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  چکیده:

 روش یادگیری راهبردهای .تاس یادگیری در اثرگذار های مؤلفه به دانشجویان،توجه تحصیلی موفقیت عوامل از یکی :نهیزم

از  های یادگیری فعالیت نتایج ارزیابی و یادگیری های فعالیت بر یادگیری،نظارت فرآیند طراحی در فراگیران که هایی هستند

 کنند می استفاده آنها

م پزشکی بررسی راهبردهای یادگیری دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علو هدف با پژوهش :هدف

 انجام گرفت. قزوین

دراین مطالعه کلیه دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین به روش  :ها روش

پترپیچ جمع آوری شد.سپس اطالعات توسط آمار  MSLQها توسط پرسشنامه ه داد نفر(انتخاب شدند.103سرشماری )

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد chi squair لیل رگرسیونی وآزمونتحتست و Paired tاستباطی آزمون 

 راهبر از استفاده میانگین بود متوسط حد در ازراهبردها، دراستفاده دانشجویان عملکرد که بود این از حاکی یافته ها :ها افتهی

تفاوت بود.  32/49±31/11ن وباورهای انگیزشی به میزا 93/30±69/4وراهبردهای فراشناختی 37/03±03/7شناختی دهای

 ورود سال با فراشناختی راهبردهای بین (.p≥30/3)معناداری دربین دختران وپسران در استفاده از راهبردها مشاهده نگردید

 سهم بیشترین که استفاده از راهبردهای یادگیری داد نشان رگرسیون تحلیل(.p≤30/3)داشت وجود معناداری و مثبت ارتباط

 (.p≤30/3)است داشته برعهده دانشجویان تحصیلی موفقیت تبیین در را

 نهایت در و تر بیش تحصیلی موفقیت به منجر آنها از استفاده ارتقای و آموزش راهبردهای یادگیری و شناسایی :یریگ جهینت

 شد. خواهد بهبودعملکرد دانشجویان  بهداشت محیط

 ،بررسیدانشگاه علوم پزشکی قزوین کده بهداشت،،دانشبهداشت محیط یادگیری، راهبردهای ها: واژه دیکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب
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 صفحه     عنوان

 

  0                                                                                                   چکیده پژوهش

 4-7                                                                                                 فهرست مطالب

                                                                                                         فهرست جداول
                                                                               : مشخصات دموگرافیک دانشجویان رشته بهداشت محیط1جدول شماره

                            محیط بهداشت رشته دانشجویان در انواع شیوه های راهبردهای یادگیری  از استفاده مقایسه: 2شماره جدول

               حیطه های مورد نظرمحیط به تفکیک  بهداشت رشته دانشجویان در یادگیری راهبردهای از استفاده مقایسه: 3شماره جدول

            مقطع تحصیلی به توجه با یادگیری راهبردهای از محیط بهداشت رشته دانشجویان استفاده میزان مقایسه: 4 شماره جدول

          ه به جنسبرای مقایسه میانگین استفاده دانشجویان رشته بهداشت محیط از راهبردهای یادگیری باتوجt:اجرای آزمون 5جدول شماره 

          برای مقایسه میانگین استفاده دانشجویان رشته بهداشت محیط از راهبردهای یادگیری باتوجه به تاهلtاجرای آزمون : 6 شماره جدول

استعداد  برای مقایسه میانگین استفاده دانشجویان رشته بهداشت محیط از راهبردهای یادگیری باتوجه بهtاجرای آزمون : 7 شماره دول

                                                                                                                                                                                                     درخشان

ین استفاده دانشجویان رشته بهداشت محیط از راهبردهای یادگیری باتوجه به برای مقایسه میانگtاجرای آزمون : 8 شماره جدول

                                                                                                                                                                                                مشروطی

                                               :ارتباط بین معدل واستفاده از راهبردهای شناختی با استفاده از رگرسیون 9جدول شماره 

:ارتباط بین مقطع تحصیلی دانشجویان رشته بهداشت محیط  واستفاده از راهبردهای شناختی با استفاده از 11جدول شماره 

                                                                                                                                                                          رگرسیون 

 

 

 
 فصل اول

 

  2-11                  بیان مسئله و اهمیت پژوهش

 

 13            پژوهشها و مشکالت اجرایی محدودیت

                                13                            هاتعریف واژه
 فصل دوم
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                                   14                              اهداف پژوهش

 

 14                               سؤاالت پژوهش

                                  10                              فرضیات پژوهش

 
 فصل سوم

 

 17                              نوع مطالعه

 

                                                     17                       جمعیت مورد مطالعه 

 

                                              17               گیریحجم نمونه و روش نمونه

 

                                                     17                 مکان و زمان انجام مطالعه

 

                                                     12                           متغیرهای تحقیق

 

                                             12            ر آنها و ابزاروش گردآوری داده

 

                                            12         هاروایی و پایایی ابزار گردآوری داده

 

                                                16                                  روش کار 

 

                                               333                   هایه و تحلیل دادهروش تجز

 

                                            33                                مالحظات اخالقی

 
 فصل چهارم

 

                                                         33-01                                      نتایج

 
 فصل پنجم

 

                                        00                             هاتفسیر یافته
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                                    02-00                              گیریبحث و نتیجه

 

                                             02                                       پیشنهادات

06-41                                      فهرست منابع:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
 

 بیان مسئله و اهمیت پژوهش



6 
 

 
جایی که رفتارهای ما اکتسابی و اهمیت یادگیری وکسب توانمندی های اکتسابی در پیشرفت افراد همیشه مورد توجه بوده است. از آن

یکی از نکات اساسی در آموزش آموختنی است، بررسی اصول و روش های یادگیری و عملکرد ذهنی بهتر، امری اساسی و مهم می باشد. 

باید موثرترین به عالوه فراگیران . این است که به فراگیران یاد دهیم چطور یاد بگیرند، چطور به خاطر بسپارند و چگونه مساله حل کنند

به طور معمول از فراگیران انتظار داریم که خوب درس . ما روشها و راهبردهای یادگیری را بدانند و در هنگام مطالعه از آنها استفاده کنند

 Learning) منظور از راهبردهای یادگیری(. 1)کنند، یا تعداد زیادی اطالعات را به خاطر بسپارند بخوانند، مساله حل

Strategies)به عبارت  (.0و3)، طرحهای کلی، روشها و فنون ذهنی برای حل مساله و اکتشافهایی برای پردازش اطالعات هستند

رویکرد پردازش  ،(. یکی از رویکردهای شناختی مهم در یادگیری1)هایی هستند که باعث تسهیل در عملکرد فرد می شوند دیگر فعالیت

اطالعات را  ،تفکر و سایر فرآیندهای شناختی و فعالیتهای ذهنی ،حافظه ،نه از طریق توجهاطالعات است. این که یادگیرندگان چگو

رویکرد پردازش اطالعات بر راهبردهای ذهنی ای تاکید و تمرکز می کند که افراد برای  ،اندوزش و پردازش می کنند. به سخن دیگر

هر تدبیری  ،(. براساس رویکرد روان شناختی خبرپردازی4ه می کنند)تبدیل محرک های وارده به نظام ذهن و شناختشان از آنها استفاد

که به پردازش اطالعات کمک کند در واقع به یادگیری و یادآوری کمک خواهد کرد. این تدبیرکه توسط روانشناسان خبرپردازی ابداع 

مرور (. راهبردهای یادگیری شامل مراحل 0راهبردها یا استراتژی های یادگیری )شناختی و فرا شناختی( نامیده شده اند) ،گردیده

بر درک  نظارتو  (Organizationalسازماندهی) (،Elaboration بسط دهی)(، Rehrarsalذهنی)

خواندن همیشه با فعالیت ذهنی است. هر چه خواندن با فعالیت (. 1می باشند)(  Comprehension Monitoring ) مطلب

به همراه دارد. سوال کردن، عالمت گذاری نمودن، حاشیه نویسی، خالصه برداری از مطالب، از  ذهنی بیشتری همراه باشد نتایج بهتری

 حفظ گفتن، سازمان دادن مطالب و ...از جمله روشهایی هستند که فرد را در فرآیند یادگیری فعال ساخته و او را وادار می کنند تا به طور

 فعاالنه به مطالعه بپردازد.

