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. شود محسوب می یآموزش یها ستمیس یو هم برا انیدانشجو یاهداف هم برا نیتر از مهم یكی ،یلیتحص شرفتیو پ تیموفق زمینه و هدف:

 انیدانشجو یلیرا بر عملكرد تحص یلیتحص زشیانگ و تفكر یها نگرش، عادات مطالعه، مهارت ت،یهوش، شخصمانند  یعوامل مختلفتأثیر محققان 

 یلیتحص تیبا موفق یو فراشناخت یشناخت یراهبردها ،یزشیانگ یباورها انیارتباط م یبررس فبا هد حاضر اند. پژوهش مورد کنكاش قرار داده

 انجام شد. انیدانشجو

و  یپزشك های رشته انیدانشجو هیکل را ی. جامعه آمارانجام گرفت تحلیلی  -توصیفی  روش  هکه ب بود یمقطع این مطالعه از نوع کار: روش

عنوان نمونه انتخاب ه بها  از آن نفر Lemeshow ،250و  Levyکه بر اساس فرمول نفر(  1405) تشكیل داد رازیش یبهداشت دانشگاه علوم پزشك

نامه  پرسشاز  ،ها داده یآور جمع. به منظور دیمتناسب با حجم استفاده گرد یا طبقه یتصادف یریگ از روش نمونه ،پس از برآورد حجم نمونه شدند.

استفاده  De Grootو  Pintrich( MSLQیا  Motivated Strategies for Learning Questionnaireراهبردهای یادگیری خودتنظیمی )

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Independent tو آزمون  Pearsonهمبستگی  ،یفیاز آمار توصاستفاده با ها  شد. داده

 یریادگی یراهبردها های لفهؤم نیاز ب و (r  ،010/0 > P= 216/0) لفه درک مطلبؤم ،یشناخت یریادگی یراهبردها های لفهؤم نیاز ب ها: افتهي

 یباورها های لفهؤم نی. از بداشت یدار یرابطه مثبت و معن انیدانشجو یلی( با عملكرد تحصr  ،050/0 > P= 149/0) دهی لفه نظمؤم زین یفراشناخت

 جینتابر اساس . نشان داد انیدانشجو یلیبا عملكرد تحصرا  یدار یمثبت و معن ارتباط( r  ،010/0 > P= 173/0) یمدالفه خودکارؤم، یزشیانگ

 انیدانشجو نیرا داشت. ب انیعملكرد تحصیلی دانشجو ینیب شیپ ییتوانا ،0راهبردهای یادگیری فراشناختی بتنها ، Multiple regressionتحلیل 

 .مشاهده نشد یدار یتفاوت معن مورد بررسی یرهایاز متغ کی جیدختر و پسر در ه

 را یند، عملكرد بهترنمای یاستفاده م یتر متنوعشناختی  یکه از راهبردها یانیدانشجوبر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید : یریگ جهینت

کنند و تالش و  یحاصل م نانیاطم ینسبت به مطالب درس خود که از درک یانیدانشجوهمچنین، بهبود عملكرد در . دهند نشان می نیرینسبت به سا

باورها را در  نیمد( و اا)خودکار خود باور دارند یها ییکه به توانا یانی. دانشجوبیشتر است، دارند یریادگی ندی( در فرایده )نظم یشتریپشتكار ب

 .بوددار خواهند ربرخو یبهتر یلیکنند، از عملكرد تحص یم تیخود تقو

 انیدانشجو ،یلیتحص تیموفق ،یزشیانگ یباورها ،یریادگی یراهبردها: ها کلید واژه
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 مقدمه

