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  هاي مطالعه و یادگیري بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت

  سوابق تحصیلی آنها و رابطه آن با وضعیت و

  

  2ابوالفضل غفاري - 1محمد سعید عبدخدائی

  6/7/89: تاریخ پذیرش  9/4/88  :تاریخ دریافت

  

  چکیده

طالعه و یادگیري و ارتباط آن با وضعیت این پژوهش با هدف تعیین میزان استفاده دانشجویان از راهبردهاي م

دانشکده هاي ادبیات  86و  84نفر از دانشجویان ورودي سالهاي  425در این مطالعه . تحصیلی آنها انجام شد

پرسشــنامه . اي تصــادفی انتخــاب شــدند و مهندسـی دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه روش نمونــه گیــري طبقــه 

که به منظور انـدازه گیـري میـزان اسـتفاده دانشـجویان از ایـن       ) 1384(راهبردهاي مطالعه و یادگیري کرمی

ها حاکی از این بود که عملکرد دانشجویان در  یافته. راهبردها طراحی شده است، توسط آنها  تکمیل گردید

ها بهره برده، دانشجویان دانشکده  دخترها بیشتر از پسرها از مهارت .ها، در حد متوسط بود استفاده از مهارت

بین دانشجویان روزانه و نوبت . اند ات نیز بیشتر ازدانشجویان دانشکده مهندسی از راهبردها استفاده کردهادبی

همبسـتگی بـین رتبـه    . دوم وهمچنین دانشجویان سال اول و سوم تفاوتی در استفاده از راهبردها مشاهده نشد

ه از راهبردهـا بـا  معـدل دوره متوسـطه و     نبوده و همبستگی بین اسـتفاد  دار معناکنکور و استفاده از راهبردها 

بوده است و در نهایت تحلیل رگرسیون  نشان داد که  فرایند فراشناختی  دار معنامعدل دانشگاهی دانشجویان 

  . دانش و کنترل خود ، بیشترین سهم را در تبیین موفقیت تحصیلی دانشجویان برعهده داشته است

  یادگیري، موفقیت تحصیلی، دانشجویان  هاي مطالعه و مهارت:  هاي کلیدي واژه

  

  دمه مق

هاي مختلف، پیشرفت و  رشد در جنبه. برخورداري از توانایی یادگیري است ،هاي مهم انسان از ویژگی

شناختی ،حاصل تالش  هاي پیچیده، سازگاري و سالمت روان آوري ها و دستیابی به فن تمدن،مقابله با بحران

                                                
   Abdkhoda@um.ac.irاستادیار دانشگاه فردوسی مشهد   1

              استادیار دانشگاه فردوسی مشهد           2

هاي مطالعه و  بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت). 1389( ابوالفضل، غفاري؛ محمدسعید، عبدخدائی

  .  211-226، )2( 11، شناسیمطالعات تربیتی و روان .آنهایادگیري و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی 
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یـادگیري یکـی از مهمتـرین مسـائل     ).1388، 1السـون و هرگنهـان  ( دوزي اسـت او براي یادگیري و تجربه ان

 نظریه پردازان حوزه هاي مختلف  از جمله روانشناسی یادگیري و روانشناسـی تربیتـی    روانشناسی است که

هـانتر و  ( گیـري، تسـهیل، تـداوم و پایـداري آن نمـوده اسـت        را وادار به تحقیق در خصوص عوامل  شـکل 

، تلقی  هاي یادگیري و مطالعه نیز  به عنوان تدابیر شکل دهنده  یادگیري آموزش و مهارت).  2005،  2لیندر

  ). 2007،  3ورنکلنوکلس  ، و برتولد 1388سیف، ( شوند  می

گیرد؟ و چه اثرهایی بر یادگیري و  هاي مطالعه و راهبردهاي یادگیري چیست؟ چگونه شکل می مهارت

رویکـرد خبـر     ،هاي مطالعـه کـه ایـن پـژوهش بـر آن تاکیـد دارد       ظري مهارتیادگیرندگان دارد؟  مبناي ن

، یادگیري را به عنوان فرآیند دریافت محرکهاي محیطی به وسیله گیرنـدههاي  این رویکرد.  است 4پردازي

شدن ، و نهایتـا   دار معناحسی، گذر این محرکها از حافظه حسی و حافظه کوتاه مدت ، به رمز در آوردن و 

از اینرو هر تدبیري که به این فرآینـد سـهولت ببخشـد بـه     . کند گرفتن در حافظه دراز مدت تعریف می قرار

تدابیري که به این منظور توسط روانشناسان و صاحب نظران ابداع . یادگیري و یادآوري کمک کرده است

ختی و فراشـناختی نـام   تر راهبردهـاي شـنا   شده است با نام مهارت هاي یادگیري و مطالعه یا به اصطالح فنی

  ).1388و1387سیف،( اند گذاري شده

در بررسی فرایند یادگیري به طـور اعـم و راهبردهـاي یـادگیري بـه طـور اخـص، بایـد دو مولفـه مهـم           

که عمـدتا در ارجـاع بـه فعالیـت      شناخت اصطالح وسیعی است. را مد نظر قرار داد 6و فراشناخت 5شناخت

و فراشـناخت اصـطالحی اسـت کـه     . گیـرد  دالل مورد استفاده قـرار مـی  هاي ذهنی مثل تفکر، ادراك و است

در واقـع از بطــن   7و راهبردهـاي یـادگیري  . کنـد  دانـش فـرد در مـورد فراینـدهاي شـناختی را توصـیف مـی       

گـذرد توجـه    هاي شناختی، به آنچه در ذهـن مـی   نظریه). 2001، 8سولسو(هاي شناختی برخاسته است  نظریه

آنچـه در   و بـا ایـن تفکرکـه   . نگـرد  هاي شناختی یادگیرنده می ه مثابه تغییري در کنشو به یادگیري ب شتهدا

رویکـرد   به مخالفت برخاسته و به مدد ،برروابط بین محرك و پاسخ است افتدصرفامبتنی می تغییررفتاراتفاق

از یادگیري و با تاکید بر پردازش اطالعـات در بـین محـرك و پاسـخ توسـط ذهـن، درك مـا          خبرپردازي

