ا الموننن
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( 990 1؛) فینگلد (  ) 1992و البرزی سامانی ( ) 78 31همخوانی ندارد و با یافتههای پژوهش یوسفففی
یدهد که که بین دانشجووویان
(  ) 1388مطابقت دارد .نتایج حاصل از فرضیه هفتم پژوهش ،نشان م 
سالهای مختلف در متغیر انگیزه پیشرفت تفاوت معنی دار آماری وجود دارد .نتایج حاکی از آن
است که انگیزه دانشجویان سالهای نخست با دانشجویان مشغول به ت صح یل در سالللهاییی می یانی
تفاوت معنی داری وجود ندارد .اما دانشجویان گروه سوممم (دانشجووویانی ک ککه در سالللهاییی آخر
ت صح یل هستند) با دو گروه دیگر تفاوت معنی دار آماری دارند .به این معنا ک ککه انگی یزه تح صصص یلی
در سالهای ابتدای ت صح یلی تا سالهای میانی ،باال و از آن پس کاهش مییییابددد .یافتههههاییی ای ین
فرضضضیه ب تن ا اااا ایج پ هوژ شش شهاییی فردریکس  نو (( (  ،) 1998اکمننن و فرسسسین (  ،) 1986فییرت کککازنس
(  ) 1986و ایزدی (  ) 1386همخوانی و مطابقت دارد.
محققان در طی سالها تالش لع می به ابداع شیوههای مختلف مطالع و ه ییادگیری و بررس سسی ا رث
بخشی آنها پرداختهاند ،تا راه موفقیت و پیش ر هب ار تفر وو وووی دان و نازومآ ش

جشناد ووو وووویان ب و زا

هموار کنند .اما در کشو ما همچنان خوب یاد نگرفتن ،مت مدع رررک ککز ح و هلصوح نتشادن ،ساو
انگیزه یادگیری و روشن نبودن هدف و برنامه مطالعه ،از شکایات شایع فراگیران میییباشددد .زیراا
اکثر آنها آموزش خاصی در ارتباط با نحوه مطالعه و یادگیری دریافت نمیکننددد ..نتا ایج بررس سسی
پژوهش فوق حا اکی از آن است

ک ککه اس هدربهار زا هدافت اا ااای ییادگیری و انگی یزه پیش ،الاب تفر   

عملکرد ت صح یلی را افزایش میدهددد .همچن ننین بک ککارگیری راهبردها ای ییادگیری ،ماع للل ی براای
افزایش انگیزه پیشرفت در دانشجویان محسوب میشود .مقایسه میانگین پایین انگیزه پیشرفت در
یگذارد ک ککه دانشجووویان
دانشجویان سالهای آخر ،به نسبت سالهای اولیه بر این واقعیت صحه م 
یشوند.
در کشور ما با آمادگی ت صح یلی کافی وارد دانشگاه نم 
یرسد که برنامه ریزی آموزشی در کشور ما به سازماندهی دوبارهای همسو با یافتههههاییی
به نظر م 
ن و تضمممین نمای ید.
محققان یادگیری نیاز دارد تا بتواند پیشرفت و موفقیت یادگیرن ار ناگد ت یمأ ن ن
دانشگاه با آموزش راهبردهای یادگیری مؤثر و نحوه بکارگیری آنها به دانشجویان و با تاکید بر
افزایش انگیزه دانشجویان میتواند زمینههاییی ا زف اایش عملکردهاییی تح صصص یلی در آنه مهارف ار ا   
آورد.
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