بیانگر اهمیت راهبردهای یادگیری در تسهیل فرآیند یادگیری، یادسپاری و یادآوری است و  های اخیر انجام شده اند،حقیقاتی که در سالت

نشان می دهد.  سازماندهی و نظارت بر درک مطلب را ،بسط دهی ،مرور ذهنینقش تحول شناختی در استفاده از راهبردهای یادگیری 

و رابطه مثبت و معناداری  (،9)اهبردهای شناختی، نیرومندترین اثر را در یادگیری فراگیران دارندن است که راینتایج این تحقیقات بیانگر 

به  معتقدند اطالعاتی که دارای ارتباط معنایی هستند برخی از محققین،(. 7)نمرات در دانشگاه وجود دارد عدلبین شیوه یادگیری و م

فراگیرانی که عالقه مندی بیشتری به استفاده از  و را تسهیل می کندآنها بازیابی ، عاتو ایجاد ارتباط بین اطال آسانی فراخوان می گردند

مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که در نظام آموزشی  (.2و0) را به خوبی فرا می گیرند مطالب یادگیری ،دارند راهبردهای شناختی

بر این است که فراگیران به خودی خود، شیوه های درست مطالعه و یادگیری و اعتقاد توجه کمتری می شود  ،به آموزش شیوه مطالعه ،ما

در حالیکه الزم است فراگیران فنون، شیوه ها و راهبردهای  را کشف می کنند و مهارتهای الزم در موفقیت تحصیلی را بدست می آورند.

منطقاً پابه  ،های آموزشی رابطه نزدیک و متقابل وجود دارداز آنجا که بین اصول یادگیری و روش  صحیح مطالعه و یادگیری را بیاموزند.

با توجه به اینکه استفاده  .(6روش های آمورشی نیز کارآمدتر و اثربخش تر خواهند شد) ،پای افزایش دانش ما درباره فرآیندهای یادگیری



7 
 

شناخت راهبردهای یادگیری با هدف  از راهبردهای یادگیری به پیشرفت تحصیلی دانشجویان کمک زیادی می نماید این مطالعه

 دانشجویان بهداشت محیط و ایجاد روش های نوین در پیشرفت و یادگیری دانشجویان انجام می گردد.

 

 مروری بر مطالعات قبلی

 راهبردای مقایسه عنوان با اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه در1072 سال در وحسنی آشتیانی پژوهش فتحی در

 مقطع سوم ی پایه دختر آموزان دانش مطالعه مورد ی جامعه گرفت انجام ناموفق و موفق موزانآ دانش در یادگیری

 ناموفق دانش آموز )موفق و  903گیری خوشه ای  نمونه روش از استفاده با آنها ازبین بود، که تهران شهر متوسطه

 استفاده یادگیری راهبردهای ی پرسشنامه تحصیلی، از عملکرد بررسی به عالوه پژوهش این در .گردید (انتخاب

 راهبردهای از استفاده میزان لحاظ از ناموفق و موفق آموزان دانش بین دادکه نشان آمده بدست نتایج .آمد بعمل

 گروه در تحصیلی رشته لحاظ از بعالوه .دارد وجود (p<31/3) معنادار تفاوت مطلب درک بر نظارت و دهی بسط

 و در مطلب درک بر نظارت و دهی بسط راهبردهای در (p<31/3) معناداری وتتفا انسانی وعلوم فیزیک-ریاضی

 مطلب درک بر نظارت و سازماندهی راهبردهای در( p<30/3)معنادار تفاوت انسانی علوم و فیزیک-ریاضی های گروه

– ریاضی انسانی گروه در دادکه نشان تمایز تحلیل نتایج آن بر افزون .داشت وجود ناموفق و موفق آموزان دانش بین

 بسط راهبرد انسانی گروه و در مطلب درک بر نظارت راهبرد تجربی علوم گروه دهی، در راهبرد بسط در فیزیک

 (.13اند) داشته تحصیلی موفقیت با رابطه در را سهم بیشترین دهی

 انجام 29 سال در تحصیلی ملکردع در جنسیت و یادگیری انگیزشی، راهبردهای های باور نقش عنوان سیف، با ،رضایی که هشی پژو

 دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و پیشرفت انگیزش بر فراشناختی مطالعه و یادگیری راهبردهای آموزش تاثیر پژوهش هدف دادند

ان تهر شهر متوسطه دوره تحصیل به مشغول دختر آموزان دانش کلیه مطالعه مورد جامعه بود. 29-27 تحصیلی سال در تهران متوسطه

 انگیزش و مطالعه و یادگیری راهبردهای کنترل و آزمایشی گروه دو هر آزمونی میانگین پیش مرحله بود. نتایج بیانگر این بود که در

ایجاد  گروه دو بین داری معنا تفاوت آزمایش، ه گرو به فراشناختی راهبردهای آموزش جلسه 13 ارائه از پس .بود برابر تحصیلی پیشرفت

 (.11شد ) بیشتر کنترل گروه به نسبت آزمایش گروه ی نمره مقایسه این در گردید و

 

 یادگیری راهبردهای و انگیزشی باورهای رابطه عنوان با اصفهان دانشگاه در 1023 سال در تهرانی ، مولوی، شیرازیکجباف که پژوهشی

 انتخاب تصادفی صورت به دبیرستان سوم پایۀ زآمو دانش133دادند، انجام دبیرستانی آموزان دانش تحصیلی عملکرد با خودتنظیمی

 معدل از تحصیلی عملکرد اندازه گیری برای و( MSLQ)یادگیری انگیزشی راهبردهای پرسشنامۀ از پژوهش متغیرهای بررسی برای. شدند
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 بینی پیش امتحان، بهترین اضطراب و ها بیانگر این بودند که خودتنظیمی، خودکارآمدی یافته. شد استفاده آموزان دانش دوم سال نمرات

 به خودتنظیمی، یادگیری راهبردهای آموزش بهتر است با مربیان و معلمان محققان و از نظر (30/3p)بودند تحصیلی عملکرد کنندگان

 (.13)بدهند یادگیری برای بیشتری فرصت دانش آموزان

 و جنسیت یادگیری انگیزشی، راهبردهای باورهای نقش نعنوا با تربیت و تعلیم در پژوهشکده1024 سال در و سیف رضایی که پژوهشی

 بینی پیش عامل بهترین نظارت و کنترل راهبرد فراشناختی که داد نشان پژوهش دادند نتایج انجام تحصیلی دانش آموزان و عملکرد در

 تحصیلی پیشرفت با منفی بطهرا امتحان اضطراب و بیرونی، جنسیت شخصی، اهداف آمدی کار های متغیر .است تحصیلی عملکرد کننده

 (.10کردند) می بازدارنده، عمل عوامل حکم در ها متغیر و این داشتند آموزان دانش

 

 بر فراشناختی مطالعه راهبردهای آموزش تاثیر باعنوان طبایی طبا عالمه در دانشگاه1022 سال در سیف دکتر و خامنه عطار که پژوهشی

 میانگین آزمون پیش مرحله نتایج بیانگر این بود که در انجام دادند تهران شهر متوسطه دختر آموزش دانش تحصیلی پیشرفت و انگیزش

 آموزش جلسه13 ارائه از پس بود و برابر تحصیلی پیشرفت انگیزش و مطالعه و گیری یاد راهبردهای در آزمایش و کنترل گروه دو هر

 گروه ی نمره مقایسه این در و را نشان داد گروه دو بین داری معنا اوتتف آزمون پس نتایج آزمایش، گروه به فراشناختی راهبردهای

 (.14بود) بیشتر کنترل گروه به نسبت آزمایشی

 

 و مطالعه مهارت از دانشجویان استفاده میزان بررسی عنوان با مشهد فردوسی دانشگاه در1022 سال در غفاری و خدائی عبد پژوهش

 29 و 24 سالهای ورودی دانشجویان از نفر 430 مطالعه این در گرفت. انجام آنها تحصیلی بقسوا و باوضعیت آن رابطه و یادگیری

 راهبردهای پرسشنامه. شدند انتخاب تصادفی ای طبقه گیری نمونه روش به مشهد فردوسی دانشگاه و مهندسی ادبیات های دانشکده

 آنها توسط است، شده طراحی راهبردها این از دانشجویان استفاده میزان گیری اندازه منظور به که(  1024) کرمی یادگیری و مطالعه