  ). 2000، 9واتکینس( هاي تسهیل آن را  دچار دگرگونی نموده است فرایند آموزش و یادگیري و شیوه

                                                
1 . Olson & Hergenhan     
2 . Hunter. & Linder  
3 . Berthold & Nuckles,  &  Renkl  
4 . Information processing 
5 . Cognition 
6 . Meta cognition 
7 . Learning Strategies 
8 . Solso 
9 . Watkins  
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هاي کلی یا تاکیـدهاي ذهنـی بـه کـار      اصطالح راهبردهاي شناختی به منظور بیان گروه وسیعی از طرح

الزم اسـت  .  دهنـد  مـی  رود که مردم براي کنار آمدن با حل مسئله یا تکلیف یادگیري مورد استفاده قرار می

بین راهبردهاي شناختی و فراشناختی تمیز قائل شد در حالیکه راهبردهاي شناختی جهت تسهیل یادگیري و 

مـورد اسـتفاده قـرار     ،، راهبردهاي فراشناختی به منظور بازبینی ایـن پیشـرفت   روند تکمیل تکلیف به کار می

امـا سـعی در    .شناختی اسـت  العه یک متن، یک راهبردبراي مثال، یادداشت برداري به هنگام مط. گیرند می

کارآمدترین راهبرد براي تکلیف  و وارسی مـداوم بـراي تعیـین کارآمـدي راهبـرد و تغییـر آن بـه         گزینش

  ).1388و سیف ، 2004،  1وولفولک( باشد هنگام لزوم، یک راهبرد فراشناختی می

هاي مطالعه و راهبردهاي یـادگیري   ته مهارتمهمترین راهبردهاي شناختی و فراشناختی که روي هم رف

  2تکـرار  راهبردهاي مرور و :اند عبارتند از کنند و در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته را سازماندهی می

ایـن راهبردهـا   . باشـد  آن مـی  گیرياز یک فهرسـت بـراي یـاد    ،گذاري مواد نامکه شامل شرح محتویات یا 

به جاي اکتسـاب اطالعـات    3ف آسان و فعال سازي اطالعات در حافظه کاريبهترین استفاده را براي تکالی

گذارند اما بـراي کمـک بـه     ارائه داده و بر مراحل توجه و رمزگردانی تاثیر می 4جدید در حافظه دراز مدت

. انـد گیرنـدگان نـاتوان    هـاي قبلـی یـاد    ایجاد ارتباط درونی بین اطالعات یا یکپارچـه کـردن آنهـا بـا دانسـته     

عبارت از راهبردهـایی هسـتند کـه بـه یادگیرنـده کمـک مـی کننـد تـا           5یا گسترش معنایی اهبردهاي بسطر

بین . اطالعات را بوسیله برقراري ارتباطات درونی بین مطالب آموخته شده در حافظه دراز مدت ذخیره کند

راهبردهـایی  ، 6ندهیسـازما راهبردهـاي  . اطالعات فعلی و قبلی رابطه برقرار نموده و آنها را یکپارچـه نمایـد  

همچنـین ارتباطـاتی بـین    . کنند تا اطالعات مناسـب را گـزینش نماینـد    هستند که به یادگیرندگان کمک می

سازماندهی یک تالش فعال و جسورانه است و به ایجاد دقت در متون . اطالعات آموخته شده برقرار سازند

راهبردهاي فراشناختی به آگـاهی  . هتر خواهد بودنتیجه آن بدست آوردن عملکرد ب انجامد و میمورد بحث 

و راهبـرد دانـش و کنتـرل     7از دانش و مهار شناخت اشاره دارند که شامل دو راهبـرد دانـش و کنتـرل خـود    

و راهیـرد   اسـت  11و توجـه  10، نگرش 9راهبرد دانش و کنترل خود داراي مولفه هاي تعهد. باشند می 8فرایند

                                                
1 . Woolfolk 
2 . Rehersal 
3 . Working memory 
4 . Long term memory 
5 . Elaboration 
6 . Organization 
7 . Knowledye and control of self  
8 . Knowledye and control of process 
9 . Commitment 
10 . Attitude 
11 . Attention 
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در مجمـوع اتخـاذ    .شـود  را شامل می 3و نظم دهی  2و ارزشیابی ، مهار 1ریزيدانش و کنترل فرآیند، برنامه 

کرمـی ،  ( شـوند  همه راهبردهاي شناختی و فراشناختی به عنوان راهبردهاي مطالعـه و یـادگیري قلمـداد مـی    

سـازي ،   روشـی بـراي کدگـذاري ، ذخیـره     ،هاي مطالعه ، مهارت و به تعریفی دیگر ).1387و سیف ، 1384

، بازگویی و استفاده از اطالعات به روشی منطقی، موثر و کافی است و مطالعه موثر و بـا بـازدهی   نگهداري

و  2007، 5و چیـو ، یـین چـو و مـک بیـرد      2009، 4چـن (  اسـت هـاي ویـژه    کسب این مهارتمندنیاز ،بیشتر

  ). 1388فریدونی و چراغیان ،

هـاي مختلـف    فراشناختی و اثرآن بـر جنبـه  هاي شناختی و  ها به بررسی میزان استفاده از مهارت پژوهش

هــاي مطالعــه و یــادگیري  دهــد کــه مهــارت نشــان مــی) 1388(پــژوهش حقــانی و خــدیوزاده . انــد پرداختــه

 7/30دهد که فقط  نشان می) 1387(هاي حسینی و همکاران  بوده است و یافته 25دانشجویان معادل صدك 

یـزدان فـر و   پژوهش  همچنین. قرار دارندوضعیت خوبی  هاي مطالعه در درصد از دانشجویان از نظر مهارت

هـاي مطالعـه    حـاکی از ضـعیف بـودن مهـارت     ،هاي مطالعه ریاضـی  در خصوص مهارت) 1386( همکاران 

فراینـد  طی در  قادرنددانشجویان نشان داد که  ) 2005( هانتر و لیندر پژوهش. ریاضی دانشجویان بوده است