 از یكی، تحصیلی پیشرفت و موفقیت به دستیابی امروزه

 برای هم و دانشجویان برای هم اهداف ترین اصلی و ترین مهم

 تیموفق؛ چرا که شود محسوب می آموزشی های سیستم

 ساختن و یشغل یها فرصت کسب در یمهم نقش انیدانشجو

دهنده  نشان، همچنین وارد د ها آن برایمطلوب  یزندگ

، بنابراین .باشد می آموزشی های سیستمکارامدی  و اثربخشی

 تحصیلی موفقیت بر ثیرگذارأت فردی عوامل بهتر شناخت

 زمینه در ها دغدغه ترین مهم از یكی همواره، دانشجویان

 دراستادان  های چالش از یكی و (1) یادگیری شناسی روان

 اساس، همین بر. (2) است بوده سالمت عالی آموزش سیستم

 تحصیلی موفقیت بر ثرؤم عوامل بررسی به زیادیمطالعات 

 هوش،مانند  مختلفی متغیرهای ثیرأت و  پرداخته دانشجویان

 و شایستگی تفكر، های مهارت مطالعه، عادات نگرش، شخصیت،

 کنكاش مورد فراگیران تحصیلی عملكرد بر را تحصیلی انگیزش

 خود های تالش در محققانزمینه،  همین در .(3-10) اند داده قرار

 به، تحصیلی موفقیت و عملكرد بر ثرؤم عوامل تبیین برای

 .(11) اند کرده اشاره یمیظخودتن یادگیری راهبردهای

 برای دانشجویان توانایی عنوانتحت  خودتنظیمی یادگیری

 تعریف شان یادگیری فرایندهای مدیریت و پذیری ولیتؤمس

 بسیج یا تجهیز شامل خودتنظیمی یادگیری، بنابراین گردد. می

 دانشجویان انگیزشی و عاطفی فراشناختی، شناختی، منابع

 یادگیری به، پژوهشگران اساس همین بر .(12)باشد  می

 بر که نگرنند می بعدی چند سازه یک عنوانه ب یمیظخودتن

 بر تمرکز، رو این از .(13) دارد کیدأت گیرنده یاد فعال نقش

 و فراشناختی )شناختی، یمیظخودتن یادگیری راهبردهای

 الگوهای و ها مدل هیارا و معرفی به منجر فراگیران، انگیزشی(

 ها مدل این همه اگرچه است. شده راهبردها این از متفاوتی

 هیارا خودتنظیمی یادگیری با رابطه در متفاوتی های دیدگاه

 عنوانه ب را خودتنظیم گیرندگان یاد ها آن همهاما  دهند، می

 استفاده و دانش ساخت به فعاالنه که گیرند در نظر می افرادی

 تنظیم و کنترل برای فراشناختی و شناختی متنوع راهبردهای از

 در پرکاربرد های تئوری از یكی .(14) پردازند می شان یادگیری

 است. Pintrich خودتنظیمی یادگیری تئوری زمینه، این

Pintrich و De Groot ساختاری را خودتنظیمی یادگیری 

 یادگیری، اهداف گیرنده یاد آن، از استفاده با که دنکن می تعریف

 .(11) کند می کنترل و تنظیم را خود رفتار و انگیزش شناخت،

 نظر در با که ندهست معتقدهمكاران  و Pintrich، واقع در

 نحو به شناختی، های لفهؤم کنار در انگیزشی های لفهؤم گرفتن

 تبیین را فراگیران عملكرد و یادگیری توان می تری بینانه واقع

 لفهؤم سه به خود الگوی در ها ن آ صورت همین به .نمود

 باورهای و فراشناختی راهبردهای شناختی، راهبردهای

 .(15) کردند اشاره انگیزشی

 مستقیمبه طور  که هستند راهبردهایی شناختی راهبردهای

 توانند می و دنباش می اطالعات پردازش فرایند به معطوف

 مقابل، در .شوند آن از بهتر استفاده و ذخیره کسب، موجبات

 منظور به افراد که هستند هایی روش فراشناختی راهبردهای

 دهند می قرار استفاده مورد یادگیری تنظیم و پایش ریزی، برنامه

(13.) Pintrich و De Groot شامل را انگیزشی باورهای 

 اضطراب و درونی گذاری ارزش ،مدیاخودکار های لفهؤم

 .(11) گرفتند نظر در امتحان

 استفاده و ذخیره کسب، در یمهم نقش یادگیری راهبردهای

 فرایند در را گر تسهیل نقش ،همچنین .(16) دارند دانش از

 توان می ،اساس همین بر .(17) کنند می ایفا فراگیران یادگیری

 کنند، می استفاده تری متنوع راهبردهای از که دانشجویانی گفت

 سایر با مقایسه در باالتری تحصیلی عملكرد و بهتر یادگیری

 را الزم مهارت راهبردها این از استفاده در که خود همتایان

 صورت (. مطالعات7، 8، 12، 13) آورند می دست به ،ندارند

 و کردهتأیید  را راهبردها این اثربخشی زمینه، این در گرفته

 فراگیران تحصیلی پیشرفت و عملكرد با را ها آن مثبت رابطه

نتایج برخی تحقیقات حاکی از آن  (.12، 18-21) اند داده نشان

 تواند می خودتنظیمی یادگیری راهبردهای که است

(؛ چرا که 21، 22) باشد تحصیلی عملكرد کننده بینی پیش

 استفاده خود یادگیری فرایند در خودتنظیمی از که دانشجویانی
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 احساس رند ودا خود عملكرد بر بیشتری تمرکز کنند، می

