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سال

بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان با عملکرد تحصیلی
در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهدی سیاح برگرد*:عضوهیأتعلمی،دانشگاهعلومپزشکیجنديشاپور،اهواز،ایران.
علی اردمه:دانشجويکارشناسیارشدروانشناسیبالینی،دانشگاهشهیدچمران،اهواز،ایران.
اسماعیل یعقوبی عسگرآباد:دانشجويکارشناسیارشدروانشناسیبالینی،دانشگاهشهیدچمران،اهواز،ایران.
چکیده :هدفپژوهشحاضربررسی رابطهباورهايانگیزشیوراهبردهايیادگیريخودگردانباعملکرد
تحصیلیدردانشجویاندانشکدهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهوازبود.دراینپژوهشتعداد
 222نفر از دانشجویان به صورت نمونه گیري خوشهاي تصادفی انتخاب شدند .براي بررسی متغیرهاي
پژوهش از دو پرسشنامه راهبردهاي یادگیري خودگردان ( )SRLSو راهبردهاي انگیزشی براي
یادگیري( )MSLQوبراياندازهگیريعملکردتحصیلیازمعدلنمراتواحدهاییکهدانشجویانتاکنون
برايتحلیلدادههاازنرمافزار spss 16استفادهشدکهتحلیلچندمتغیري

گذراندهبودنداستفادهشد.
(رگرسیون)  نشان داد  از میان راهبردهاي یادگیري خودگردان ،مؤلفه هاي جستجوي کمک از استاد،
جستجوي کمک از بزرگسال و ثبت ضبط یادداشت برداري و از میان راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري
مؤلف ههايراهبردشناختیواضطرابامتحانبهترینپیشبینیکنندگانعملکردتحصیلیمیباشند.به
نظر محققان شایسته است دانشجویان با ایجاد و بهبود مهارتهاي یادگیري در خود از قبیل راهبردهاي
یادگیري خودگردان و راهبردهاي شناختی به تعمیق دانستهها و بهبود عملکرد تحصیلی خود بپردازند و
همچنیناساتیددانشگاه هاباایجادجويآراموبدوناسترسودرعینحالچالشبرانگیزبرايیادگیري،به

دانشجویانفرصتبیشتريبرايیادگیريبدهند.
کلیدواژهها:باورهايانگیزشی،راهبردهايیادگیريخودگردان،عملکردتحصیلی

*نویسندهی مسؤول:عضوهیأتعلمی،دانشگاهعلومپزشکیجنديشاپور،اهواز
( )Sayah_bargard@Aol.com

19بررسیرابطهباورهايانگیزشیوراهبردهايیادگیريو...
مقدمه

(وولفولک9111،وشانگ .)9111،بسیاري از محققان

بدونشکیکیازدغدغههايبشردرطولتاریخ،

معتقدندکهیادگیرندگانخودگردان،فراگیرانیهستند

پیشرفتها و دستاوردهاي

یادگیري بوده است .تمام 

که نسبت به آنچه انجام میدهند و آنچه که براي

بشري نیز محصول یادگیري است .یادگیري یکی از

میخواهند انجامدهند،آگاهی
رسیدنبههدفهایشان 

مهمترین زمینههادرروانشناسیامروزودرعینحال


شناختی ،فراشناختی و انگیزشی دارند.لموس 2معتقد

یکی از مشکلترین مفاهیم براي تعریف کردن است.