مطالعه، از نحوه یادگیري بهتر آگاه شوند و مسئولیت پذیري بیشتري را  هاي اکتساب و به کارگیري مهارت

که استفاده از ایـن   کنند هاي مطالعه بیان می ادبیات موجود در حیطه مهارت. در امر یادگیري به عهده گیرند

ک مـ . )2007، 6بیجرانو و یانـدي (تدابیر، یادگیري و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را بهبود بخشیده است 

هـاي مطالعـه بـه عنـوان یـک ویژگـی مهـم در کنارکیفیـت          کـه مهـارت  بر این باورند)  2006( 7نامارا و پینر

 8پـژوهش داف  .کننـد  در موفقیت تحصیلی ایفاء نقـش مـی   ،هاي عاطفی آموزش، هوش، انگیزش و ویژگی

ارد و یافتــه نشــان داده اســت کــه بــین اســتفاده از راهبردهــا و موفقیــت در تحصــیل رابطــه وجــود د ) 2004(

. شـود  میموجب افزایش عملکرد درآزمون  ،هاي مطالعه که مهارت حاکی از این است) 2002( 9داویدسون

کنند که ایجاد آمادگی مطالعه و یادگیري در دانشجویان  گزارش می) 2008( 10، مورگان و هودسون فرگی

  .قبل از ورود به دانشگاه بر پیشرفت آنان در دانشگاه تاثیر داشته است

                                                
1 . Planning 
2 . Evaluation 
3 . Regulation 
4 . Chen  
5. Chiu. & Yin chow  &  Mcbride  
6. Bidjerano &Yun Dai  
7 . Macnamara & Penner   
8 . Duff  
9 . Davidson  
10 . Fergy & Morgan & Hodgson   
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ها استفاده کرده بودند در توانـایی   آنهایی که از این مهارت) 1993( 1بر اساس یافته هاي بایلر و اسنومن

تـاثیر آمـوزش راهبردهـاي شـناختی و     ) 1376(در پژوهش متولی . اند خواندن و فهمیدن مطالب جلوتر بوده

اول دبیرستان مورد تاکید هاي  فراشناختی بر خواندن، درك مطلب و سرعت یادگیري دانش آموزان کالس

به این نتیجه رسید که آموزش راهبردهاي یادگیري و مطالعه ) 1377(ابراهیمی قوام آبادي . قرار گرفته است

عالوه بر درك مطلب، سرعت یادگیري، دانش فراشـناختی، خودپنـداره یـا مفهـوم خـود تحصـیلی، برنامـه        

معتقـد اسـت کـه    ) 2007( 2ییـپ . دهـد  زایش مـی ریزي و تنظیم وقت و حل مسـاله را در دانـش آمـوزان افـ    

نارسایی در مهارتهاي مطالعه و یـادگیري میتوانـد تمـامی مزایـاي دیگـر محـیط آموزشـی مطلـوب و حتـی          

قـرار دهـد و از طرفـی در     تـاثیر هاي هوشی و سالمت جسمی، روانـی افـراد را بـه طـور منفـی تحـت        قابلیت

اي احتمالی در محیط هـاي آموزشـی و حتـی کاسـتی در     تواند بسیاري از نارسایی ه می ،صورت کارآمدي

هـاي مطالعـه و یـادگیري توانسـته اسـت       بعـالوه آمـوزش مهـارت   . انگیزش تحصیلی را تعدیل یا جبران کند

  ). 1387عبدخدائی وهمکاران ،(موجب افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان نیز شود 

هــاي شــناختی و  آمــوزش مهـارت  اندکــه دادهنشـان   1388بـه نقــل ســیف ،  1982،  3بـراون و پالســینکار 

دهـد و   هم یـادگیري و هـم انتقـال یـادگیري را در آنهـا افـزایش مـی        ،آموزان دبیرستانی فراشناختی به دانش

هـاي   همینطور اظهار داشتند که بسیاري از مشـکالت یـادگیري و انتقـال یـادگیري ناشـی از فقـدان مهـارت       

  .ها بر  این مشکالت فائق آمد توان با آموزش این مهارت شناختی و فراشناختی در افراد است و می

نقش استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی در ایجـاد  ) 2005( 4به اعتقاد زیمرمن و کیت سانتاس 

معتقـد اسـت فراگیـري راهبردهـاي     )  1999( 5تـاکمن . انگیزش و اشتغال به تکلیف تحصـیلی مشـهود اسـت   

هـا نداشـتن آگـاهی     انگیزشـی  و علت بسیاري از بی داردیدي در ایجاد انگیزش کل ینقش ،مطالعه و یادگیري

یادگیرنـدگانی کـه بـه    ) 1995( 6به اعتقـاد هـان  .  هاي گوناگون است الزم از راهبردهاي مناسب در موقعیت

وهمکـاران   7گـرین .کنند احتمال موفقیت و پیشرفت بیشتري دارند هاي مناسب استفاده می طور فعال از شیوه

. باشـند  آموزان ،موفقیـت را مـدیون بـه کـارگیري راهبردهـاي شـناختی مـی        دانش کنندکه اظهار می) 2004(

تواننـد از   اندکه معلمـان مـی   تعدادي پژوهش را ذکر کرده )1388سیف ،از به نقل ( 1998واینستاین و هیوم، 

تـري   یرنـدگان موفـق  به دانش آموزان خودکمـک کننـدتا یادگ   ،هاي یادگیري و مطالعه راه آموزش مهارت

                                                
1 . Biehler & Snowman  
2 . Yip  
3 . Braun & palsinkar  
4 . Zimmerman. & Kitsantas  
5 . Tuckman 
6 . Hohn 
7 . Greene 
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معتقدنـد  ) 2005(زیمرمن و کیـت سـانتاس   . باشند و در سرنوشت تحصیلی خود نقش فعالتري را ایفا نمایند

تواننـد بـه ایجـاد ادراك     مـی  ،هاي شناختی تاکید دارند ها ، راهبردها و روش که بر پیشرفت مهارت دروسی

(  1برینزمـا . آنـان را افـزایش دهـد    صـیلی ه ودرنتیجـه پیشـرفت تح  نندک کمک آموزان وکنترل دانش کفایت