 تنها نه دانشجویان این دارند. تكالیف انجام توانایی و شایستگی

 رفتارهای بلكه ند،هست دارربرخو باالتری انگیزشی سطح از

 در است. بیشتر نیز ها آن در آموزشی طلبی جاه و خودکنترلی

 خودتنظیمی فرایند در کافی تجربه از که دانشجویانی ،مقابل

 تری پایین خودکارامدی و شایستگی احساس نیستند، دارربرخو

 .دهند را نشان می یباالتر یادگیری اضطراب سطح و رنددا

 اجتناب ی خودرو پیش یادگیری های فرصت از ،همچنین

  .(23) ورزند می

 در خودتنظیمی یادگیری راهبردهای اهمیت به توجه با

 پیشایندهای بررسی به متعددی های پژوهش یادگیری، فرایند

 شده شناخته پیشایندهای کلی، طوره ب اند. پرداخته راهبردها این

 -انگیزشی های سازه روی بر هعمدپیشین به طور  مطالعات در

 باورهای ،(24) شناختی معرفت باورهای مانند شناختی

 اهداف ،(17، 26) تحصیلی اتهیجان ،(25) مدیاخودکار

 رابطه در اما ند،بود متمرکز (27) تكلیف ارزش و (2) پیشرفت

 تحقیقات خودتنظیمی، یادگیری راهبردهای پیامدهای با

 علوم بافت و سالمت عالی آموزش در ویژه به و بوده ترمحدود

 ،دیگر طرف از است. گرفته صورت اندکیهای  بررسی پزشكی

  انجام شده غربی کشورهای در ها پژوهش ایناغلب 

 کشورهای سایر به نتایج این دهی تعمیم و( 2، 11، 12، 28)

 واقع انتقاد مورد ،توسعه حال در کشورهای ویژه به و جهان

 ثیرأت بررسی هدف با حاضربنابراین، تحقیق  .(29) است شده

 و شناختی )راهبردهای خودتنظیمی یادگیری راهبردهای

 تحصیلی عملكرد بر انگیزشی باورهای و فراشناختی(

 علوم دانشگاه بهداشت و پزشكی های دانشكده دانشجویان

 گردید. انجام 1395-96 سال در شیراز پزشكی

 

 کار روش
مقطعی بود و به روش  کاربردی ،هدف لحاظ از این مطالعه

 کلیه را پژوهش آماری جامعه .انجام شدتحلیلی(  –)توصیفی 

 پزشكی علوم دانشگاه بهداشت و پزشكی های رشته دانشجویان

 بر و آمده دست به اطالعات به توجه با که تشكیل داد شیراز

ه ب دانشجو Lemeshow (30 ،)250 و Levy فرمول اساس

 های فرمول از یكی فرمول این شدند. انتخاب نمونه عنوان

 انسانی و رفتاری علوم تحقیقات در که باشد می گیری نمونه

 nو در آن،  است آمده 1رابطه  درو  (30)دارد  فراوانی کابرد

 ضریب € ،معیار انحراف Sx جامعه، حجم N نمونه، حجم

 .باشد می اطمینان سطح Z و تغییرات ضریب Vx خطا،
 

    1رابطه 

 
 

 ای نمونه روی بر ابتدا نامه پرسش که است ذکر به الزم

 محاسبه میانگین ومعیار  انحرف و اجرا دانشجو 40 از متشكل

 برآورد از پس شد. جایگذاری فرمول درسپس  و گردیدآن 

 با متناسب ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از ،نمونه حجم

 جامعه حجم با متناسب که صورت بدین؛ گردید استفاده حجم

دانشجوی  780 و پزشكی رشته دانشجوی نفر 625که  آماری

برآورد شد  طبقه هر برای متناسب نمونه بودند، بهداشترشته 

 دانشجوی 137 و پزشكی دانشجوی 113 بر این اساس، و

 منظور به .شدند انتخاب تصادفی صورته ب بهداشت

خودتنظیمی  یادگیری راهبردهای نامه پرسش ،ها داده آوری جمع

(Motivated Strategies for Learning Questionnaire  یا

MSLQ) Pintrich و De Groot این .گردید استفاده 

  انگیزشی باورهای مقیاس دو و گویه 47 دارای نامه پرسش

 (گویه 22) یمیخودتنظ یریادگی یراهبردها و گویه( 25)

 مخالفم کامالً=  1از ) یا درجه پنج لیكرت طیف در که باشد می

 یباورها اسیمق است. شده تدوین موافقم( کامالً=  5 تا

 یدرون یگذار ارزش ،یمداخودکار» لفهؤم سه خود از یزشیانگ

 دونیز از  یمیخودتنظ یریادگی اسیمق و «امتحان اضطراب و

 است تشكیل شده« یشناختفرا و یشناخت یراهبردها» لفهؤم

(11). Pintrich و De Groot پایایی و روایی MSLQ به  را

ضریب  و عاملی تحلیل روش از استفاده باترتیب 
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Cronbach's alpha صورت تحقیقات .(11) کردند تأیید 

