
 

  
  
  

   
پیشرفت  و رابطه آن با (LASSI)1 هاي مطالعه و یادگیري مقایسه هنجار استراتژي

  تحصیلی دانشجویان
  

  دکتر محمد صالحی
  دکتر ترانه عنایتی

  
اخیـر بـه خـود     هاي هاي یادگیري یک موضوع مهمی است که توجه بسیاري از محققان را در دهه استراتژي :چکیده

و ) LASSI(هاي مطالعـه و یـادگیري    ب این تحقیق نیز با هدف مقایسه هنجار استراتژيبه این ترتی. جلب کرده است
آمـاري پـژوهش    ي نوع تحقیق همبسـتگی و جامعـه   .بررسی رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده است

صـورت تصـادفی    بـه نفـر   386مازندران و حجم نمونه بر اسـاس فرمـول نسـبت     کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
نامـه اسـتاندارد شـده     هـاي مطالعـه و یـادگیري بـا اسـتفاده از پرسـش       هاي اصلی استراتژي مؤلفه. اي انتخاب شدند طبقه

با استفاده از آزمون همبسـتگی پیرسـون،   . گیري قرار گرفت مورد اندازه (LASSI)هاي مطالعه و یادگیري  استراتژي
مورد بررسی قرار ) معدل کل ترم دانشجویان(دهی باپیشرفت تحصیلی  و خودنظماصلی مهارت، اشتیاق   رابطه سه مؤلفه

مطالعـه و یـادگیري در    هـاي  هاي اصلی اسـتراتژي  تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی مؤلفهبا استفاده از گرفت و 
هـاي   اصلی استراتژي  ها حاکی از آن است که هر سه مؤلفه یافته. هاي مختلف آموزشی مورد مقایسه قرار گرفت گروه

هاي مطالعه و یـادگیري در   داري داشتند و سه مؤلفه اصلی استراتژي مطالعه و یادگیري با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی
دانشجویان دختر  یادگیري و مطالعه هاي استراتژي و نیمرخ هاي مختلف آموزشی دانشجویان متفاوت بودند بین گروه

نمونـه   جـدول  بـا  یادگیري دانشجویان و مطالعه هاي استراتژي دند، همچنین نیمرخو پسر در چندین حیطه متفاوت بو
  .اي دارند هاي قابل مالحظه تفاوت آمریکایی دانشجویان هنجاري

  
  پیشرفت تحصیلی هنجار، راهبردهاي مطالعه و یادگیري، :هاي کلیدي واژه

  
  
  

                                                        
1- Learning and study strategies inventory 
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  مقدمه
ن فراگیــران افــزایش یابــد و کردنــد کــه هــر چــه ســ  هــاي متمــادي مربیــان تصــور مــی  بــراي ســال

ــارت   ــد مهـ ــدا کننـ ــتري پیـ ــیلی بیشـ ــه تحصـ ــعه    تجربـ ــود را توسـ ــادگیري خـ ــه و یـ ــاي مطالعـ هـ
شــوند نیــز  هــا مــی رفــت کــه دانشــجویانی کــه تــازه وارد دانشــگاه  انتظــار مــی بنــابراین .بخشــند مــی

ــد اســتراتژي         ــد آگــاهی داشــته باشــند و بتوانن ــبت بــه مفــاهیم یــادگیري کارآم هــاي مــؤثر   نس
ــا ــهی ــد  دگیري را ب ــار بندن ــن مســ . ک ــیاري از     أای ــفانه بس ــی متأس ــحت دارد ول ــدودي ص ــا ح له ت

ــن         ــد، ای ــت نکنن ــتقیم دریاف ــوزش مس ــه آم ــانی ک ــا زم ــد و ت ــارتی را ندارن ــین مه ــجویان چن دانش
ــد  هــا را کســب نمــی  مهــارت ــن اشــتاین و همکــاران،  (کنن ). 2007؛ راشــل و همکــاران، 1989وی

ــ   ــا وجــود چنــین مس هــا دور از انتظــار  لی وجــود افــت تحصــیلی در دانشــگاه یاطبیعــی اســت کــه ب
  . نیست

هــا یــا مــدارس عــالی وارد   جهــان بــه دانشــگاههــر ســاله تعــداد بســیاري از دانشــجویان کــه در       
ــی ــی   م ــیل م ــرك تحص ــوند، ت ــی  ش ــا نم ــد ی ــان     کنن ــه پای ــرر ب ــد مق ــود را در موع ــد دوره خ توانن

ــانند ــه. برس ــا شک   ب ــجویان ب ــی از دانش ــالوه، برخ ــتع ــاي جز س ــه ــتند ی ــرو هس ــراد  . ی روب ــن اف ای
ــه پایــان مــی  ــا توفیــق آنــان در یــادگیري دروس کمتــر از حــد مــورد    دروس خــود را ب رســانند، ام

ــت  ــار اس ــت   . انتظ ــه بیش ــت ک ــالی اس ــن در ح ــراي    ای ــایی الزم ب ــتعداد و توان ــجویان اس ــن دانش ر ای
  ).1388حقانی و خدیوزاده، (موفقیت را دارند 

کنـد کـه بـدانیم بسـیاري از دانشــجویان      زمـانی اهمیـت بیشـتري پیـدا مـی      له افـت تحصـیلی  أمسـ      
بـراي پیـدا   ). 1380بیابـانگرد،  (شوند  هاي الزم را براي کسب موفقیت دارند، ولی موفق نمی توانایی