ي بین انگیزش تحصیلی و فرایند پردازش اطالعـات کـه از طریـق    دار معناخود به ارتباط  پژوهشدر ) 2004

یافتند افرادي کـه  در) 2007(برتولد  و همکاران  .شود دست یافته است به کارگیري فنون مطالعه حاصل می

از افرادي که راهبردهاي شناختی را به تنهایی  ،اند  استفاده کرده ر دو،، هاز راهبردهاي شناختی و فراشناختی

) 2008( 2نیجویز ،سـگرز و گیجسـلرز  . اند را نشان دادهپیشرفت تحصیلی بیشتري  اند، مورد استفاده قرار داده

 گـري عمیـق یـادگیري را ایجـاد     پـردازش  انـد  هاي مختلف توانسته در محیط نشان دادندراهبردهاي یادگیري

هـاي مطالعـه توانسـته اسـت برکـاهش       اند که آموزش مهارت نیز نشان داده) 1387(و همکاران صبحی .کنند

همه این ها حاکی از اهمیت توجه به فراگیري راهبردهاي مطالعه و یـادگیري  . اضطراب امتحان تاثیر گذارد

مطالعـه  در . داشتباید توجه براي بررسی میزان استفاده دانشجویان به شرایط درون گروهی آنان نیز .  است

و  اسـت که بـین دانشـجویان دختـر و پسـر در ایـن زمینـه تفـاوت        شـد نشـان داده  ) 1385(نوریان وهمکـاران 

ي وضـعیت بهتـري   دار معنـا دانشجویان پسر در تمرکز حین مطالعه، مدیریت زمـان و درك مطلـب بـه طـور     

برتري استفاده از راهبردهـاي یـادگیري    بر)1384(اما نتایج پژوهش کرمی. نسبت به دانشجویان دختر داشتند

از طرف دیگر آیـا حضـور در دانشـگاه و گذرانـدن چنـدین      . داردو مطالعه دختران را نسبت به پسران تایید 

وازآنجا کـه دانشـجویانی کـه     ؟ها تاثیر داشته باشد تواند در توجه دادن و فراگیري استفاده از مهارت ترم می

هـاي   تـري دارنـد بـه دوره    که رتبه پائین شوند وآنهایی هاي روزانه پذیرش می دورهرتبه هاي باالتر دارند در 

هـا   تواند تحت تاثیر میزان توانمنـدي آنهـا در اسـتفاده از مهـارت     یابند،آیا این مسئله نیز می نوبت دوم راه می

ي دانشـگاهی  هـا  هاي تحصیلی علوم انسانی و مهندسی به عنوان دو شاخه عمده رشته گروهوضعیت و  ؟باشد

واز  به اهمیت فراگیـري و اسـتفاده از راهبردهـاي مطالعـه و یـادگیري     توجه حال با  ؟چگونه استنظراز این 

آنجا که شناخت نوع و میزان استفاده از آنها در گروه هاي مختلف دانشجویی با توجـه بـه جنسـیت و رشـته     

طالعه و یادگیري، گامی اساسـی بـراي   هاي م تحصیلی و بررسی تاثیر تحصیالت دانشگاهی بر ایجاد مهارت

هاي موجود پاسخگو نبـوده اسـت،    پژوهشاز سویی، و  آموزشی است هاي لهمداخو آموزش  بهبود کیفیت

  :اند  صورت تنظیم شده به ایناصلی  این  پژوهش  هاي پرسش

  هاي مطالعه و یادگیري در چه حدي است؟ وضعیت استفاده دانشجویان از مهارت -1

                                                
1 . Bruinsma 
2 . Nijhuis & Segers & Gijselaers  
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هاي انسـانی و مهندسـی و دانشـجویان سـال      میزان استفاده دانشجویان دختر و پسر و دانشکده آیا بین -2

  داري وجود دارد؟اهاي مطالعه و یادگیري تفاوت معن اول و آخر و روزانه و نوبت دوم از مهارت

آنان هاي مطالعه و یادگیري و سوابق و وضعیت تحصیلی  آیا بین میزان استفاده دانشجویان از مهارت -3

  داري وجود دارد؟امعنرابطه 

بینی کننده بهتري براي پیشرفت تحصـیلی   هاي مطالعه و یادگیري پیش هاي مهارت کدامیک از مولفه-4

  باشد؟ می

  

  روش

ها، غیر آزمایشی یـا    کاربردي و بر اساس میزان مداخله محقق در ایجاد داده ،این پژوهش از منظر هدف

  .شدبا توصیفی و از نوع پیمایشی می

  

  جامعه و نمونه

جامعه آماري این پـژوهش ،کلیـه دانشـجویان روزانـه و نوبـت دوم دختـر و پسـر مقطـع کارشناسـی در          

باشـند کـه    دانشگاه فردوسی مشهد می 1386و  1384هاي ادبیات و مهندسی ورودي سال تحصیلی  دانشکده

کده به علت این بود که هم حجـم  انتخاب این دو دانش. اند مشغول به تحصیل بوده  86-87در سال تحصیلی 

تعـداد دانشـجویان   . دارندو هم در دو مقوله علوم انسانی و مهندسی قرار  هستندوسیعی از دانشجویان را دارا 

پـس از تهیـه فهرسـت    . اي تصـادفی انجـام شـد    گیـري بـه شـیوه طبقـه     نمونه. نفر بود 2353در جامعه آماري 

و جنسـیت از سیسـتم آمـوزش     86و ورودي  84فکیـک ورودي  دانشجویان دانشکده مهندسی و ادبیات به ت

نفر انتخاب شدند پرسشنامه از طریق مراجعه به افراد در محل خوابگـاه یـا دانشـکده بـه      600، تعداد  دانشگاه

کـه در نهایـت پرسشـنامه توسـط     .آوري گردیـد  ها ارائه و پس از تکمیل به صورت حضوري جمع آزمودنی

  .دانشجو تکمیل شد 425

  

  بزار اندازه گیريا 

) 1384(کـه توسـط کرمـی     اسـت گیري این پژوهش سیاهه راهبردهـاي مطالعـه و یـادگیري     ابزار اندازه