 برایرا  قبولی قابل سنجی روان های شاخص نیز ایران در گرفته

MSLQ ضریب از حاضر پژوهش در .(31) اند کرده گزارش 

Cronbach's alpha مقدار  و شد استفاده پایایی بررسی برای

 ابزار این مطلوب پایایی از حاکی (84/0) آمده دسته ب

 محتوایی و صوری روش به نیز نامه پرسش روایی .باشد می

 قرارتأیید  مورد علمی تأهی اعضای و متخصصان توسط

 کل معدل ازمطالعه حاضر  درکه  است ذکر به الزم گرفت.

 ها ن آ تحصیلی عملكرد شاخص عنوانه ب دانشجویان تحصیلی

 پژوهشی معاونت مصوب حاضر تحقیق .گردید استفاده

 در 15677 شماره با کهشد با می شیراز پزشكی علوم دانشگاه

 یارهایمع ،همچنین .شده است ثبت دانشگاه اخالق کمیته

 نانیاطم کنندگان شرکت به و دگردی رعایت ها داده یمحرمانگ

 کنندگان شرکت نام و مشخصات درج بدون ها داده که شد داده

 شد. خواهد لیتحلتجزیه و  یکل صورت  به

 

 ها يافته
 (نفر 162) درصد 6/68 ،توصیفی های بر اساس یافته

 راها  آن (نفر 74) درصد 4/31 و دختر دانشجویان را ها نمونه

 نیز تحصیلی مقطع و رشته از نظر .داد تشكیل پسر دانشجویان

 کنندگان شرکت از نفر( 130) درصد 0/55 که داد نشان ها یافته

 دانشجوی نفر( 106) درصد 0/45 و بهداشت رشته دانشجوی

 درصد 1/13 نیز پزشكی دانشجویان بین از .بودند پزشكی رشته

 نفر( 17) درصد 2/7 پایه، علوم مقطع در نفر( 31)

 درصد 64/18 و اکسترن نفر( 14) درصد 9/5 فیزیوپاتولوژی،

 دانشجویان سنی میانگین بودند.کارورزی  مقطع در نفر( 44)

به  96/24 بهداشترشته  دانشجویان و 46/26 پزشكیرشته 

  .دست آمد

 
 دانشجویان تحصیلی عملكرد با انگیزشی باورهای و فراشناختی( شناختی، راهبردهای) خودتنظیمی یادگیری راهبردهای بین همبستگی :1 جدول

 تحصیلی عملكرد مستقل متغیرهای

 Pمقدار  همبستگی ضریب

 094/0 110/0 شناختی یادگیری راهبردهای

 192/0 086/0 تكرار و مرور

 117/0 103/0 بسط

 217/0 081/0 نویسی خالصه

 705/0 025/0 سازماندهی

 001/0 216/0 مطلب درک

 005/0 181/0 فراشناختی یادگیری راهبردهای

 143/0 096/0 ریزی برنامه

 087/0 112/0 کنترل و نظارت

 023/0 149/0 پشتكار( و )تالش دهی نظم

 069/0 120/0 دهی نظم فعالیت

 472/0 047/0 انگیزشی باورهای

 008/0 173/0 مدیاخودکار

 360/0 060/0 هدف گیری جهت

 796/0 017/0 درونی گذاری ارزش

 172/0 090/0 امتحان اضطراب
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 ضریب است، شده مشخص 1 جدول در کهگونه  همان

 عملكردو  شناختی یادگیری راهبردهای میان همبستگی

بود ن دار معنی رابطه این اما ،به دست آمد 110/0 ،تحصیلی

(094/0  =P.) یادگیری راهبردهای های مؤلفه میان از ،همچنین 

 با 216/0 همبستگی ضریب با مطلب درک لفهؤم تنها ،شناختی

را نشان  داری معنی و مثبت رابطه دانشجویان تحصیلی عملكرد

 بین که های دیگر حاکی از آن بود یافته (.P=  001/0)داد 

 مثبت رابطه تحصیلی عملكرد و فراشناختی یادگیری راهبردهای

به این  ؛(r، 005/0  =P = 181/0)شت دا وجود داری یمعن و

 دانشجویان در فراشناختی یادگیری راهبردهای هرچه که  یمعن

 بر و یابد می بهبود نیز آنان تحصیلی عملكرد گردد، تقویت

 یادگیری راهبردهای ابعاد بررسی در ،همچنین عكس.