 از پسرها از تر بیش دخترها. بود متوسط حد در تها، مهار از استفاده در دانشجویان عملکرد که بود این از حاکی ها یافته. گردید تکمیل

 دانشجویان بین. بودند ه کرد استفاده راهبردها از مهندسی دهدانشک از دانشجویان بیشتر نیز ادبیات دانشکده دانشجویان برده، بهره مهارتها

 و کنکور رتبه بین نشد. همبستگی مشاهده راهبردها از استفاده در تفاوتی سوم و اول سال دانشجویان و همچنین دوم نوبت و روزانه

 بوده دار معنا دانشجویان دانشگاهی معدل و متوسطه دوره معدل با راهبردها از استفاده بین همبستگی نبود و دار معنا راهبردها از استفاده

 تحصیلی موفقیت تبیین در را سهم بیشترین خود، کنترل و دانش فراشناختی فرایند که داد نشان رگرسیون تحلیل نهایت در و است

 (.10است ) داشته برعهده دانشجویان
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 راهبردهای رابطه عنوان با( اصفهان)خوراسگان داسالمیآزا دانشگاه در1022 سال در کیا گلدوست و معینی نخستین که پژوهشی

 2041 اردبیل انجام دادند آزاداسالمی دانشگاه دانشجویان تحصیلی عملکرد با یادگیری برای انگیزش راهبردهای و خودتنظیمی یادگیری

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه 1027- 22تحصیلی سال دوم نیمسال در تحصیل به مشغول غیرپزشکی های رشته باالتر و 0ترم دانشجوی

 بینی پیش برای انگیزش راهبردهای و خودتنظیم یادگیری راهبردهای متغیرهای داد نشان پژوهش های یافته. انتخاب گردیدند اردبیل

بوده  البا متوسط حد از دانشجویان بین در یادگیری برای انگیزش راهبردهای (.>31/3p) معنادار می باشند دانشجویان تحصیلی پیشرفت

(p<0/01  )نداشت  متوسط حد با معناداری تفاوت دانشجویان تنظیم خود یادگیری راهبردهای ولی(p>0/05)(19.) 

 

 آموزان دانش فعال ی حافظه عملکرد بر( فراشناختی و شناختی) یادگیری راهبردهای آموزش اثر باعنوان و همکاران مفتخری که پژوهشی

 چند ای خوشه گیری نمونه روش از استفاده با آموزان دانش از نفر170دادند، تعداد  انجام1026سال در تهران شهر متوسطه مقطع دختر

 قرار یادگیری راهبردهای آموزش تحت ساعته یک جلسه 13 مدت به آزمایش گروه.شدند در دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب ای مرحله

 قرار سنجش مورد کنترل و آزمایش گروه دو هر فعال ی حافظه ون، عملکردآزم پس عنوان به آموزش، جلسات اتمام از پس اند گرفته

 یا گرفت قرار آماری تحلیل و تجزیه مورد همیشه و مستقل های گرو تا آزمون از استفاده آزمون، با پیش اجرای از حاصل های داده .گرفت

 (.17دارد) مثبت اثر فعال ی حافظه عملکرد روی یادگیری شناختی راهبردهای از استفاده و آگاهی داد، نشان پژوهش های فته

 

 راهبردهای و شخصیت ی عمده عامل پنج ی رابطه عنوان با اصفهان دانشگاه در 2910سال در پور، ملک کامکار، ،خورسندی که پژوهشی

 متشکل ونه ی تحقیق،که نم گرفت انجام1029-27 سال در اصفهان شهر دبیرستانی پسر و دختر آموزان دانش در تنظیمی خود یادگیری

گانه  پنج نواحی دبیرستان های میان از ساده تصادفی سپس و ای خوشه صورت به که بودند(  دختر 63 و پسر 20)  آموز دانش 170 از

- خود یادگیری راهبردهای سنجش و برای IFF-NEO پرسشنامۀ از شخصیت عامل پنج سنجش برای. گردیدند انتخاب اصفهان ی

 داری معنا تفاوت ان و پسر دختران یادگیری راهبردهای های میانگین واریانس تحلیل از حاصل نتایج. شد فادهاستMSLQ  تنظیمی

 عامل پنج های میانگین داری معنی تفاوت پسران و دختران یادگیری راهبردهای های میانگین واریانس تحلیل همچنین، .ندارد وجود

 از حاصل نتایج. داشتند داری معنا  تفاوت " نگرایی وجدا" و " پذیری توافق " عامل دو که بود آن گویای جنس، دو در شخصیت عمدة

 ی دار معنا و مثبت رابطۀ " تنظیمی- خود " راهبرد با   "شناسی وظیفه" عامل دختران، گروه در که داد نشان همزمان رگرسیون تحلیل

 " و راهبرد " درونی گذاری ش ارز" راهبرد ، "شناختی" راهبردهای با " شناسی وظیفه " عامل پسران و دختران گروه دو هر در .داشت

 (.12اند) داشته داری معنا مثبت رابطۀ ، " خودکارآمدی
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 دانشجویان یادگیری و مطالعه راهبردهای مقایسه عنوان با تهران، معلم تربیت دانشگاه در1063 سال در اکبری و همکاران که پژوهشی

 و تجزیه وارد(  ضعیف دانشجوی111 و قوی دانشجوی 137) دادند انجام تهران معلم تربیت دانشگاه در ضعیف و قوی علمی توانایی دارای

 در که داد نشان نتایج .شد استفاده دانشجویان مطالعه  یادگیری راهبردهای ارزشیابی برای( LASSI) تشخیصی ابزار از. شدند تحلیل

 راهنمای حواس، انگیزش، تمرکز نگرش، آزمون، راهبردهای اصلى، ایده انتخاب طالعات،ا پردازش یادگیری و مطالعه راهبردهای کاربرد

 3/ 31 سطح در داری معنا تفاوت پایین، پیشرفت با دانشجویان و باال تحصیلی پیشرفت با دانشجویان گروه دو بین زمان مدیریت و مطالعه

 (.16نشد) مشاهده دارى معنا تفاوت گروه دو بین در خودآزمایی و اضطراب راهبردهای در و( =31/3a) مشاهده

 

 خود ارتقای در مطالعه و یادگیری راهبردهای آموزش بخشی اثر عنوان با الزهرا دانشگاه در1061 درسال خادمی و ترازی  که پژوهشی در

 برای دو بار ای هفته جلسه 13 طول در مطالعه و یادگیری راهبردهای آموزش دادند و انجام امتحان اضطراب دارای آموزان دانش پنداری

 قابل تأثیر مطالعه و یادگیری راهبردهای نتایج بیانگر این بود که آموزش. نکرد دریافت درمانی هیچ کنترل گروه و شد اجرا آزمایش گروه

 (.33داشت) امتحان اضطراب دارای آموزان دانش خودپنداری ارتقای در ای مالحظه

 

با عنوان تفاوتهای دانش آموزان در راهبردهای یادگیری خودتنظیم انجام دادند نتایج نشان  1622سال در  در پژوهشی که زیمرمن و پونز

دادندکه رابطه مثبت و معنادار بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و موفقیت تحصیلی فراگیران بوده و تاثیر مثبت راهبردهای یادگیری 

 (. 31ن است)خودتنظیم بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان همخوا

 

 های دوره در فعال یادگیری در دانشگاه تگزاس در سان آنتینو با عنوان راهبردهای3313درسال  جی میلیس باربارا در پژوهشی که

 . (22کنند) اتخاذ را فعال یادگیری باید هستند آموز دانش یادگیری افزایش  به مایل که حضوری،انجام دادنتایج بیانگر این بود که معلمانی

 

 :ها و مشکالت اجرایی پژوهشمحدودیت

  دانشجویانعدم همکاری -1

 عدم وجود هم زمان همه دانشجویان در یک روز کالسی-3

 :هاتعریف واژه
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 هایی راه از ای مجموعه و ذهنی فرایندهای درونی شناخت شامل یادگیری، و مطالعه راهبردهای :راهبردهای یادگیری

 گردد ذخیره می حافظه در و شود می تبدیل رمز به و درک شده و گیرد می قرار توجه وردم اطالعات آنها وسیله-به که است