است خودگردانی به معناي ظرفیت فرد براي تعدیل

یادگیري با رویکرد رفتارگرایی به مفهوم تغییر نسبتاً

رفتار ،متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و

پایدار در رفتار بالقوه میباشد که در نتیجه تمرین

درونی است .او توضیح میدهد که خودگردانی شامل

تقویت شده رخ میدهد (هرگنهان والسن،9111 ،

تواناییفرددرساماندهیوخود مدیریتی1رفتارهایش

ترجمه سیف .)2222،با آغاز قرن بیستم میالدي

جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیري

روانشناسان ،نظریههاي یادگیري متفاوتی را ارائه

است(لموس.)9111،

نمودند و باید این  قرن را دوران شکوفایی و تحول
دههي
نظریههاي یادگیري به شمار آورد .تا قبل از  
 9152عموماً اعتقادبراینبودکهیادگیريهاناشیاز
تأثیربرانگیختگیهايبیرونیاست.اماازدهه9152به
بعدبرايمحققانچالشیبهوجودآمدوبهدنبالآن
مجموعه مطالعاتی را انجام دادند که نشان میداد
یادگیري و مهارتهاي ما بیشتر تحت تأثیر
برانگیختگیهايدرونیهستند(فرانکن .)9111،نظریه
یادگیري اجتماعی یکی از نظریههاي یادگیري مطرح
نظریهپردازان یادگیري
شده میباشد .بندورا یکی از  
اجتماعی است که اصطالح یادگیري خودگردان 9را
مطرح نموده است .در این روش یادگیرندگان بر روند
آموزشکنترلشخصیخواهندداشت(صمدي)2222،
بررسی رابطه عوامل انگیزشی و شناختی  با پیشرفت
تحصیلی از حوزه هاي مورد نظر متخصصان تعلیم و
تربیت و روانشناسی بوده است .از لحاظ نظري
برخورداري از انگیزه درونی براي یادگیري ،استفاده
کـارآمـدازراهـبردهـايشـناخـتـیوخـودگردانیاز
مهمترین عوامل موفقیت تحصیلی به شمار میآیند


. Self-regulated learning strategies

پینتریچودیگروت )9112(2نشاندادندکهالگوي
انگیزشی عمومی یادگیري باید با اجزاي شناختی و
فراشناختی 5یادگیري تکمیل گردد .این محققان
«الگويعمومیشناختییادگیري»رامورد نظرقرار
دادند ،که شامل سه جزء است)9 :شناخت؛
)2فراشناخت و )1منابع مدیریت و نظارت .شناخت به
عنواننخستینجزءاینالگوشاملدوجزءفرعیاست:
الف)استفادهازراهبردهايشناختییادگیري،ازقبیل
مرور ذهنی ،بسط ،تلخیص و سازماندهی اطالعات
هنگام یادگیري یک مطلب درسی و ب) قدرت تفکر
انتقادي که عبارت از به کار بردن دانش و اطالعات
فراگرفتهشدهقبلیدرموقعیتهايجدیدوارزشیابی
اندیشه هاي موجود در یک موضوع درسی است .جزء
میدهد کهبهطور
دوماینالگورافراشناختتشکیل 
ویژهبهراهبردهايکنترلفراشناختیمعطوفمیگردد
وبهفراگیرندهکمکمیکندتاشناختخودرانظارت،
هدایتوادارهنماید.اینجزءخودشاملاجزاییفرعی
. Lemos
. Self managing
. Pintrich, De-Groot
. Metacognitive components
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سیاحوهمکاران12
دربردارندهي :الف) برنامه ریزي براي

است که 

بردن از چالشهاي فعالیت ،استفاده مناسب از

یادگیري،ب)نظارتیادگیريوج)خودتنظیمیبراي

راهبردهايیادگیري،تنظیمکردناهدافویژهونشان

یادگیريمیباشد.سومینجزءاینالگومنابعمدیریت

دادن سطح باالیی از احساس خودکارآمدي)از خود

ونظارتاست.اینجزءمشتملبرراهبردهايتنظیم-

میدهند .در مقابل یادگیرندگان ناموفق کمتر
نشان  

کنندهاياستکهمنابعیغیرازشناختفراگیرندهرا

تالشمیکنندو عالقهکمتريبهانجامدادنفعالیتها

مدیریتونظارتمیکنند(وینستینومایر.)9111،

آنها به تنظیم اهداف ویژه و راهبردهاي
دارند  .

بمبوتی )2221(1درپژوهشینشاندادکهبسیاري

یادگیريقادرنیستند،خودکارآمديپایینیدارندوبه

از دانشآموزانی که میتوانند جنبههاي ،شناختی،

میرسند (بمبوتی،
ندرت به سطح باالیی از موفقیت  

انگیزشی و رفتاري عملکرد تحصیلی خود را تنظیم

 .)2221محمد امینی ()2221در پژوهش خود نشان

کنند،بهعنوانیکیادگیرندهبسیارموفقبودهاند.این

داد که راهبردهاي یادگیري خودگردان و باورهاي

یافتهها نشان میدهد که یادگیري خودگردانی انگیزشی با موفقیت تحصیلی ارتباط معناداري دارد.
پیشبینی کننده عملکردتحصیلیاستویادگیرندگان

همچنین موفقیت تحصیلی بعدي نیز به وسیلهي این

برايدستیابیبهموفقیتتحصیلی،بایدیادبگیرندکه

سازههاپیشبینیمیشود.