 و )تالش دهی نظممؤلفه  تنها که ها نشان داد یافته فراشناختی،

 و مثبت رابطه دانشجویان تحصیلی عملكرد با پشتكار(

داری  اما رابطه معنی ،(r، 023/0  =P = 149/0)شت دا داری معنی

در نهایت،  .مشاهده نشد تحصیلی عملكرد با ابعاد سایربین 

 تحصیلی عملكرد و انگیزشی باورهای بین که داد نشان ها یافته

شت ندا وجود داری یمعن و مثبت رابطه گونه هیچ دانشجویان

(472/0  =P)، فقط مؤلفه  ،انگیزشی باورهای های مؤلفه بین از اما

 تحصیلی عملكرد با داری معنی و مثبتخودکارامدی ارتباط 

 رابطه ابعاد دیگر و (r، 008/0  =P = 173/0) داشت دانشجویان

 .نشان ندادند دانشجویان تحصیلی عملكرد با را داری معنی

 اساس بر دانشجویان تحصیلی عملكرد بینی پیش منظور به

تحلیل  از انگیزشی، باورهای و یادگیری راهبردهای متغیر

Multiple regression نتایج که شد استفاده زمان هم شیوه به 

  است. شده هیارا 2 جدول آن در
 

  انگیزشی باورهای و یادگیری راهبردهای اساس بر تحصیلی  عملكرد بینی پیش برای Multiple regressionنتایج تحلیل  :2 جدول

 R خطا β Beta مدل
2

R  آمارهt  مقدارP 

 < 001/0 880/16 033/0 183/0 876/0 - 780/14 ثابت مقدار

 729/0 347/0 201/0 028/0 070/0 شناختی یادگیری

 025/0 250/2 193/0 171/0 436/0 فراشناختی یادگیری

 842/0 -200/0 226/0 -014/0 -045/0 انگیزشی باورهای
 

 از که نشان داد Multiple regression تحلیل آزمون نتایج

 یادگیری راهبردهای متغیر تنها بین، پیش متغیرهای میان

 مالک متغیر برای دار یمعن بینی پیش قدرت دارای فراشناختی

 دیگر و (P=  025/0)بود  دانشجویان تحصیلی عملكرد

 عملكرد بینی پیش در داری یمعن سهم بین پیش متغیرهای

  نداشتند. دانشجویان تحصیلی

 راهبردهای از استفاده در جنسیتی تفاوت بررسی منظور به

 باورهای در تفاوتبررسی  ،همچنین و فراشناختی و شناختی

آن  نتایجکه  شد استفاده Independent t آزمون از ،انگیزشی

  است. شده هیارا 3در جدول 
 

 جنسیتاساس  بر دانشجویان انگیزشی باورهای و یادگیری راهبردهای مقایسه :3 جدول

 متغیر تعداد نمونه میانگین  ±معیار انحراف  t آماره Pمقدار 

 انگیزشی باورهای مرد 73 580/3±417/0 -782/1 076/0

 زن 162 441/0 ± 690/3

 راهبردهای یادگیری شناختی مرد 73 593/0 ± 880/3 006/0 995/0

 زن 162 ±880/3 515/0

 راهبردهای یادگیری فراشناختی مرد 73 453/0 ± 500/3 -600/1 110/0

 زن 162 572/0 ± 620/3
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 دانشجویان بین که داد نشان Independent t آزمون نتایج

 یادگیری راهبردهای متغیرهای از یک هیچ در پسر و دختر

 داری یمعن تفاوت انگیزشی باورهای و فراشناختی شناختی،

 .شتندا وجود

 راهبردهای از استفاده میزان و سنبین  رابطه بررسی جهت

 آزمون از ،دانشجویان در انگیزشی باورهای و یادگیری

 4 جدول آن در نتایج که گردید استفاده Pearson همبستگی

 است. آمده

 
 دانشجویان در یزشیانگ یباورها و یریادگی یراهبردها و سن رابطه یبررس برای :4 جدول

 Pمقدار  سن متغیر با همبستگی ضریب معیارانحراف  ± میانگین متغیرها

 < 001/0 298/0 880/3 ± 537/0 شناختی راهبردهای

 003/0 195/0 580/3 ± 535/0 فراشناختی راهبردهای

 032/0 139/0 650/3 ± 434/0 انگیزشی باورهای

 051/0 127/0 960/3 ± 561/0 مدیاخودکار

 015/0 158/0 000/4 ± 569/0 هدف گیری جهت

 123/0 100/0 870/3 ± 601/0 درونی گذاری ارزش

 660/0 029/0 870/2 ± 917/0 امتحان اضطراب

 

 بین داری معنی و مثبت رابطه ،4های جدول  بر اساس داده

 فراشناختی راهبردهای (،r = 289/0) شناختی راهبردهای

(195/0 = r،) انگیزشی باورهای (139/0 = r) گیری جهت و 

 .مشاهده شد دانشجویان سن با (r = 158/0) هدف

 