 گیرد. قرار استفاده ومورد شود خوانده فرا حافظه از نیاز صورت در تا

دانشجویان رشته بهداشت محیط:منظور دانشجویان رشته بهداشت محیط مشغول به تحصیل در دانشکده بهداشت می 

 باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
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 ( General Objectiveاهداف اصلی طرح: )  -الف

 ( General Objectiveاهداف اصلی طرح: )  -الف

 بررسی راهبردهای یادگیری دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 (Specific Objectivesاهداف فرعی طرح: ) -ب

 حسب جنس ی یادگیری برتعیین راهبردها -1

 حسب سن تعیین راهبردهای یادگیری بر-3

 باورهای انگیزشی تعیین راهبردهای یادگیری با توجه به-0

 راهبردهای شناختی تعیین راهبردهای یادگیری با توجه به-4

 راهبردهای فراشناختی تعیین راهبردهای یادگیری با توجه به -0

 سال ورودحسب  تعیین راهبردهای یادگیری بر -6

 حسب معدل تعیین راهبردهای یادگیری بر -7

 هدف کاربردی : -ج

   طراحی مطالعات مداخله ای به منظور بهبود استفاده از راهبردهای یادگیری )در صورت نیاز( -1

 استفاده از راهبردهای یادگیریبرای  برگزاری دوره های آموزشی -3

 

 (Hypothesisفرضیات: )  -د

 حسب جنس در دانشجویان رشته بهداشت محیط چگونه است؟ از راهبردهای یادگیری برمیزان استفاده -1

 حسب سن در دانشجویان رشته بهداشت محیط چگونه است؟ میزان استفاده از راهبردهای یادگیری بر -3

 چگونه است؟  باورهای انگیزشی در دانشجویان رشته بهداشت محیطمیزان استفاده از راهبردهای یادگیری با توجه به  -0
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 در دانشجویان رشته بهداشت محیط چگونه است؟  راهبردهای شناختی میزان استفاده از راهبردهای یادگیری با توجه به -4

 راهبردهای فراشناختی در دانشجویان رشته بهداشت محیط چگونه است؟ میزان استفاده از راهبردهای یادگیری با توجه به  -0

 حسب سال ورود در دانشجویان رشته بهداشت محیط چگونه است؟  ردهای یادگیری برمیزان استفاده از راهب -9

 حسب معدل در دانشجویان رشته بهداشت محیط چگونه است؟  میزان استفاده از راهبردهای یادگیری بر -7
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 فصل سوم

 

 
 

 (Type pf studyنوع مطالعه: )  1-3

 گردید.یفی تحلیلی است که دردانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام این پژوهش، یک مطالعه توص

 جمعیت مورد مطالعه :0-
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می  دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوینجمعیت مورد مطالعه 

 باشد.

 گیری:حجم نمونه و روش نمونه 3-0

استفاده از روش نمونه گیری سرشماری وارد مطالعه گردیدند.تعداد کلیه دانشجویان رشته بهداشت محیط با 

 نفر می باشند. 104کل دانشجویان 

 

 مکان و زمان انجام مطالعه:4-0

-64دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود. مطالعه درنیمسال دوم سال تحصیلی مکان مطالعه 

 انجام گرفت. 60

 

 

 

 متغیرهای تحقیق:0-0

 مشخصات                                   

 متغیر  

    

 مستقل
 وابسته

 کیفی کمی

 تعریف علمی
 مقیاس

 رتبه ای اسمی گسسته پیوسته

 *  جنس
  *  

با توجه به  

 پرسشنامه

 *  سال ورود 
 

* 
  

سال ورود دانشجو به 
 دانشگاه

با توجه به 

 پرسشنامه

     *  *  سن

    *   *  تاهل

 *  خوابگاه
 

 
*  

با توجه به سکونت در 
 خوابگاه وعدم سکونت

با توجه به 

 پرسشنامه

 *  تعداد فرزندان 
 

* 
  

تعداد فرزندان در 
 خانواده

با توجه به 

 پرسشنامه

 *  تحصیالت والدین
 

 
 * 

با توجه به  تحصیالت والدین 

 پرسشنامه

 *  شغل والدین
  *  

با توجه به  شغل والدین

 پرسشنامه
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  * ای شناختیراهبرده

 

 

 * 

با توجه به پرسشنامه 

سوال 10استانداردشامل 

 پنجدربه صورت کمی 

        کامالموافقم قسمت 

موافقم           نظری 

ندارم             مخالفم            

 کامال مخالفم

با توجه به 

 پرسشنامه

  * راهردهای فراشناختی 

 

 

 * 

با توجه به پرسشنامه 

سوال به 6استانداردشامل 

 پنجدرصورت کمی 

        کامالموافقم قسمت 

موافقم           نظری 

ندارم             مخالفم            

 کامال مخالفم

با توجه به 

 پرسشنامه

  * راهبردهای انگیزشی

   * 

با توجه به پرسشنامه 

سوال 30استانداردشامل 

 پنجدربه صورت کمی 

        کامالموافقم قسمت 

م           نظری موافق

ندارم             مخالفم            

 کامال مخالفم 

با توجه به 

 پرسشنامه

 
 

 

 روش گردآوری داده ها: ) روش کار ( 6-3

 (MSLQ)ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد راهبردهای یادگیری خود تنظیمی می باشدتحلیلی  توصیفی نوع از پژوهش این

عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای  47سط پینتریچ و دی گروت ساخته شده است. این پرسشنامه با می باشد که تو

 33یادگیری خودتنظیمی)راهبردهای شناختی و فراشناختی( تنظیم شده است. خرده مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل 

راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را می سنجد.  ،هبردهای شناختیعبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی تحصیلی یعنی را

 عبارت مقیاس را به صورت زیر به خود اختصاص داده است:10راهبردهای شناختی 

 ;40،01خالصه نویسی شامل عبارتهای ;04بسط شامل یادداشت برداری شامل عبارت ;44، 07، 36تکرار و مرور شامل عبارتهای 

 .03،00و درک مطلب شامل عبارتهای  47،43،06،37،39عبارتهای  سازماندهی شامل

 عبارت مقیاس را به شرح زیر شامل می شود:6راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع 

 ;09،03نظم دهی شامل تالش و پشتکار عبارات  ;40،41،00،32نظارت و کنترل شامل عبارتهای ;49،02برنامه ریزی شامل عبارتهای 

 .43ظم دهی عبارت و فعالیت ن
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ارزش گذاری درونی و  ،جهت گیری هدف ،عبارت مقیاس را در برگرفته و شامل چهار جز خودکارآمدی30بخش باورهای انگیزشی

 اضطراب امتحان به شرح زیر می باشد:

ی ارزش گذاری درون ;34،19،11،4،1جهت گیری هدف عبارات ;33،31،16،14،13،13،6،9،4خودکارآمدی شامل عبارتهای 

 .30،30،12،10،10،7،0اضطراب امتحان عبارات ;33،17،2،0عبارات

 روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:7-3

( در بررسی روایی آن با استفاده از روش تحلیل برای مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل 30)1663پینتریج و دی گروت در سال 

اضطراب امتحان و برای مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دو عامل استفاده از راهبردهای ارزشگذاری درونی و  ،خودکارآمدی

شناختی و استفاده از راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را به دست آوردند و ضرایب پایایی خرده مقیاس های 

 ،26/3یبی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ به ترتاستفاده از راهبردهای شناخت ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان،خودکارآمدی

برای بررسی روایی این پرسشنامه از روش 1079( نیز در کشور ایران در سال 34تعیین کردند. موسوی نژاد ) 74/3 ،20/3 ،70/3 ،27/3

ودنظم دهی ای شناختی سطح باال و خراهبرده ،روایی محتوایی و تحلیلی عاملی استفاده کرد و سه عامل راهبردهای شناختی سطح پایین

را گزارش نمود.  24/3 ،76/3 ،62/3فراشناختی را استخراج کرد. او برای تعیین پایایی و عوامل فوق به ترتیب ضرایب آلفای  
 

  ابزار گردآوری داده ها :8-3
که توسط پینتریچ و دی گروت  می باشد (MSLQ)ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی)راهبردهای شناختی و  47ساخته شده است. این پرسشنامه با 

عبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی تحصیلی  33فراشناختی( تنظیم شده است. خرده مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل 

عبارت مقیاس را به صورت زیر 10راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را می سنجد. راهبردهای شناختی  ،عنی راهبردهای شناختیی

 به خود اختصاص داده است:

 ;40،01خالصه نویسی شامل عبارتهای ;04بسط شامل یادداشت برداری شامل عبارت ;44، 07، 36تکرار و مرور شامل عبارتهای 

 .03،00و درک مطلب شامل عبارتهای  47،43،06،37،39ی شامل عبارتهای سازمانده

 عبارت مقیاس را به شرح زیر شامل می شود:6راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع 

 ;09،03نظم دهی شامل تالش و پشتکار عبارات  ;40،41،00،32نظارت و کنترل شامل عبارتهای ;49،02برنامه ریزی شامل عبارتهای 

 .43الیت نظم دهی عبارت و فع

ارزش گذاری درونی و  ،جهت گیری هدف ،عبارت مقیاس را در برگرفته و شامل چهار جز خودکارآمدی30بخش باورهای انگیزشی

 اضطراب امتحان به شرح زیر می باشد:
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ی درونی ارزش گذار ;34،19،11،4،1جهت گیری هدف عبارات ;33،31،16،14،13،13،6،9،4خودکارآمدی شامل عبارتهای 

 .30،30،12،10،10،7،0اضطراب امتحان عبارات ;33،17،2،0عبارات

 

 روش کار :9-3
جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد. نمونه گیری به 

دربررسی انجام  گردید. انجام بودندمشغول به تحصیل  0106 سال طی دردانشجویان رشته بهداشت محیط که کلیه  صورت سرشماری از

جامعه آماری  بود.نفر مشغول به تحصیل  13مقطع ارشد  نفر و 44ناپیوسته  نفر، 64مقطع کارشناسی پیوسته  گرفته تعداددانشجویان

نفر بود در کل  103کننده در مطالعه  نفر در مطالعه شرکت نکردند تعدادکل افراد شرکت 33با توجه به اینکه .در نظر گرفته شد.نفر  310

جهت جمع آوری داده ها پس از هماهنگی با معاونت محترم  درصد از دانشجویان رشته بهداشت محیط در این مطالعه شرکت نمودند. 27

مورد در  گردید.بهداشت، اطالعات پرسشنامه ای به صورت حضوری و به ترتیب زیر جمع آوری اداره آموزش دانشکده  آموزشی و

. در پایان کالس مجری یا مجریان طرح گردیددانشجویان مقطع پیش از کارآموزی، به تفکیک با یکی از کالس های درس هماهنگی انجام 

پس از پاسخ دادن به سواالت احتمالی آنها،  گردید.در کالس حاضر شده و توضیحاتی در رابطه با هدف از انجام مطالعه به دانشجویان ارائه 

د در محل کالس پرسشنامه ها را تکمیل و در صندوقی که در یه ها در اختیار دانشجویان قرار داده شده و از آنان درخواست گردپرسشنام

  .بود ریخته شودهمین محل برای این منظور در نظر گرفته شده 

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده11-3
 مورد استفاده آماری های آزمون می گیرد. قرار تحلیل و تجزیه مورد -SPSS افزارآماری منر به ورود از بعد حاصل های در مرحله بعد داده

 آلفای خطای احتساب با نظر متغیرهای مورد میانگین های که بود ورگرسیون tآزمون  وchi squairآزمون  با همراه واریانس آنالیز شامل

  گردید.ارائه  معیار انحراف میانگین، آماری های فراوانی شاخص توزیع اولجد صورت به توصیفی آمار همچنین گردید. مقایسه 30/3معادل 

 مالحظات اخالقی : 11-3

 اخذ مجوز از معاونت محترم آموزشی دانشکده  بهداشت جهت توزیع پرسشنامه -1

 د.یاستفاده گردمربوطه دانشجویان از کد به جای نام  -3

 .محفوظ باقی ماند دانشجویان نام-0
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مفصل چهار  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نتایج:

 یافته های تحقیق: ٭
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 *ارایه یافته ها باتوجه به مشخصات دموگرافیک افراد شرکت کننده در مطالعه

 : مشخصات دموگرافیک دانشجویان رشته بهداشت محیط1جدول شماره

 درصد تعداد متغیر  

 133 103 بهداشت محیط رشته تحصیلی

 کارشناسی پیوسته

 وستهکارشناسی ناپی

 کارشناسی ارشد

23 0/91 

 2/00 44 مقطع تحصیلی

 9 7/4 

 26 3 0/1 

 63 14 2/13 

 3/06 01 61 سال ورود

 63 03 0/02 

 60 نیمسال ورود

 اول

10 

20 

13 

4/90 

   دوم

40 9/04 

 0/21 139 زن جنسیت

 0/12 34 مرد 

 6/79 133 مجرد وضعیت تاهل

 1/30 03 متاهل 

 7/31 37 زیرسه فرزند 

 2/49 02 سه تا پنج فرزند تعداد فرزندان خانواده

 7/03 02 پنج تا هشت فرزند 

 2/3 1 باالی نه فرزند 

 2/37 00 فرزند اول 
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 6/91 72 فرزند دوم تا چهارم چندمین فرزند خانواده

 0/13 10 فرزند پنجم تا هشتم 

 00 96 خوابگاه 

 3/49 93 شخصی محل سکونت

 2/3 1 منزل اقوام 

 3/79 66 زیردیپلم و دیپلم 

 30 03 فوق دیپلم و لیسانس                        تحصیالت پدر

 2/3 1 لیسانس و باالتر

 3/26 119 زیردیپلم و دیپلم

 2/13 14 فوق دیپلم و لیسانس                       تحصیالت مادر

 3 3 لیسانس و باالتر 

 03 99 آزاد 

 4/34 01 دکارمن شغل پدر

 7/4 9 کارگر 

 6/12 34 بازنشسته 

 شاغل شغل مادر

 غیرشاغل

30 

130 

12 

 23 

 

 33-12 19 0/13 

 07 74 19-66/17 معدل

 66/10-14 02 3/36 

 14> 3 0/1 

 6/19 33 بله استعداد درخشان

 1/20 132 خیر 

 1/0 4 بله سابقه مشروطی
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 6/69 139 خیر 

 0/31 32 بله شاغل بودن دانشجو

 0/72 133 خیر 

 7/20 34 دولتی شغل دانشجو

 
 غیردولتی

933333> 

4 

0 

0/14 

0/12 

 4/73 16 933333-1333333    میزان درآمد دانشجویان

 1333333< 0 1/11 

 

وص مقطع تحصیلی گرفتند، درخص قرار ارزیابی نفر مورد103به تعداد  محیط بهداشت رشته دانشجویان 1 شماره جدول به نتایج  باتوجه

 میزان به ارشد کارشناسی مقطع به مربوط فراوانی کمترین و درصد 0/91میزان به پیوسته کارشناسی مقطع به مربوط فراوانی بیشترین

 به 26 سال به مربوط فراوانی کمترین ودرصد 3/06 میزان به 61سال به مربوط فراوانی میباشد، در خصوص سال ورود بیشترین 4/7%

 .میباشد %1/0میزان

 6/79 .میباشد  درصد 0/12میزان به مرد جنس به مربوط فراوانی کمترین و  درصد 0/21میزان به زن جنس به مربوط فراوانی بیشترین

  .دنمیباش متاهل  %1/30درصد از دانشویان مجردو

 /. درصد از دانشجویان در منزل اقوام زندگی می کردند.2درصد از دانشجویان در خوابگاه  00

 بود.  %1/0میزان به چهارده از کمتر معدل و داشتند19-17/66 معدل درصد از دانشجویان  07

 .میباشند درخشان استعداد محیط بهداشت رشته دانشجویان از درصد 6/19

  ندارند مشروطی سابقه محیط بهداشت رشته دانشجویان ازدرصد 6/69

 محیط بهداشت رشته دانشجویان در بردهای یادگیری انواع شیوه های راه از استفاده مقایسه: 2شماره جدول

p-val عنوان راهبرد میانگین)درصد( انحراف معیار 

 راهبردهای شناختی 03 03/7 333/3

 راهبردهای فراشناختی 93/30 69/4 333/3

 باورهای انگیزشی 02/49 31/11 333/3
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 به انگیزشی باورهای راهبرد به یادگیری راهبردهای از استفاده گینمیان بیشترین که میشود مالحظه 6 شماره جدول نتایج به توجه با