چگونهعملکردراتنظیمکنندواهدافخودرابهرغم

یافتههاي تحقیقات مختلف حاکی از تأثیر عوامل

مشکل بودن تکالیف درسی حفظ نمایند( .فلدمن،

انگیزشی و شناختی بر پیشرفت تحصیلی در سطوح

مارتینز-پونز ،شاهام )1در تحقیقی ارتباط بین

مختلفآزمودنیهاازلحاظاستعدادتحصیلیوسنیدر

خودکارآمدي ،خودگردانی و رفتار کالمی کمکی در

فرهنگهاي مختلف است(البرزي و سامانی.)9111 ،

طولیادگیريبانمراترابررسیکردهاند.نتایجبدست

پژوهش لطیفیان با دانش آموزان استرالیایی مقطع

آمدهنشانگرایناستکهنمرههايبااليدانشآموزان

دبیرستان نشان داد که الگوي پینتریچ و دیگروت

نمرهي باالي دانشآموزان در اندازه
در خودگردانی به  

میتواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی نماید.چانگ1

گیريهاي رفتار کالمی کمکی ،کمک میکند و نیز

تحقیقی با عنوان مطالعه ارتباط عملکرد تحصیلی

دانشآموزانیکهنمرهي پاییندرخود گردانی گرفتند،

دانشجویان و سبک شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی و

آنها در خود گردانی با نمرههایشان در
نمرههاي  

عوامل خودگردان انجام داده است .در این تحقیق

وظایفکالمیهمبستهبود(فلدمن.)9115،

رابطهي بین سبک شناختی ،عوامل انگیزشی و

مهارتها

یادگیري خودگردان در طی اکتساب 

خودگردانیوعملکردتحصیلیبانمرههايپیشبینی

ممکن است تفاوتهاي فردي افراد را توجیه کند.

شدهي  912دانشجوي دانشگاه بررسی شد .نتایج به

یادگیرندگان موفق راهبردهاي یادگیري خودگردان

دستآمدهنشانگراینبودکهخودکارآمدي،ارزشهاي

سـازشیـافـتهوالـگوهـايانگـیزشـیرادرهـنـگـام

درونـی،راهبـردهـايخودگـردانیوعملـکردتحصیلی،

انجام دادن تکالیف (مثل کوشش براي موفقیت ،لذت

همبستگی معناداري با نمره هاي پیش بینی شده
داشتند(شانگ.)9111،

Bembenutty .

. Feldman,martinz-ponz,shaham
. Chang
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11بررسیرابطهباورهايانگیزشیوراهبردهايیادگیريو...
بسیاريازیافتههايپژوهشیخاطرنشانمیسازندکه

tمستقل) استفاده شد .دادههاي گردآوري شده با نرم

باورهايانگیزشیوراهبردهايیادگیريخودگرداندو

افزارssps91تحلیلگردید.

مؤلفه مهم در عملکرد تحصیلی دانشجویان به شمار

ابزارهای پژوهش:

آنها کمتر به بررسی رابطه باورهاي
میآیند ولی  

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودگردان

انگیزشی و راهبردهاي یادگیري خودگردان به صورت

( :)SRLSاین پرسشنامه توسط زیمرمن و

یک مجموعه درهم تنیده پرداختهاند .هدف این

مارتینز-پونز در سال  9111ساخته شده است .این

پژوهش ،استفاده از نتایج آن در تدریس در مراکز

پرسشنامهداراي21مادهاستکه22مادهاولمربوط

میباشد تا با بهرهگیري از این
آموزشی و دانشگاهی  

چهاردهگانهيیادگیريخودگردان،

استبهراهبردهاي

روشها بتوان در جهت رفع مشکالت تحصیلی

کهنمرهکلفردحاصلجمعاین 22مادهاست.نمره

دانشجویاناقدامکرد.باتوجهبهاهدافمذکوروبادر

گذاري این پرسشنامه به صورت مستقیم و به صورت

نظر گرفتن تحقیقات پیشین در قلمرو موضوع مورد

لیکرتشاملگزینههايبهندرت،گهگاهی،غالباًواکثر

بررسی،اینپژوهشجهتبررسیاینفرضیهکهبین

اوقاتاستکهبهترتیبنمرههاي 1،2،9و 2رابه

باورهاي انگیزشی و راهبردهاي یادگیري خودگردان با

میدهند( .عالمه )2221 ،در پژوهش
خود اختصاص  

عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد ،تدوین

خودضریبپایاییاینپرسشنامهرابااستفادهازروش

گردید.

آلفاي کرونباخ  2/19محاسبه کرده است .در پژوهشی

مواد و روشها
نوع مطالعه این پژوهش از نوع طرح تحقیق
توصیفی–همبستگیاست.جامعهآماريشاملتمامی
دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
میباشد.تعدادکل
جنديشاپوراهوازدرسال  9119
دانشجویانمشغولبهتحصیلدرایندانشکدهحدوداً
9122نفربودندکهبرايدستیابیبهاهدافاختصاصی
این تحقیق ،برآورد حجم نمونه بر حسب جدول

کهتوسطزیمرمنوپونزانجامشد،همبستگیبینکل
راهبردهاي یادگیري خودگردان و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان  r=./43بود( .پینتریچ و دي گروت،
 )9112در پژوهش خود همبستگی بین راهبردهاي
ارزشهاي درون
یادگیريخودگردانباخودکارآمديو 
زاد رابهترتیب  r=./44و r=./73گزارشکردهکه
نشانازاعتبارباالياینپرسشنامهاست.
پرسشنامه

راهبردهای

انگیزشی

برای

کرجسی و مورگان( )9112به تعداد  222نفر تعیین

یادگیری( :)MSLQبراي بررسی میزان انگیزش و

شد .که به صورت نمونه گیري خوشه اي تصادفی از

راهبردهاي یادگیري و شناختی دانش آموزان از این

کالسهاي موجود در دانشکده ،تعداد  5کالس

میان 

پرسشنامه استفاده شد .ماده هاي مختلف این مقیاس

انتخاب و پرسشنامهها توزیع شد .پرسشنامهها توسط

توسطاکلز،هارتروواینستاین،شالتوپالمرانطباقو

222نفرتکمیلوعودتدادهشد.جهتتحلیلدادهها

ساخته شده است (هارتر ،9119،اکلز .)9111،مقیاس

از شاخصهاي آمار توصیفی (میانگین و انحراف –

راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري داراي  22ماده

اسـتاندارد)واستـنباطی(ضـریبهمبسـتـگیسـادهو

استوازپـنجخردهمقـیاستشکیلشدهاستکهسه

تحلیل رگرسیون گام به گام و همزمان و آزمون

ارزشهاي درون زاد و
خرده مقیاس خودکارآمدي  ،
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اضطراب امتحان به عنوان مؤلفه هاي انگیزشی و دو

بین راهبرد خودکارآمدي و پرسشنامه خود اثربخشی

خردهمقیاسراهبردهايشناختیمورداستفادهوخود

عمومی( r=0/372)GSEاست که در سطح

گردانی به عنوان راهبردهاي یادگیري خودگردان به

 p=0/001معنادار است .همچنین ضریب همبستگی

میآیند.اکلزوشانکپایاییخردهمقیاسخود
حساب 

بین راهبرد اضطراب امتحان و پرسشنامه اضطراب

کارآمدي را با استفاده از روش الفاي کرونباخ ./11

امتحان( r=0/629 )LATبدستآوردکهدرسطح

گزارش کردهاند .اکلز و هارتر پایایی خرده مقیاس

 p=0/001معناداراستکهنشانازاعتبار باالياین

ارزشهايدرونزادرابااستفادهازروشآلفايکرونباخ


پرسشنامهاست.