 گیری نتیجه و بحث
 یادگیری راهبردهای بین که داد نشانپژوهش حاضر  نتایج

 داری یمعن غیر اما ،مثبت رابطه تحصیلی عملكرد با شناختی

 Colorado (32) تحقیقات با نتایج یافته این وجود داشت که

 رابطه ها نیز مطالعات آن در همسو بود. Valkyrie (33) و

 عملكرد و شناختی یادگیری راهبردهای بین داری یمعن

 از برخی ،راستا همین در .(32، 33)مشاهده نشد  تحصیلی

 شناختی یادگیری راهبردهای که ندهست معتقدپژوهشگران 

 و گیرد می قرار استفاده مورد معمولی دانشجویان توسط بیشتر

 راهبردهای ازاغلب  باال عملكرد دارای و تیزهوش دانشجویان

 جایی آن از ،همچنین .(34) کنند می استفاده فراشناختی یادگیری

 برای سطحی راهبردهایی شناختی یادگیری راهبردهای که

 سطحیکه  مرور و تكرار راهبرد مثال طوره ب) هستند یادگیری

 دانشجویان استفاده که داشت انتظار توان می ،(است عمق کم و

 و دار یمعن تفاوت ها آن عملكرد و یادگیری در راهبردها این از

و  Zimmerman ،دیگر طرف از نكند. ایجاد ای مالحظه قابل

 از که دانشجویانی کردند استداللهمكاران در تحقیق خود 

 بهتری یادگیری کنند، می استفاده تری متنوع شناختی راهبردهای

 هستند. دارربرخو باالتری تحصیلی عملكرد از رند ودا

 سایر با مقایسه در را تری مثبت یادگیری نتایج ،همچنین

 را الزم مهارت راهبردها این از استفاده در که خود همتایان

 که گفت توان می ،بنابراین .(12) آورند می دسته ب ندارد،

 از دانشجویان استفاده مورد شناختی راهبردهای است ممكن

 عدم موجب عامل همین و نباشد برخوردار الزم تنوع

 .شود  ها آن عملكرد بر دار یمعن ثیرگذاریأت

 های لفهؤم میان از که داد نشان مطالعه حاضر نتایج دیگر

 عملكرد با مطلب درک لفهؤم تنها ،شناختی یادگیری راهبردهای

 داشت. داری معنی و مثبت رابطه دانشجویان تحصیلی

 توسط مطالب یادآوری به ،مطلب درک مانند راهبردهایی

 دانشجویانشود که  و باعث می کند می کمک دانشجویان

 نگه خود ذهن در مرتب و منسجم صورت به را درسی مطالب
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 به خود از را خوبی عملكرد امتحان جلسه سر بتوانند و دارند