 . دارد اختصاص درصد 02/49میزان

 محیط به تفکیک حیطه های مورد نظر بهداشت رشته دانشجویان در یادگیری راهبردهای از استفاده مقایسه: 3شماره جدول

p-val عنوان راهبرد میانگین انحراف معیار 

کرار و مرور ت 00/7 30/3 333/3

 مطالب

 

 راهبردهای شناختی

 بسط 32/3 30/1 333/3

 خالصه نویسی 91/4 90/1 333/3

 سازماندهی 30/11 31/0 333/3

 درک مطلب  0/4 00/1 333/3

راهبردهای  برنامه ریزی 2/4 99/1 333/3

 فراشناختی
 نظارت و کنترل 02/13 42/3 333/3

فعالیت نظم   40/2 03/3 333/3

 یده

  خودکارآمدی 10/19 10/0 333/3

باورهای 

 انگیزشی

جهت گیری  41/9 29/3 333/3

 هدف

ارزش گذاری  0 29/3 333/3

 درونی

 اضطراب امتحان 23/14 22/4 333/3

 میانگین با سازماندهی راهبرد به شناختی راهبردهای از استفاده میانگین بیشترین که میشود مالحظه 0 شماره جدول نتایج به توجه با

 منابع مدیریت و فراشناختی راهبردهای از استفاده میانگین بیشترین که میشود مالحظه نتایج به توجه دارد، با اختصاص 31/0±30/11

 راهبرد از استفاده میانگین و در آخر مشاهده میشود که بیشترین دارد اختصاص 02/13±42/3 میانگین با کنترل و نظارت راهبرد به

 . دارد اختصاص 10/19±10/0 میانگین با خودکارآمدی راهبرد به نگیزشیا باورهای

 مقطع تحصیلی به توجه با یادگیری راهبردهای از محیط بهداشت رشته دانشجویان استفاده میزان مقایسه: 4 شماره جدول

 

 



25 
 

p-val عنوان راهبرد متغیر درصد 

 

13/3 

کارشناسی  3/11

 پیوسته

 

راهبردهای 

ارشناسی ک 9/10 شناختی

 ناپیوسته

 کارشناسی ارشد 0/00

 

67/3 

کارشناسی  10

 پیوسته

 

راهبردهای 

کارشناسی  4/11 فراشناختی

 ناپیوسته

 کارشناسی ارشد 0/00

 

79/3 

کارشناسی  3/9

 پیوسته

 

 باورهای انگیزشی

کارشناسی  1/6

 ناپیوسته

 کارشناسی ارشد 7/19

 

 

 

 

 برای مقایسه میانگین استفاده دانشجویان رشته بهداشت محیط از راهبردهای یادگیری باتوجه به جنسtاجرای آزمون :5جدول شماره 

p-val t df میانگین  تفاوت میانگین

 استفاده

 عنوان راهبرد 

17./ 30/1 132 74/1 00/03  

 زن

 شناختی

 مرد 02/32



26 
 

17./ 93/1 132 72/1 60/30  

 زن

 فراشناختی

 مرد 19/33

16./ 60./ 132 00/3 02/90  

 زن

 

 باورهای 

 مرد 30/91 انگیزشی

در باورهای  جنسیت به باتوجه یادگیری راهبردهای از استفاده میزان بیشترین که میشود مالحظه 0 شماره جدول نتایج به توجه با

 (.p<30/3)ندارد وجود معناداری و مثبت ارتباط جنسیت و یادگیری راهبردهای انگیزشی وتوسط زنان بوده است .بین استفاده از

 

 برای مقایسه میانگین استفاده دانشجویان رشته بهداشت محیط از راهبردهای یادگیری باتوجه به تاهلtاجرای آزمون : 6 شماره جدول

val-p t df  تفاوت

 میانگین

میانگین 

 استفاده

 عنوان راهبرد 

67./ 416./ 134 90./ 30/03   

 مجرد

 شناختی

  متاهل  07/36

68./ 431./ 134 43./ 23/30   

 مجرد

 یفراشناخت

 

  متاهل  07/30

56./ 023./ 134 07/1- 79/93   

 مجرد

 

 باورهای 

 انگیزشی

  متاهل  07/94

 

 (p≥30/3)ردندا وجود ومعناداری مثبت ارتباط تاهل با یادگیری راهبردهای بین میشود مالحظه 9 شماره جدول نتایج به توجه با

برای مقایسه میانگین استفاده دانشجویان رشته بهداشت محیط از راهبردهای یادگیری باتوجه به tاجرای آزمون : 7 شماره جدول

 استعداد درخشان
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val-p t df  تفاوت

 میانگین

میانگین 

 استفاده

 عنوان راهبرد

 استعداددرخشان

13./ 13/3- 132 09/0- 34/37  

 بله

 شناختی

 خیر 91/03

      

49./ 961./- 132 23./- 60/33  

 بله

 فراشناختی

 

 خیر 70/30

11./ 90/1- 132 23./- 92/06  

 بله

 باورهای 

 انگیزشی

 خیر 29/90

 

با توجه به نتایج جدول دانشجویان غیراستعداد درخشان به طور معناداری از راهبردهای شناختی در یادگیری استفاده کرده 

 (p<30/3)ودندب

 

برای مقایسه میانگین استفاده دانشجویان رشته بهداشت محیط از راهبردهای یادگیری باتوجه به tاجرای آزمون : 8 شماره جدول

 مشروطی

 

val-p t df  تفاوت

 میانگین

میانگین 

 استفاده

 عنوان راهبرد

 مشروطی

17./ 76/1- 132 72/3- 23/37  

 بله

 

 شناختی

 خیر 13/03
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16./ 24/1- 132 60/1- 13/33  

 بله

 یفراشناخت

 

 خیر 30/34

84./ 166./- 132 49./- 72/93  

 بله

 باورهای 

 انگیزشی

 خیر 30/90

 

 

 :ارتباط بین معدل واستفاده از راهبردهای شناختی با استفاده از رگرسیون 9جدول شماره 

p-

val 

t  ضریب

 βاستاندارد

 ن راهبردعنوا ضرایب غیر استاندارد

 

 17معدل باالی 

 17وزیر 

خطای 

 استاندارد

 

 βضرایب

 شناختی 22/30 39/3 /.191 4/11 /.11

 یفراشناخت 21/31 013/1 /.113 40/14 /.11

 

 باورهای  11/02 043/0 /.102 43/17 /.11

 انگیزشی

معدل دانشجویان وجود دارد وپیش بینی می گردد با توجه به نتایج جدول ارتباط معناداری بین استفاده از راهبردهای یادگیری و

 دانشجویان بامعدل باال ازاین رهبردها به طور معناداری استفاده می نمایند.

 

:ارتباط بین مقطع تحصیلی دانشجویان رشته بهداشت محیط  واستفاده از راهبردهای شناختی با استفاده از 11جدول شماره 

 رگرسیون 

p-t  عنوان راهبرد ضرایب غیر استانداردضریب 
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val استانداردβ  خطای

 استاندارد

70/1 

  βضرایب

 

کارشناسی وکارشناسی 

 ارشد

 شناختی 00/03 -/.04 43/17 /.11

 یفراشناخت 10/30 91/1 /.43 33/16 /.11

 

 باورهای  37/93 09/3 /.13 03/30 /.11

 انگیزشی

اده از راهبردهای یادگیری ومقطع تحصیلی دانشجویان وجود دارد وپیش بینی می ارتباط معناداری بین استف13با توجه به نتایج جدول 

 ازاین رهبردها به طور معناداری استفاده می نمایند. ارشد گردد دانشجویان درمقطع کارشناسی

 

 رودسال و به توجه با یادگیری راهبردهای از محیط بهداشت رشته دانشجویان استفاده میزان مقایسه: 8 شماره جدول

p-val عنوان راهبرد متغیر درصد 

 

 

17/3 

راهبردهای  26 03

 شناختی
0/14 63 

2/11 61 

13 63 

4/10 60 

 

 

31/3 

03 26  

 