راهبردها در آغاز ، به دو مقولـه  . دهد آزمون را نظریه خبرپردازي تشکیل می مبانی نظري. شده است ساخته

هـاي راهبردهـاي    ه زیر مجموعه بـه نـام  شوند سپس راهبردهاي شناختی به س شناختی و فراشناختی تقسیم می

تکـالیف سـاده و    ي تکرار یا مرور، بسط یا گسترش معنایی و سازماندهی که هر یک داراي دو مقوله ویـژه 
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هـاي   راهبردهاي فراشناختی داراي دو زیر مجموعه بـه نـام  . تکالیف پیچیده است تقسیم شدند ي پایه و ویژه

توجـه و دانـش و کنتـرل  فراینـد شـامل برنامـه ریـزي، کنتـرل         دانش و کنترل خود شـامل تعهـد، نگـرش و    

 10سـوال دارد کـه پاسـخنامه آن بـه صـورت یـک پیوسـتار         86این آزمون . باشد دهی می وارزشیابی و نظم

هـا خواسـته شـد کـه اگـر       تنظیم شده است و از آزمودنیها  پرسشجلو هر یک از  9قسمتی یعنی از صفر تا 

شـود عـدد    و اگر اصال انجام نمی 9شود عدد  مه همیشه به وسیله آنها انجام میعبارت مطرح شده در پرسشنا

) 1384(بـر اسـاس گـزارش کرمـی    . را انتخاب کنند 9صفر و در غیر این صورت هر عدد دیگر بین صفر تا 

در . هاي محتوایی، مالکی، سازه و روایـی عـاملی اسـتفاده شـده اسـت      آزمون از روش براي بررسی روایی 

روش صوري بـا نظـر خـواهی از    . حتوایی دو روش صوري و منطقی مورد استفاده قرار گرفته استروایی م

نفر از اساتید صاحبنظر در یادگیري مورد تایید قرار گرفته و روش منطقی با استناد به مبانی نظـري انجـام    30

طریق همبسته کـردن  گردیده است و از  در روایی مالکی از روش مالکی و همزمان استفاده.  پذیرفته است

و در سـطح   r=  29/0ها با نمرات آنان در ابزار ساخته شده بدست آمد که  معدل تحصیلی دو سال آزمودنی

001/0 < p تاییـد شـد و روایـی     97/0روایی سازه از طریق محاسبه همسانی درونی بـا ضـریب   . معنادار بود

وده کـه نشـان داد تحلیـل عـاملی روش     و در سـطح یـک هـزارم معنـادار بـ      948/0برابر  KMOعاملی میزان

همبسـتگی   ،هاي اصلی ماتریس همبستگی حاصل از اجراي تحلیل مولفه. ستها پرسشمناسبی براي تحلیل 

بـود و بـا    97/0کرونبـاخ   آلفـاي  آزمون با اسـتفاده ازروش  پایایی. نشان دادا ه پرسشبین را باال و معناداري 

همه این موارد نشانگر این است که ابزار انتخاب شده بـراي  . مدبدست آ 98/0استفاده از بازآزمایی ضریب 

هـا در   بـراي تحلیـل داده  . هاي مورد نظر کامال مناسب اسـت  اندازه گیري میزان آشنایی و استفاده از مهارت

هاي مطالعه و یادگیري از آمـار توصـیفی اسـتفاده شـد و بـراي       خصوص میزان آشنایی دانشجویان با مهارت

  .، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام  استفاده گردید t سواالت از آزمونبررسی سایر 

  

  ها  یافته

 میزان دست یابی دانشجویان به مهارت هاي مطالعه و یادگیري )1

. هاي مطالعه و یادگیري از آمار توصیفی استفاده گردید براي تحلیل میزان آشنایی دانشجویان با مهارت

نشـان  )   1(هـاي مطالعـه و یـادگیري در جـدول      هاي گوناگون آزمون مهارت ولفهوضعیت دانشجویان در م

  . داده شده است
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  میزان آشنایی دانشجویان با مهارت هاي مطالعه و یادگیري ) 1(جدول

  تعداد  مولفه ها

  آزمودنی

  انحراف  میانگین

  استاندارد

  تعداد

  سواالت

  مطلوب  متوسط  نامطلوب

  180تا  121  120تا  61  60تا  1  20  02/25  82/101  425  راهبرد تکرار یا مرور 

  162تا109  108تا  55  54تا  1  18  04/26  12/103  425  راهبرد بسط وگسترش معنا

  99تا   67  66تا  34   33تا 1    11  03/19  36/52  425  راهبرد  سازماندهی

  81تا  55  54تا  28  27تا  1  9  74/12  55/50  425  راهبرد دانش وکنترل خود 

  252تا  169  168تا  85  84تا  1  28  57/37  07/146  425  رد دانش و کنترل فرایندراهب

  441تا  295  294تا  148  147تا  1  49  34/62  31/257  425  راهبردهاي شناختی

  333تا  223  222تا  112  111تا  1  37  56/48  62/169  425  راهبردهاي فراشناختی 

  774تا  517   516تا  259  258تا  1  86  99/103  94/453  425  راهبردهاي  مطالعه ویادگیري

هـاي مطالعـه و    آمده اسـت ، وضـعیت اسـتفاده دانشـجویان از مهـارت      1همانگونه که در جدول شماره 

  . باشد هاي آن در حد متوسط می یادگیري  و مولفه

   :هاي مطالعه و یادگیري یابی به مهارت تفاوت دانشجویان دختر و پسر در دست)  2

 .اسـت  15/425و میـانگین پسـران    34/476هاي مطالعه و یادگیري  میانگین نمره دختران در کل مهارت

ارائـه شـده   ) 2(نتیجه آن در جدول واستفاده شد مستقل  tها از آزمون  ي تفاوت میانگیندار معنابراي آزمون 

   .است

هـاي مطالعـه و    جویان دختر و پسـر بـا مهـارت   براي مقایسه میانگین میزان آشنایی دانش tاجراي آزمون ) 2(جدول     