 فرایند در که دانشجویانی دیگر، طرف از بگذارند. نمایش

 درسی محتوای و مطالب از خود درک ارزیابی به یادگیری

 خودارزیابی نوعی به راهبرد این از استفاده با و پردازند می

 فراهم را خود عملكرد بهبود موجبات توانند می ،دهند می انجام

 فرصت باشند، مشكل دچار مطالب درک در چرا که اگر نمایند؛

 بیرون در هم و کالس در هم مجدد یادگیری و بازنگری برای

 با دانشجویان این و رود نمی بین از آنان برای آموزشی محیط از

 خود عملكرد و یادگیری ارتقای موجبات ،مطالب در بازاندیشی

 کنند. می فراهم را

 بین داری یمعن و مثبت رابطه بررسی حاضر، نتایجبر اساس 

مشاهده  تحصیلی عملكرد و فراشناختی یادگیری راهبردهای

 فراشناختی یادگیری راهبردهای هرچه که به این معنی گردید؛

 بهبود نیز آنان تحصیلی عملكرد گردد، تقویت دانشجویان در

 نشان که متعددیهای  پژوهش با نتایج یافته این که یابد می

 ترین مهم از یكی فراشناختی یادگیری راهبردهای اند داده

 دانشجویان تحصیلی موفقیت کننده بینی پیش های شاخص

 همین بر .(، همخوانی داشت1، 12، 28، 35-38) باشد می

 راهبردهای از که دانشجویانی کرد اذعان توان می ،اساس

 ریزی برنامه ند،نمای می استفاده اثربخشی طوره ب فراشناختی

 یادگیری بر اثربخشی نظارت و ارزشیابی دارند، بهتری مطالعه

 و پذیرند می را کارشان ولیتؤمس دارند، مطلب از درک و

 ،بنابراین. کنند می حل و کشف را شان یادگیری مشكالت

 در را بیشتری تحصیلی دستاوردهای افراد این که است منطقی

 راهبردها این از استفاده در که خود همتایان سایر با مقایسه

 عبارته ب .(39-41) آورند دسته ب ندارد، را الزم مهارت

 تنها نه که است ابزاری فراشناخت توان گفت دیگر، می

 بلكه سازد، می درگیر یادگیری فرایند در را دانشجویان

در  .(42) کند می واگذار خودشان به را یادگیرشان ولیتؤمس

 موجب یادگیری، فرایند در دانشجویان بیشتر درگیری واقع،

 نوبه به این و شود می درسی محتوای و مواد با فعاالنه برخورد

 باشد. ثیرگذارأت ها آن عملكرد و یادگیری بر تواند می خود

 اجازه دانشجویان به که است عاملی فراشناخت ،این بر عالوه

 تخمین ،همچنین و یاگیری ارزیابی و افكار کنترل با دهد می

 را خود عملكرد و یادگیری مطالعه، برای نیاز مورد زمان

  بخشند. بهبود ونمایند  مدیریت

 نتایج فراشناختی، یادگیری راهبردهای ابعاد بررسی در

 با پشتكار( و )تالش دهی نظم لفهؤم تنها که بود آن از حاکی

شت دا داری معنی و مثبت رابطه دانشجویان تحصیلی عملكرد

 (31) همكاران و نیا فرهادیپژوهش  های یافته با نتیجه این که

 تنها نه که اعتقاد دارند De Groot و Pintrich مشابه بود.

 شناختی یادگیری راهبردهای چه از که بدانند دبای دانشجویان

 این از موقع چه و چگونه بدانند دبای بلكه کنند، استفاده

 ،بنابراین .(11) فراشناخت( دهی )نظمنمایند  استفاده راهبردها

 به دهی نظم و مدیریت به قادر که دانشجویانی گفت توان می

 مطالب بیشتر یادگیری و بهتر درک راستای در خود های تالش

 خود از نیز بهتری عملكرد و یادگیری یطبیعبه طور  هستند،

 .(11) دهند می نشان

 باورهای های لفهؤم بین از که بود آن از حاکی دیگر نتایج

 عملكرد با داری معنی و مثبت رابطه مدیاخودکار انگیزشی،

 تحقیقاتنتایج  با یافته این که داشت دانشجویان تحصیلی

Alyami (،43) همكاران و Zajacova  (،44)و همكاران 

Doménech-Betoret  (،45)و همكاران Villavicencio  و

Bernardo (46،) Sadi  وUyar (47،) Diseth (48،) 

Komarraju و Nadler (49) و Lee (50) همكاران و 

 تواند می مدیاخودکار که رسد می نظر به ،بنابراین راستا بود. هم

 باشد. دانشجویان تحصیلی موفقیت در عوامل ترین مهم از یكی

 سطح که شد مشخصو همكاران  Chemersپژوهش  در

 کننده بینی پیش تحصیل، سال اولین در دانشجویان مدیاخودکار

 دیگر، عبارته ب .باشد می آنان یندهآ تحصیلی عملكرد قدرتمند

 دانشگاه وارد باالیی تحصیلی مدیاخودکار با که دانشجویانی

 .(51) دارند بهتری عملكرد داری یمعن طوره ب شوند، می

 در فراگیران باورهای و اعتقادات به تحصیلی مدیاخودکار

 باور تحت عنوان و دارد اشاره شان تحصیلی عملكرد با رابطه
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 یادگیری و تحصیلی تكالیف عهده از توانند می ها آن که این به

 شود می تعریف برآیند، یآمیز موفقیت صورته ب درسی مطالب

 تالش تعهد، افزایش طریق از مدیاخودکار باورهای .(54-52)

 ها آن عملكردمنجر به افزایش  فراگیران، در بیشتر پشتكار و

 از که گیرندگانی یاد ندهست معتقد محققان .(55، 56) گردد می

 کلی طوره ب هستند، دارربرخو باالیی مدیاخودکار

 به( )نسبت تا دهند می نسبت کمتر تالش به را هایشان شكست

 پایینی مدیاخودکار که گیرندگانی یاد مقابل، در کمتر. توانایی

 دهند می نسبت خود پایین توانایی به را هایشان شكست ،دارند

 تكالیف انتخاب بر تواند می مدیاخودکار علت، همین به .(57)