راهبردهای 

 فراشناختی

4/31 63 

7/10 61 

13 63 

4/10 60 

 03 26  



30 
 

 

70/3 

 باورهای انگیزشی 63 0/14

2/7 61 

13 63 

4/10 60 

 راهبردهای به ورود سال به باتوجه یادگیری راهبردهای از استفاده میزان بیشترین که میشود مالحظه 2 شماره جدول نتایج به توجه با

 با انگیزشی باورهای و شناختی راهبردهای بین همچنین و دارد اختصاص %7/10 با نفر2 میزان به 61سال و منابع مدیریت و فراشناختی

 وجود معناداری و مثبت ارتباط ورود سال با فراشناختی راهبردهای ندارد، بین وجود( p<30/3)معناداری و مثبت طارتبا ورود سال

 (.p<30/3)دارد
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 هاتفسیر یافته

 بلکه نیست، یادگیرندگان به محفوظات و ازاطالعات ای مجموعه انتقال فقط آموزشی نظام هدف امروزه، 

 .باشند آموخته را علم تولید و بررسی و نقد علم،روش محتوای به جای که است متفکری راداف هدف،پرورش

 آنها کارایی افزایش های راه و یادگیری حافظه و راهبردهای از دانشجویان اغلب که است حالی این در

 (25نمی کنند) استفاده بهینه درست و به طور خویش خدادادی و وجودی سرمایه از ندارند و آگاهی

 مهای نظا در مهم اصل یک عنوان به یادگرفتن بایستی چگونه یادگیری یا کردن فکر چگونه یادگیری

 که زمانی دانشجویان از است بسیاری یادگیری و مطالعه مهارت آنها ترین مهم از  .(26 )درآید آموزشی

 و مطالعه مهارت آنها رینت مهم یکی از که دانشگاه در ضروری های مهارت مورد در شوند دانشگاه می وارد

 دانشگاه در را ها ازمهارت استفاده تأثیر باشند قادر باید دانشجویان .دارند اطالعات کمی است یادگیری

 فرایند یک ویادگیری مطالعه راهبردهای .(27 )ببرند کار به را آنها نتایج حاصل، به توجه با و کرده ارزیابی

 از وسیع عمیق و درک باعث و گیرد می قرار استفاده مورد نوسیله یادگیرندگا به که بوده سیستمیک

با  یادگیری طول در عملکردها و افکار و رفتارها از بکارگیری بعضی شامل و شود می شده خوانده مطالب

 )باشد هامی مهارت ارتقای و حافظه جدید در های دانش ه سازی ذخیر و بیشتر اطالعات کسب هدف

 که است معتقد و کند می تقسیم وفراشناختی شناختی راهبردهای به را رییادگی راهبردهای فالول(28

 به فراشناختی راهبرد که حالی در رود، کارمی به تکالیف تکمیل و یادگیری تسهیل برای راهبرد شناختی،

 (.29منظور بازبینی این پیشرفت مورد استفاده قرار می گیرد)
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 به راهبردهای یادگیری را حد متوسط از شجویان کمتردان که گردید مشخص حاضر پژوهش در مجموع، در

 می استفاده در یادگیری فراشناختی و شناختی راهبردهای از طور متفاوتی به دانشجویان، تمام برند. کار می

 عملکرد بر میتواند انگیزشی باورهای و تنظیمی خود راهبردهای از استفاده اینکه به باعنایت .نمودند

 اطالعات با فعالتری طور به آنان که ای گونه به باشد، داشته ای عمده تأثیر دانشجویان تحصیلی

 در تنظیمی خود راهبردهای آموزش لذا نمایند، در تر عمیق و بهتر را مطالب نتیحه در و برخوردکنند

 می باشد. سودمند بسیار ندارند کافی آگاهی زمینه این در که جویانیدانش مورد

ددرخشان وسایر دانشجویان فقط در استفاده از راهبردهای شناختی تفا وت انشجویان استعداد میان 

 باورهای به یادگیری و مطالعه راهبردهای از دانشجویان استفاده میزان بیشترینو معناداری وجود داشت

با  (.p<o/o5)بود معناداری و مثبت ارتباط دارای و شتدا اختصاص 01/49±31/11 میانگین با انگیزشی

اینکه اختالف معناداری در میزان استفاده از راهبردهای یادگیری بین زنان ومردان وجود نداشت  توجه به

بیانگراین بود ها همچنین یافته  باشد. جنس، دو هر برای مساوی فرصتهای ایجاد این مسئله می تواند بیانگر

می نمودند که این مسئله  استفاده فراشناختی راهبردهایاز تر بیش شناختیهای  راهبرد از دانشجویان که

می تواند با توجه به رشته تحصیلی دانشجویان واستفاده بیشتر از مسائل ریاضی وفیزیک در این رشته که 

  نیاز به حل تمرین دارد باشد.
 

  بحث ونتیجه گیری:

 موعل هنشگادا محیط بهداشت رشته ننشجویادا یگیردیا و مطالعه یهادهبررا سیربر رمنظو به مطالعه ینا

میانگین کل استفاده از  شد مشخص آمده دست نتایج به طی شد منجاا1060 لسا در قزوین پزشکی

 حد متوسط از دانشجویان کمتر کلی به طور می باشد و %06±2/7راهبردهای یادگیری در دانشجویان 

 و اختیشن راهبردهای از طور متفاوتی به دانشجویان، تمام برند. کار می به راهبردهای یادگیری را

 فراگیران بین دادند که نشان خود پژوهش در غریب و کیمیایی .ودندنم می استفاده در یادگیری فراشناختی

 به هر دانشجویی و ندارد وجود معناداری تفاوت شناختی راهبردهای یادگیری از استفاده نظر از مختلف

 که داد نشان یوسفی وساکتیه مطالع(.03نماید) می شناختی استفاده راهبردهای از یک هر از نسبت

با توجه به نتایج مطالعه این نتایج با (.01-03کنند) می استفاده راهبردها این از میزان یک به دانشجویان

 در یادگیری فراشناختی و شناختی راهبردهای از طور متفاوتی به دانشجویان، مطالعه یوسفی به دلیل اینکه 

 مطالعه در. (03-00ا نتایج مطالعه کیمیایی وغریب مطابقت دارد)نمایند مطابقت ندارد ولی ب می استفاده

 میانگین با انگیزشی باورهای به یادگیری و مطالعه راهبردهای از دانشجویان استفاده میزان بیشترین ، حاضر
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همچنین یافته (.p<o/o5)باشد می معناداری و مثبت ارتباط دارای و دارد اختصاص 31/11±01/49

 راهبردشناختی ولی کنند می استفاده فراشناختی نیز و راهبردهای شناختی از دانشجویان کهبیانگراین بود 

با توجه به اینکه در  .این نتایج با مطالعه صالحی وهمکارانگیرد قرار می استفاده مورد فراشناختی از تر بیش

نتایج  (.33دارد) انیخو هم هم از راهبردهای شناختی بیشتر استفاده می گردیده مطابقت ومطالعه آنها 

 راهبردی ومولفه های است تحصیلی پیشرفت شاخصه که دانشجویان معدل بین مطالعه نشان دادکه

ه  کرد استفاده بیشتر تها ازمهار دانشجویان قدر هر یعنی داشت.وجود داری معنا و مستقیم رابطه یادگیری

و (15)مطالعه عبد خدایی وهمکاراناند.این نتایج با  ه بود بیشتری تحصیلی پیشرفت دارای ،بودند

واستفاده از رهبردهای یادگیری  کالسی نمرات بین میانگین دار معنی مثبت رابطه وجودکه   

یعنی هرچه معدل دانشجویان باالتر می رود میزان استفاده آنها از راهبردهای (.34تطابق دارد)رانشان 

 یادگیری بیشتر می شود.