./11گزارشنمودهاند(.عالمه )2221،درپژوهشخود
مقیاسهاي خودکارآمدي و

ضریب پایایی خرده 
ارزشهايدرونزادرابااستفادهازروشآلفايکرونباخ

بهترتیب./19و./11محاسبهکردهاست(.منصوریان،
)2221

یافتهها
جداول 9و 2ضرایب همبستگی ساده بین خرده
مقیاسهاي راهبردهاي یادگیري خودگردان و
راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري را با عملکرد
میدهند.
تحصیلیدرکلآزمودنیهانشان 


 جدول 9









راهبردهای یادگیری خودگردان

ضریب همبستگی()r

سطح معنیداری()p

خودارزشیابی

2/21

2/21

سازماندادنوانتقال

2/21

2/12

هدفگذاريوبرنامهریزي

2/92

2/92

جستجوياطالعات

2/21

2/22

ثبتوضبطویادداشتبرداري

2/21

2/222

ساختدهیمحیطی

2/92

2/91

خودپیامدي

2/91

2/221

مرورذهنیوحفظکردن

2/91

2/221

جستجويکمکازاستاد

2/11

2/222

2/92

2/92

2/22

2/221

مرورتکالیفوامتحانها

2/22

2/52

مرورمتنکتابها


2/95

2/21

جستجويکمکازبزرگسال
درپژوهشخودنشاندادکهضریبهمبستگی
مرورنکتهها




عملکرد تحصیلی(متغیر مالک)
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15بررسیرابطهباورهايانگیزشیوراهبردهايیادگیريو...
همانطورکهدرجدول9مشاهدهمیشود،ضریب

متنکتابهاباعملکردتحصیلیمعنـادارشـدهاسـتو

همبســتگیبــینخــردهمقیــاسهــايثبــت،ضــبطو

ضریبهمبستگیباعملکـردتحصـیلیدربقیـهخـرده

یادداشتبرداري،خـودپیامـدي،مـرورذهنـیوحفـظ

مقیاسهابیمعنااست.

کردن،جستجويکمکازاستاد،مرورنکتههـاومـرور

جدول 2

راهبردهايانگیزشیبرايیادگیري

عملکردتحصیلیهمبستگی()r

سطحمعنیداري()p

خودکارآمدي

2/21

2/222

ارزشهايدرونزاد

2/11

2/222

اضطرابامتحان

-2/92

2/21

راهبردهايشناختی

2/22

2/222

خودگردانی

2/15

2/222

همانطورکهدرجدول2مشاهدهمیشودضریبهمبستگیکلیهيخردهمقیـاسهـايراهبردهـايانگیزشـیبـراي
یادگیريباعملکردتحصیلیبهجزخردهمقیاساضطرابامتحانمعناداراست.


جدول :3نتایجحاصلازتحلیلرگرسیونراهبردهايیادگیريخودگردانباعملکردتحصیلیبهروشگامبهگام

متغیر
مالک



متغیر

ضریب

ضریب

پیش بین

همبستگی

تعیین

چندمتغیریMR

RS

2/11

2/91



عملکرد تحصیلی


جستجوی کمک از

F

ضرایب

ضرایب

استاندارد

غیراستاندارد

T

P

β
21/12

2/11

B

خطا

2/25

2/212

2/11

2/222

استاد
جستجوی کمک از

بزرگسال

2/22

2/91

91/21

-2/22

-2/12

2/211

-1/25

2/229

ثبت ،ضبط و

2/25

2/22

91/15

2/22

2/91

2/255

1/21

2/229

یادداشت برداری
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سیاحوهمکاران11
با توجه به جدول  1مالحظه میشود ضریب