  یادگیري 

  يدار معنا t  درجه آزادي  تفاوت میانگین ها  

  000/0  18/5  423  19/51  راهبردهاي مطالعه پسران و دختران 

هـاي مطالعـه و یـادگیري     با توجه به نتایج جدول، بین میزان استفاده دانشجویان دختر و پسـر از مهـارت   

و میـزان اســتفاده دختـران بیشــتر از   )  t  ،423  =df  ،0005/0 < p=  18/5(اهده شـد  ي مشــدار معنـا تفـاوت  

  .پسران بوده است

  
  :هاي مطالعه و یادگیري  به مهارتیابی  هاي ادبیات و مهندسی در دست تفاوت دانشجویان دانشکده)  3

ــارت    ــی در کــل مه ــره دانشــجویان  مهندس ــانگین نم ــادگیري   می ــه و ی ــانگین  70/440هــاي مطالع و می

 .استفاده شدمستقل  tها از آزمون  ي تفاوت میانگیندار معنابود که  براي آزمون  78/467دانشجویان ادبیات 

   .ارائه شده است) 3(در جدول  آزمون نتیجه 
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 هاي مطالعه و براي مقایسه میانگین میزان آشنایی دانشجویان مهندسی و ادبیات با مهارت tاجراي آزمون ) 3(جدول  

  یادگیري 

  يدار معنا t  درجه آزادي  تفاوت میانگین ها  

  راهبردهاي مطالعه دانشجویان

  مهندسی و ادبیات 

07/28  422  79/2  005/0  

هاي مطالعه  هاي مهندسی و ادبیات از مهارت با توجه به نتایج جدول، بین میزان استفاده دانشجویان رشته

و میزان استفاده دانشـجویان  )  t  ،422  =df  ،005/0 < p=  79/2(ي مشاهده شد دار معناو یادگیري تفاوت 

  . ادبیات بیشتر بوده است

  : هاي مطالعه و یادگیري یابی به مهارت تفاوت دانشجویان روزانه و نوبت دوم  در دست) 4

و میانگین دانشـجویان   51/454میانگین نمره دانشجویان روزانه  در کل مهارت هاي مطالعه و یادگیري  

استفاده شد کـه نتیجـه   مستقل  tها از آزمون  ي تفاوت میانگیندار معنابود و براي آزمون  64/452ت دوم نوب

  ارائه شده است  )4(آن در جدول

هاي مطالعه و  براي مقایسه میانگین میزان آشنایی دانشجویان روزانه و نوبت دوم  با مهارت tاجراي آزمون ) 4(جدول

  یادگیري 

  يدار معنا t  درجه آزادي  تفاوت میانگین ها  

  858/0  18/0  420  86/1  راهبردهاي مطالعه روزانه و نوبت دوم 

هـاي مطالعـه و    با توجه به نتایج جدول، بـین میـزان اسـتفاده دانشـجویان روزانـه و نوبـت دوم از مهـارت       

  )  t  ،420  =df  ،858/0 < p=  18/0(ي مشاهده نشد دار معنایادگیري تفاوت 

   :یابی به مهارت هاي مطالعه و یادگیري در دست   86و  84نشجویان ورودي تفاوت دا)  5 

 84و میانگین دانشـجویان    21/459هاي مطالعه و یادگیري  در کل مهارت  86میانگین نمره دانشجویان 

اسـتفاده شـد کـه نتیجـه آن در     مستقل  tها از آزمون  ي تفاوت میانگیندار معنابود و براي آزمون  16/449 –

  ارائه شده است ) 5(دولج

هـاي مطالعـه و    بـا مهـارت     84و  86براي مقایسـه میـانگین میـزان آشـنایی دانشـجویان       tاجراي آزمون )  5( جدول

  یادگیري 

  يدار معنا t  درجه آزادي  تفاوت میانگین ها  

  320/0  -99/0  423  -05/10    84و  86راهبردهاي مطالعه  
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هـاي مطالعـه و    از مهـارت  86و  84اسـتفاده دانشـجویان ورودي    بـا توجـه بـه نتـایج جـدول، بـین میـزان       

  ) t  ،423  =df  ،320/0 < p=  -99/0(ي مشاهده نشد دار معنایادگیري تفاوت 

    

رابطه بین نمرات دانشجویان در آزمون راهبردهـاي مطالعـه و یـادگیري بـا معـدل دبیرسـتان ، معـدل        ) 6

  دانشگاه و رتبه کنکور 

. اي اسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد ط فوق از ضریب همبستگی رتبهبراي محاسبه رواب

نتایج نشان داد که بین نمرات دانشجویان در آزمون راهبردهاي مطالعـه و یـادگیري و معـدل دبیرسـتان آنهـا      

دانشجویان و بین نمرات )  p   ،294  =n  ،14/0  =r > 005/0آزمون دو دامنه ، (وجود داشت  دار معنارابطه 

آزمـون دو  ( وجـود داشـت   دار معنـا در آزمون راهبردهاي مطالعه و یادگیري و معدل دانشگاه آنها نیز  رابطه 

اما  بـین نمـرات دانشـجویان در آزمـون راهبردهـاي مطالعـه و        .) p   ،288  =n  ،18/0  =r > 005/0دامنه ، 

،  p   ،297  =n > 741/0آزمـون دو دامنـه ،   (وجود نداشـت   دار معنایادگیري و رتبه کنکور آنها همبستگی 

017/0  =rho (.  