 وایننداشت  پسر و دختر دانشجویانیادگیری  تهای مهار استفاده از ن میزامعناداری در فاوتتایج مطالعه تن

 ندارند پسران وجود میان دختران و تفاوتی یادگیری و مطالعه تهای در استفاده ازمهار که است این از حاکی

 .میکنند ستفاده خودتنظیمی راهبردهای از یکسانی میزان به آنها دیگر، عبارت به

 پژوهشی در یصالحو ضیاحسینی .دارد همخوانی وصالحی ضیاحسینی ،صمدی پژوهش نتایج با یافته این

 انگیزه بین معناداری رابطه به دادند انجام زبان یادگیری راهبردهای و انگیزه بین رابطه بررسی هدف با که

 و زنان بین تفاوتی مذکور، پژوهش در آنان این، بر عالوه .یافتند دست زبان یادگیری راهبردهای و درونی

 تفاوت عدم این مورد در که دالیلی جمله نکردند،از مشاهده راهبردها از استفاده و انتخاب لحاظ به مردان

 در براین، افزون .است زمان طول در یادگیری ازراهبردهای آموزان دانش آگاهی افزایش کرد، بیان میتوان

 دو هر برای مساوی فرصتهای ایجاد و مشتر فرهنگی عالیق واسطه به جنسیتی تفاوتهای اخیر، سالهای

عبد خدایی وهمکاران ومطالعه کرمی مطابقت  ه.این نتایج با نتایج مطالع(44-40) است یافته کاهش جنس،

در پسران ان نسبت به دختر بیشتر استفادهو al(.همچنین مطالعه07و10ندارد)

 بین که شد داده نشان وهمکاران نوریاندرحالی که مطالعه بوده است .ادگیری رابطه با راهبردهای ی
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 مدیریت مطالعه، حین تمرکز در پسر ودانشجویان وجود داشت تفاوت زمینه این در پسر و دختر دانشجویان

 (.02-00-09)داشتند دختر دانشجویان به بهتری نسبت وضعیت داری امعن طور به مطلب درک و زمان

 

دانشجویان در ورودی های مختلف وجود  استفاده میزان تفاوت معناداری درمطالعه نشان دادکه نتایج 

 مهار از استفاده دانشجویان در است نتوانسته دانشگاه در تحصیل که است این از نداشت واین مسئله حاکی

 حتی و ویژه آموزش هایبرنامه  ارائه لزوم دهنده نشان خود این و نماید ایجاد را یادگیری و مطالعه های ت

از این نظر این نتایج با مطالعه عبد خدایی وهمکاران  می باشد. دانشجویان برای حوزه این در درسی واحد

که درمطالعه آنها نیز بین استفاده از راهبردهای یادگیری وسالهای مختلف تحصیلی ارتباط معناداری به 

 .(10)دست نیامده است همخوانی دارد

راهبردهای یادگیری در دانشجویان استعداددرخشان وغیراستعداد درخشان بیانگر این است که  مقایسهنتایج 

دانشجویان غیر استعداد  از بیشتر دانشجویان استعداد درخشان از راهبردهای دانشی به طور معناداری

داری وجود ندارد ولی در استفاده از راهبردهای فرادانشی وانگیزشی تفاوت معنا درخشان استفاده می نمایند.

می و  از زیرمجموعه های راهبردهای دانشی می باشندسازماندهی، بسط و راهبردهایبا توجه به اینکه .

 می کمک به دانشجویان راهبردها این توانند در افزایش یادگیری دانشجویان نقش موثری داشته باشند

 و قبلی دانش وده وازنم برقرار پلی د،بگیرن یاد کنند سعی می که آنچه و دانند می آنچه بین تا نمایند

 معنایی دانشجویانمی گرددو دانشجویان استداللی های مهارتاستفاده کرده ومنجربه  نگرش،باورها تجارب،

مطالعه ومطالعه با نتایج حاصله. سازندمی  جدید اطالعات برای را

ر از راهبردهای یادگیری استفاده می نمایند مطابقت کرمی مبنی براینکه دانشجویان قوی تر بیش ت

 راهبردهای از باال فراگیران سطوح که مبنی براینکه  عبدالرحیمهمچنین این یافته ها بامطالعه (.07و06دارد)

 (.43کنند مطابقت دارد) می استفاده شناختی

 سال پدر، تحصیالت و شناختیفرا راهبردهایاستفاده از  بین معناداری ارتباط ی مطالعهها یافتههمچنین 

 سکونت مبنی براینکه محل شریفی و پرویز (.این نتایج با مطالعهp<30/3داد)رانشان  سکونت محل و ورود
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ودرآن مطالعه نیز ارتباط معناداری بین محل سکونت واستفاده از  است موثر راهبردها این از استفاده در

 (.41)درمطابقت دا راهبردهای یادگبری مشاهده گردید

 وبسط ذهنی مرور و تکرار با مقایسه در که است های شناختی راهبرد از دهی سازمان روش نتایج، اساس بر

این  .است گرفته قرار استفاده دانشجویان بهداشت محیط بیش تر مورد یادگیری در معنایی، گسترش و

 مرور و تکراروهمکاران شیوه های زیرا در مطالعه صالحی یافته ها با مطالعه صالحی وهمکاران مطابقت ندارد

شیرازی (.00) بیشتر از شیوه سازماندهی مورد استفاده قرار گرفته شده استمعنایی  گسترش و وبسط ذهنی

دهی  سازمان شناختی راهبرد از ریاضی مانند دروسی یادگیری در فراگیراندر مطالعه ایی نشان دادکه 

 دارد، سروکار جدول و نمودار رسم بندی، باطبقه دهی نسازما روش که آنجا از (.43)دکنن می استفاده

 بهداشت محیط بیش تر از سایر موارد راهبردهای شناختی مورد استفاده قرار می گیرد. رشته احتماالً در

 

با برنامه ریزی ونظم دهی  مقایسه در های فرا شناختی راهبرد از نظارت وکنترلهمچنین نتایج نشان دادکه 

 و داشته زیاد درس عالقه به که فراگیرانی که داد نشان خیابانی می گردد. نتایج پژوهشبیش تر استفاده 

با توجه به اینکه در (.40)کنند استفاده می نظارت و کنترل فراشناختی ازراهبرد است مهم برایشان آن فهم

جه داشته رشته بهداشت محیط نظارت وکنترل از موارد بسیار مهمی است که دانشجویان باید به آن تو

 (40باشتند این نتایج با پژوهش خیابانی مطابقت دارد )

 گیری نتیجه

 بزرای  دقیزق  برنامه ریززی  و خود های توانایی سطح در بینانه های واقع تعیین هدف در دانشجویان هدایت

 مهزارت  باشزد.  می دانشجویان در یادگیری راهبردهای تقویت و توسعه های راه ازجمله ها هدف به رسیدن

 آمزوزش  قابزل  کنند، می استفاده آن از یادگیری و درمطالعه دانشجویان که ذهنی راهبردهای و فکری یها

 بر . نمود اصالح آموزش طریق از را مطالعه دانشجویان و یادگیری راهبردهای توان می و هستند ویادگیری

 ی بیش تر از راهبردهایانگیزش های راهبرد از دانشجویان گفت توان می پژوهش این از حاصل نتایج اساس

 راهبردهای یادگیری معنادار و مهم تاثیرگذاری به توجه با. برند می بهره دریادگیری فراشناختی و شناختی

 برنامزه  و علمی هیات که اعضای شود می پیشنهاد دانشجویان، تحصیلی پیشرفت انگیزه توسعه و تقویت در
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 در دانشزجویان  در آنهزا  وتقویزت  آمزوزش  چگونگی و ردهاراهب این روانشناختی با مبانی آموزش نظام ریزان

 بزا  متناسب درسی های برنامه همچنین الزم است باتدارک .شوند آشنا ضمن خدمت، و آموزشی های دوره

 تردیزد  بزدون .مزورد نظزر قزرار گیزرد.     مطالب درسی به وفراشناختی جذب دانشجویان، شناختی مقتضیات

برنامه ریزی مراکز توسعه آموزش ودفاتر توسعه در دانشگاه های علزوم   و توجه مستلزم مهم، این به دستیابی

 باشد. می محور خود و تنظیم خود آموزش بر آموزش مبتنی نظام جامع انداز چشم تدوین در پزشکی و

 دانشزجویان  تحصیلی وموفقیت دارند مهمی نقش تحصیلی موفقیت در یادگیری راهبردهای که آنجا از لذا 

 ها راهبرد این با تر بیش چه هر را شوددانشجویان می پیشنهاد،دارد ارتباط جامعه سالمت اب بهداشت محیط

 .کرد ترغیب ها راهبرد این از مناسب استفاده در را وایشان نمود آشنا
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