میدهند
تبییناست.ازسويدیگرضرایبتعییننشان 

همبستگیچندمتغیريبرايترکیبخطیمتغیرهاي

که جستجوي کمک از استاد به تنهایی  2/91درصد

جستجويکمکازاستاد،جستجويکمکازبزرگسال

واریانس عملکرد تحصیلی را پیشبینی میکند و با

وثبت،ضبطویادداشتبرداريباعملکردتحصیلیدر

اضافه شدن متغیر جستجوي کمک از بزرگسال به

کلافرادبرابربا  MR=0/45است.نسبت Fبرابربا

معادلهرگرسیون MR،از 11درصدبه 22درصد و

 16/95که در سطح 0/001معنیدار است .عالوه بر

 RSاز 91درصدبه 91درصدافزایشیافتهاست.وبا

این ضریب تعیین( (RS=0/20نشان میدهد که

اضافه شدن متغییر ثبت ،ضبط و یادداشت برداري به

22درصدواریانسعملکردتحصیلیبهوسیلهمتغیرهاي

معادله رگرسیون MR،از  22درصد به  25درصد و

پیش بین ،یعنی جستجوي کمک از استاد،جستجوي

RSاز91درصدبه22درصدافزایشیافتهاست.

کمکازبزرگسالوثبت،ضبطویادداشتبرداريقابل



جدول:2نتایجحاصلازتحلیلرگرسیونراهبردهايانگیزشیبرايیادگیريباعملکردتحصیلیبهروشگامبهگام

متغیر

مالک

متغیر

ضریب همبستگی

ضریب

پیش بین

چندمتغیریMR

تعیین

عملکرد تحصیلی




استاندارد

غیراستاندارد

β

RS




F

ضرایب

ضرایب

B

راهبرد

2/22

2/91

T

P

22/95

2/22

خطا

2/222 1/11 2/221 2/25

شناختی
اضطراب

2/25

2/29

21/99

-2/91

-2/12 2/291 -2/21

2/29

امتحان



باتوجهبهجدول 2مالحظهمیشودضریبهمبستگی

پیش بین ،یعنی راهبرد شناختی و اضطراب امتحان

چندمتغیريبرايترکیبخطیمتغیرهايراهبردهاي

قابل تبیین است .از سوي دیگر ضرایب تعیین نشان

شناختیواضطرابامتحانباعملکردتحصیلیدرکل

میدهند که راهبرد شناختی به تنهایی 0/18درصد


افراد برابر با  MR=0/45است .نسبت  Fبرابر با

میکند و با
واریانس عملکرد تحصیلی را پیش بینی  

 26/11که درسطح p<0/01معنیداراست.عالوهبر

اضافهشدنمتغیراضطرابامتحانبهمعادلهرگرسیون،

میدهد که 21
این ضریب تعیین( (RS=0/21نشان  

 MRاز22درصدبه 25درصدو RSاز 91درصدبه

درصد واریانس عملکرد تحصیلی به وسیله متغیرهاي

29درصدافزایشیافتهاست.
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11بررسیرابطهباورهايانگیزشیوراهبردهايیادگیريو...
بحث و نتیجهگیری