 که دانشجویانی .(58) بگذارد ثیرأت تكالیف انجام در پشتكار و

 بیشتری احتمال به هستند، پایینی مدیاخودکار باورهای دارای

 کار از شوند، می ترس دچار تكالیف انجام و پذیرش در

 از زود خیلی و اندازند می تعویق به را آن کنند و می اجتناب

 دانشجویانی مقابل، در (.54، 55، 59) کشند می دست کار انجام

 احتمال به ،ندباش می دارربرخو باالیی مدیاخودکار از که

 تری مناسب های حل راه که دارند اطمینان خودشان به بیشتری

 حل فرایند در .کنند پیدا پیچیده مشكالت با برخورد در

 و تالش ها، چالش بر غلبه برای وهستند  صبور مشكالت

 .(47، 53، 55) دهند می نشان خود از بیشتری سماجت

 را تكالیف دارند، باالیی مدیاخودکار که افرادی ،همچنین

 را خود یابند، تسلط ها آن بر باید که نگرند می هایی چالش

 نشان خود از بیشتری پافشاری و کوشش دارند، باور بیشتر

 بهتری فراشناختی و شناختی یادگیری راهبردهای از دهند، می

 و دارند بهتری یادآوری و یادسپاری به قدرت کنند، می استفاده

 همین به و (60، 61) باشد می بهتر تكالیف انجام در کارکردشان

 از افراد سایر با مقایسه در نیز باالتری عملكرد که است دلیل

 دهند. می نشان خود

 و دختر دانشجویان بین که داد نشانمطالعه حاضر  نتایج

 خودتنظیمی یادگیری راهبردهای متغیرهای از یک هیچ در پسر

 داری یمعن تفاوت انگیزشی باورهای و فراشناختی( و )شناختی

و  Anderman تحقیقات نتایج با یافته این شت کهندا وجود

Young (62) و Linn  وHyde (63)  .مطابقت داشت

 Zimmermanقسمت از پژوهش با نتایج مطالعه  این های یافته

 طور بهدخترها  که به این نتیجه رسیدند Martinez-Ponsو 

 بر نظارت کردن، یادداشت به بیشتر پسرها به نسبت داری معنی

راستا  (، هم64) دارند توجه مطالعه محیط دادن سازمان و خود

 بر رویبا انجام پژوهشی  نیز Pecjakو  Peklaj نبود.

 تمامی در دختران که ندیافت دست نتیجه این به ،دانشجویان

 بسط، )تكرار، خودتنظیمی یادگیری راهبردهای لفهؤم چهار

 با داری یمعن تفاوت فراشناختی( راهبردهای و سازماندهی

 .(65) کردند می استفاده راهبردها این از بیشتر و داشتند پسران

 راهبردهای و سن بین که داد نشانحاضر  تحقیق نتایج

 و مثبت رابطه فراشناختی( و )شناختی خودتنظیمی یادگیری

 که گفت توان می ،اساس همین بر دارد. وجود داری معنی

 های سال افزایشبه دنبال آن،  و سن افزایش با دانشجویان

 تحصیلی های موقیعت با مواجهه در تجارب کسب و تحصیلی

 تبحر یادگیری راهبردهای از استفاده در بیشتر یادگیری، و

 بهتر تحصیلی، های سال افزایش با دیگر، عبارته ب و یابند می

 یادگیری و درک برای تر اثربخش راهبردهایی از توانند می

 های سال طول در تجربه کسب .نمایند استفاده درسی مطالب

 و شناختی یادگیری راهبردهای از استفاده در ها آن به تحصیل

 رساند. می یاری فراشناختی

 

 گیری نتیجه

 راهبردهای به دست آمده از مطالعه حاضر، نتایجبر اساس 

 با مثبتی رابطه )تالش( دهی نظم و مطلب درک یادگیری

 که گفت توانمی در واقع، دارد. دانشجویان تحصیلی عملكرد

 بهبود موجب تواند می فوق راهبردهای یاددهی و آموزش

نشان  نتایج پژوهش حاضر ،همچنین .شود دانشجویان عملكرد

ارند د باور خود های توانایی به که دانشجویانیداد، 

 .گذارند عملكرد بهتری را از خود به نمایش می ،مدی(ا)خودکار

 محیط ایجاد طریق از توانند می پزشكی ستادانا ،بنابراین

 حداقل به را دانشجویان های استرس آرام، و گرایانه حمایت
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 تواند می رقابتی و زا استرس های موقعیت کهچرا  ؛برسانند

استادان  ،همچنین دهد. قرار ثیرأت تحت را افراد مدیاخودکار

 گرایانه، حمایت و مثبت مناسب، بازخورد هیارا با توانند می

  .نمایند تقویت را خود دانشجویان مدیاخودکار
 

 سپاسگزاری
 کهکننده  تشرک دانشجویان و والنؤمس کلیه از وسیله بدین

به  قدردانی و تشكر ،نمودند همكاری پژوهش این انجام در

 .آید عمل می
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