    

   پیش بینی پذیري مولفه هاي آزمون در معدل دانشگاه)  7

هـاي مطالعـه و یـادگیري بـا      هـاي آزمـون مهـارت    بینی کننده از بین مولفـه  به منظور بررسی بهترین پیش

و سپس بر اساس تحلیل رگرسیون بـه   شد ها با پیشرفت تحصیلی محاسبه موفقیت تحصیلی، همبستگی مولفه

  . بینی کننده پرداخته شد بررسی بهترین پیش

  هاي مطالعه و یادگیري  هاي آزمون مهارت محاسبه همبستگی معدل دانشگاهی با مولفه)  7( جدول

  راهبرد تکرار  

  یا مرور

  راهبرد بسط

  گسترش معنا

  راهبرد

  سازماندهی

  راهبرد دانش

  وکنترل خود

  شراهبرد دان

  کنترل فرایند

  18/0  27/0  12/0  12/0  14/0  معدل دانشگاه

  

  هاي تحلیل رگرسیون چندگانه  آماره) 8(جدول

  اشتباه معیار  تصحیح شده ضریب تبیین  ضریب تبیین  ضریب همبستگی چندگانه

28/0  08/0  07/0  61/1  
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  تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه )  9(جدول

  مجموع  درجه آزادي  

  مجذورات

  نگینمیا

  مجذورات

F سطح  

  يدار معنا

  000/0  70/31  12/82  12/82  1  رگرسیون

      59/2  77/999  386  باقی مانده 

        89/1081  387  مجموع 

  

  آماره هاي متغیرهاي پیش بین در مدل رگرسیون گام به گام )  10(جدول 

  يدار معناسطح   مقدار بتا  متغیرهاي پیش بینی کننده 

  راهبرد تکرار  یا مرور

  راهبرد بسط گسترش معنا

  راهبرد  سازماندهی

  راهبرد دانش وکنترل خود

  راهبرد دانش و کنترل فرایند

015/0-  

041/0-  

007/0-  

34/0  

043/0-  

797/0  

478/0  

901/0  

000/0  

550/0  

شود بین معدل دانشگاه کـه شاخصـه پیشـرفت تحصـیلی اسـت و       مشاهده می) 7(همانطور که در جدول

یعنی هر قـدر دانشـجویان از   . ي وجود دارددار معنامطالعه و یادگیري رابطه مستقیم و  هاي هاي مهارت مولفه

نتـایج بـه دسـت آمـده از انجـام       .انـد  داراي پیشرفت تحصیلی بیشتري بـوده  ،اند ها بیشتر استفاده کرده مهارت

رگرسیون  دهد که ضریب همبستگی چندگانه براي مدل نشان می)  8جدول (ها  تحلیل رگرسیون روي داده

و ضریب تعیین تصحیح شـده نیـز    08/0شده است که مجذور آن یعنی ضریب تعیین برابر با  28/0فوق برابر

 ،گزارش شده است) 9(که در جدول  ،نتایج تحلیل واریانس رگرسیون عالوه بر این،. باشد می 07/0برابر با 

اسـت و بـه    دار معنـا بـاقی مانـده کـامال     دهد که اثر رگرسیون یا اثر متغیرهاي مستقل نسـبت بـه اثـر    نشان می

ي بـه دسـت   دار معنـا بنابراین با استفاده از روش همزمـان مـدل   . باشد می دار معناعبارتی مدل رگرسیون فوق 

متغیـر   )386,1F(=  70/31و   P > 0005/0و   0/ 07= آمده اسـت کـه بـا توجـه بـه  مجـذورات تنظـیم شـده         

در نتیجه با توجه به جدول نتـایج   .باشد می P > 0005/0و  34/0= با بتا ، راهبرد دانش و کنترل خود دار معنا

هـاي راهبـرد    شود که مولفه راهبرد دانـش و کنتـرل خـود کـه از بخـش      مشخص می) 10جدول ( رگرسیون 

  .فراشناختی است بیشترین سهم را در تبیین موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد
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 بحث 

هـاي مطالعـه و    مـده اسـت، وضـعیت اسـتفاده دانشـجویان از مهـارت      آ 1همانگونه که در جدول شماره 

گر چه وضعیت دانشجویان این  .هاي آن در حد متوسط بوده و در بازه مطلوب قرار ندارد یادگیري  و مولفه

 30/0که )  1387(و حسینی و همکاران  25که صدك ) 1388(هاي حقانی و خدیوزاده  پژوهش از پژوهش

فاصله وجود دارد و ایـن خـود بیـانگر     ،تا حد مطلوب کهشود  اما معلوم می. هتر استب ،راگزارش کرده بود

شود از طـرف دانشـگاه در    پیشنهاد می پژوهشهاي این  با توجه به یافته. باشد لزوم آموزش در این حوزه می

ن اسـتفاده  بـودن تفـاوت میـزا    دار معنا.  ریزي شود هاي مطالعه برنامه هاي آموزش مهارت آغاز ورود، کالس

هاي مطالعه و یادگیري حاکی از این است که دختران بیشـتر از پسـران از    دانشجویان دختر و پسر از مهارت

گـرفتن وضـعیت    تواند یکـی از دالیـل پیشـی    کنند و این خود می هاي مطالعه و یادگیري استفاده می مهارت

هـاي   یافتـه . استهمخوان ) 1384(هاي کرمی هاي این پژوهش با یافته یافته. تحصیلی دختران بر پسران  باشد

حاکی از این است که دانشجویان ادبیات و علوم انسانی نسبت به دانشجویان مهندسی بیشتر  3جدول شماره 

ها متناسب بـا   کنند و این شاید بدین دلیل باشد که بیشتر مهارت هاي مطالعه و یادگیري استفاده می از مهارت

 . وم انسانی و علوم پایه استهاي عل محتواي آموزشی رشته

عدم وجود تفاوت در بین دانشجویان روزانه و نوبت دوم حاکی از این است که گرچه در حـال حاضـر   

هـاي روزانـه وارد    آنهایی که از نمرات باالتري برخوردارند بـه دوره  ؛شوند دانشجویان به دو دسته تقسیم می

شـوند، ولـی از نظـر     کشـیده مـی   هـاي نوبـت دوم   رند به دورهتر برخوردا که از نمرات پائین وآنهایی اند شده

و عامل ایـن تفـاوت    .تفاوتی بین این دو گروه وجود ندارد ،هاي مطالعه و یادگیري میزان استفاده از مهارت

عدم وجود تفاوت در میزان استفاده دانشجویان سـال اول و  . هاي یادگیري و مطالعه نیست احتماال توانمندي

هـاي   از این است که تحصیل در دانشگاه نتوانسته اسـت در دانشـجویان اسـتفاده از مهـارت     سال سوم حاکی

و حتـی واحـد    ویـژه هاي آمـوزش   مطالعه و یادگیري را ایجاد نماید و این خود نشان دهنده لزوم ارائه برنامه