فعالیتهاییازقـبیلمرورذهـنیاطالعـاتویاانتقال

هدفمطالعهحاضرپیشبینیعملکردتحصیلیبه

اطالعـاتجدیـدبهدانشذخـیرهشدهموجودرادربر

عنوانیکمتغیرمالکبرحسبمتغیرهايپیشبین

میگیرد (هاپر و جانز .)2221 ،پینتریچ و دیگروت

راهبردهايیادگیريخودگردانوراهبردهايانگیزشی

( )9112راهبردمرورذهنی،بسطدهیوسازماندهی

برايیادگیريدردانشجویانبودهاست.نتایجپژوهش

نامیدهاند.بهعبارتدیگرتوانایی

راراهبردهايشناختی

نشاندادکهعملکردتحصیلیبااکثرخردهمقیاسهاي

دریافت،طبقهبندياطالعاتجدیدومرتبکردنآن

راهبردهايیادگیريخودگردانوراهبردهايانگیزشی

با اطالعات قبلی جزء راهبردهاي شناختی

براي یادگیري همبستگی دارد ،ولی در تحلیل

میباشند (هاپر و جانز .)2221 ،با استفاده از مدل

رگرسیونگامبهگاممشخصگردیدکهبهترینپیش

پردازشاطالعات،نشاندادهمیشودکهاستفادهازاین

بینی کنندگان عملکرد تحصیلی از میان راهبردهاي

راهبردهامیتواندباعثانتقالاطالعاتازحافظهکوتاه

یادگیري خودگردان ،سه مؤلفه جستجوي کمک از

مدتبهحافظهبلندمدتشدهوبدینترتیبیادگیري

استاد ،جستجوي کمک از بزرگسال و ثبت ضبط

طوالنی مدت را افزایش دهد (پینتریچ و

یادداشت برداري و از میان راهبردهاي انگیزشی براي

دیگروت.)9112،اضطرابامتحاننیزشرایطنامطلوبی

یادگیري،دومؤلفهراهبردشناختیواضطرابامتحان

براي دانشجویان به وجود میآورد .همانطور که دیفن

میباشد .این نتایج با تحقیقات شارلوت و همکاران،

باخر(به نقل از احمدي) اشاره کرد ،اضطراب امتحان

محسنپور و همکاران ،کجباف و همکاران همخوانی

میتواند بر عملکرد تحصیلی تأثیر منفی بگذارد .بر

دارد(دیگناث و همکاران ،2221،محسن پور و

اساساینن تایجوباتوجهبهنقشواهمیتراهبرهاي

همکاران،2221،کجباف.)2221،درتبییناینمسئله

یادگیري و انگیزشی در یادگیري و عملکرد تحصیلی

میتوان بهاینمورداشارهداشتکهدانشجویانیکهاز


میشود کهبااستفاده
دانشجویانبهدانشجویانتوصیه 

میکنند ،در
راهبردهاي خودگردان بیشتري استفاده  

از راهبردهاي یادگیري خودگردان و همچنین

هنگامتدریساستادسعیمیکنندبابهچالشکشیدن

راهبردهاي شناختی یادگیري به تعمیق اطالعات و

استادوافرادصاحبنظردرزمینهآنمطلببخصوص

یادگیريهايخودبپردازندوهمچنینبهاعضايهیأت

و همچنین ثبت و ضبط دقیق مطالب و ایجاد ارتباط

دانشگاهها ومراکز

علمیودستاندرکارانآموزشدر

منطقیبااطالعاتقبل،مطالبرایادبگیرندوعملکرد

میشودکهباایجادجويدانشجو
آموزشعالیپیشنهاد 

تحصیلیخودراباالببرند .یکیدیگرازنتایجمهماین

محوروچالشیدرکالسهاوهمچنینداشتنانتظارات

پژوهش این بود که استفاده از راهبردهاي شناختی

بجاازدانشجویانو در نتیجهکاهشاضطرابامتحان

میتواند پیشبین خوبی براي عملکرد تحصیلی باشد.


آنها،محیطیادگیريمناسبتريایجادکنند.


راهبردهاي شناختی به انواع زیادي از اعمال ارادي و

سپاسگذاری

آگاهانه اطالق میگردد که فراگیران براي دستیابی به

درپایانازکلیهدانشجویانمحترموکمیتهپژوهش

میگیرند .این راهبردها
اهداف یادگیري به کار  

در آموزش  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
جنديشاپوراهوازکهباهمکاريصمیمانهخودامکان
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11سیاحوهمکاران
.میشود

 قدردانی،اجراي دقیق این پژوهش را فراهم ساختند
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The Evaluation of relationship between Motivational Beliefs and Self-Regulated
Learning Strategies with Educational Outcomes of students in Health Faculty of
Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences
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Abstract:This study examined the relationship between motivational beliefs and selflearning strategies and academic performance of students in the Faculty of Medical
Sciences, Ahvaz Jundishapur University. In this study, 200 students were selected by
random cluster sampling. Two questionnaires were used to assess the variables of
self-regulated learning strategies (SRLS) and motivational strategies for learning
(MSLQ). Moreover the students’average scores that already had been passed were
used to Measure the academic performance of students in units. The multivariate
analysis (logistic regression) showed that the self-regulated learning strategies’
initiatives include seek help from a teacher, seek help from adults captured, and
recorded notes and also among motivational strategies for learning cognitive
strategies and test anxiety components can be the best predict of academic
performance. Based on deserving students develop ment and improve ment in
learning skills such as self-regulated learning strategies and cognitive strategies to
broaden their knowledge and improve their academic performance and academics,
The authors proposed, creating a relaxed atmosphere without the stress and yet
challenging to learn give students more opportunities to learn.










Key words: Motivational beliefs, Self-regulated learning, Educational outcomes.
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