ن پیشـرفت  هـاي مطالعـه دانشـجویا    هدف از افـزایش مهـارت  . باشد درسی در این حوزه براي دانشجویان می

ي همبستگی بین راهبردهاي مطالعه و دار معنا. آن است باشدکه معدل یکی از نشانگرهاي ها می آن تحصیلی

یادگیري با معدل دوره متوسطه و دانشگاه نشان دهنده تاثیر استفاده از این راهبردها در بهبود عملکرد اسـت  

 3و داویدسون 2000وهمکاران ، 2بوستا:  2004،  1که این یافته همخوان با مطالعات انجام شده به وسیله داف

                                                
1 . Duff 
2 . Busato 
3 . Davidson 
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هـا   ي همبستگی بـین رتبـه کنکـور و میـزان اسـتفاده از مهـارت      دار معناو عدم . باشد می1384وکرمی 2002،

 نـدارد و ایـن  هاي یادگیري و مطالعه  حاکی از این است که موفقیت در کنکور ارتباطی با استفاده از مهارت

هاي انجام شده در زمینه  در نهایت با توجه به پژوهش. باشد  زمند پژوهش میخود موضوعی قابل بحث و نیا

، در ایـن   2002،  1هاي فراشـناختی دربهبـود عملکـرد تحصـیلی، همچـون پـژوهش ویتـنس        اهمیت مهارت

پژوهش نیز تحلیل رگرسیون نشان داد کـه مولفـه راهبـرد دانـش و کنتـرل خـود بیشـترین سـهم را در تبیـین          

هـا و   شود این پژوهش براي کلیه دانشـکده  در پایان توصیه می .ی دانشجویان دارا بوده است موفقیت تحصیل

 .هاي تحصیلی به تفکیک انجام پذیرد رشته

  

 منابع

آمــوزش ( اثــر بخشـی ســه روش آمــوزش راهبردهــاي یــادگبري ) .1377.(ابراهیمـی قــوام آبــادي ، صــغري 

لب ، حل مسئله ، دانـش فراشـناختی، خودپنـداره    بر درك مط) دوجانبه، توضیح مستقیم و چرخه افکار 

پایان نامه چـاپ   .15تحصیلی و سرعت یادگیري در دانش آموزان دختردوم راهنمایی معدل پائین تراز 

  .دانشگاه عالمه طباطبائی . نشده 

 متـرجم علـی          .  مقدمه اي بـر نظریـه هـاي یـادگیري    ) . 1388. (السون ، ام،اچ و هرگنهان ، بی ، آر

  .) 2009تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ، . (انتشارات دوران : تهران . اکبر سیف 

ــینی ــین ، حس ــه؛  سیدمحمدحس ــین،م احمدی ــوازي ؛ حمدحس ــی ش ــومه ، عباس ــانی و معص ــالمی فارس  ،اس

گـام   .مهارت هاي مطالعه در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت یزد بررسی ).1387.(شهین

    93 -88صص  .آموزش پزشکیتوسعه در  هاي

               تاثیر دوره آموزش کارگاهی مهارت هـاي مطالعـه و یـادگیري    ).1388. (طلعت ،خدیوزادهو فریبا ، حقانی 

ــه و ــان  برراهبردهــاي مطالع ــادگیري دانشــجویان اســتعداد درخش ــوم  .ی ــوزش در عل ــی آم ــه ایران            مجل

     40-21صص  .پزشکی

  . نشر دوران : تهران .  روشهاي یادگیري و مطالعه).1387(.سیف ، علی اکبر

    :        تهـران   ). روانشناسـی یـادگیري و آمـوزش   ( روانشناسـی پرورشـی   ).1388.( سیف ، علی اکبر

  انتشارات آگاه 

علـی   ،فتحـی آشـتیانی  و  پرویـز ،  آزادفـالح ؛  سـیدکاظم  ، رسـول زاده طباطبـایی  ؛ ناصـر  ، صبحی قراملکی

                                                
1 . Waeytens 
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 بـه  ررسی اثربخشی شناخت درمانی و آموزش مهارت هاي مطالعه در درمان دانشجویان مبـتال ب).1387(

  . 60-37صص .  فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز . اضطراب امتحان

            و تـدوین ) . 1387.(، اسـماعیل   بیابـانگرد  ، یوسف و  کریمی، علی اکبر؛ سیف، محمد سعید؛  عبدخدائی 
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  20-5صص .  فردوسی دانشگاه روانشناسی و تربیتی مطالعات.  انگیزش 

عادت هاي مطالعه و ارتباط آن بـا عملکـرد تحصـیلی    ). 1388(  بهمن ، چراغیانو  مالک ، فریدونی مقدم

   28-21. صص  گام هاي توسعه در آموزش پزشکی  .آبادان ريدردانشجویان دانشکده پرستا

       تـدوین ابــزار سـنجش راهبردهــاي یـادگیري و مطالعــه و تعیـین رابطــه آن بــا           ) . 1384.( کرمـی ، ابوالفضــل 

   411 -399صص .  36.  مجله روانشناسی. پیشرفت تحصیلی 

              فراشـناختی بـر خوانـدن ، درك    بررسی تاثیر آموزش راهبردهاي).1376.(متولی،سید محمد

دخترانـه   مطلب و سرعت یادگیري دانش آموزان کـالس هـاي اول دبیرسـتان هـاي    

  .دانشگاه عالمه طباطبائی . کارشناسی ارشد  پایان نامه.شهرستان فردوس

               هـا و مهـارت  ). 1385( .اکبـر  ،محمـدزاده و  آرزو ،فهري؛سـیدنورالدین  ،موسوي نسب؛عباس علی ، نوریان

  .107-101: صص  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.  عادات مطالعه دانشجویان پزشکی زنجان

               بررسـی مهـارت هـاي مطالعـه و    ).  1386( .مهـدي  ،رجـب علـی پـور   و  فریبـرز  ،درتـاج ؛ محسن ،یزدان فر 

-133ص تربیتـی  مه روان شناسی و علـوم فصلنا. نیادگیري ریاضی دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرما
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