هاي تربیتی همانند یک زنجیره  توان به یک علت بسنده کرد زیرا پدیده کردن علل یک مشکل نمی
وجود آمدن یک مشکل دخیل هستند، بنابراین براي یافتن علـل افـت    ند و در بهبا یکدیگر پیوند دار

بسـیاري از تحقیقـات آموزشـی بـه ایـن      . ل گونـاگون مـورد بررسـی قـرار گیـرد     یتحصیلی باید مسا
موضوع اختصاص دارند که اساتید چگونه باید مطالب درسی را ارایه کنند تا یادگیري بـه حـداکثر   

گرایی بیانگر این واقعیت هستند که یادگیرنده است که عامـل   هاي شناخت که نظریه برسد، درحالی
اغلب دانشجویان با درك بهتـر فرآینـد یـادگیري    . گردد اصلی و مهم کسب اطالعات محسوب می

تـوان گفـت یکـی از عوامـل مهـم       توانند عملکرد تحصیلی خـود را بهبـود بخشـند، بنـابراین مـی      می
و  بسـیاري  ) 1998، 1موراي(هاي مطالعه و یادگیري است  ا مهارتموفقیت تحصیلی آنان، آشنایی ب

                                                        
1- Murray  
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هاي مطالعه و یادگیري دچار ناامیدي و شکسـت   هاي استراتژي از دانشجویان به علت فقدان مهارت
هـاي مطالعـه و یـادگیري بـا      مطالعات انجام شـده مؤیـد آن اسـت کـه اسـتراتژي     . شوند تحصیلی می

هاي مطالعـه   استراتژي. بخشد عملکرد تحصیلی آنان را بهبود می تسهیل فرآیند یادگیري دانشجویان
گیـرد و بـه    و یادگیري به مثابه ابزاري است که در حل مشکالت تحصیلی مـورد اسـتفاده قـرار مـی    

هایی را که در طول دوران تحصـیل بـه آن نیـاز دارنـد رشـد و       کند تا مهارت دانشجویان کمک می
هـاي   کنـد تـا بـا تکیـه بـر توانـایی       ها به فرد کمک می استراتژي شناسایی و تقویت این. توسعه دهند

ها، قادر باشد با موفقیت کامل تحصیالت دانشگاهی را پشت سر بگـذارد  خود، کشف و تقویت آن
  ).1998موراي، (

ــن اشــتاین اســتراتژي       ــادگیري را  در   وی ــه و ی ــاي مطالع ــه اصــلی     10ه حیطــه کــه در ســه مؤلف
  ).  2006، 4کانو(اند، توصیف کرده است  جاي گرفته 3دهی خودنظم و  2، اشتیاق 1مهارت

هـا و فرآینـدهاي تفکـر دانشـجویان در      هـاي یـادگیري، مهـارت    کـه اسـتراتژي   مهارتمؤلفه  -الف
همچنین نحوه . دهد تشخیص، کسب و ساختاردهی اطالعات جدید و مهم را مورد ارزیابی قرار می

هاي ارزیـابی آنـان    چگونگی کاربست اطالعات و دیگر رویه آمادگی دانشجویان براي امتحانات و
پـردازش اطالعـات، انتخـاب      این مؤلفه شامل سـه حیطـه  . دهد مورد بررسی قرار میرا ها  در آزمون

حیطـه پـردازش اطالعـات شـامل توانـایی اسـتفاده       . باشـد  هـاي آزمـون مـی    ایده اصـلی و اسـتراتژي  
دانسـته و   منظور ایجاد ارتباط بین آنچه کـه تـاکنون مـی    هباست هاي استداللی  دانشجویان از مهارت

حیطه بعـدي انتخـاب ایـده    ). 2002، 5وین اشتاین(آنچه که سعی دارد یاد بگیرد و به خاطر بسپارد، 
اصلی است که درجه توانایی دانشجو در انتخاب و تشخیص  اطالعات مهم و مورد نیاز بـراي عمـق   

هاي آزمون است کـه توانـایی دانشـجو     و در آخر استراتژي. کند بخشیدن به یادگیري را ارزیابی می
ه شده از طـرف او  یهاي ارا پاسخآزمون دادن و همچنین علت انتخاب در آماده شدن کارآمد براي 

  ).2009پاترسون و ادواردز، ( دهد به سؤاالت را مورد بررسی قرار می
ها  نگرش و عالقه آن ،عملکرد دانشگاهیمؤلفه اشتیاق که درجه نگرانی دانشجو را در رابطه با  -ب

هـاي   آمیـز فعالیـت   دهی و پشتکار و تمایل به تالش الزم براي انجـام موفقیـت   به دانشکده، خود نظم
هـاي اضـطراب، نگـرش و انگیـزش      این مؤلفه شـامل حیطـه   پس. دهد مورد ارزیابی قرار می درسی

کنـد، مقیـاس   تحصـیل بررسـی مـی   حیطه نگرش عالقه دانشـجویان را نسـبت بـه دانشـکده و     . است
                                                        

1- Skill     2- Will  
3- Self Regulation  4- Cano 
5- Weinstein     
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کوشی در انجام وظـایف تحصـیلی    انگیزش متمرکز بر سطح پشتکار خودتنظیمی و تمایل به سخت
دهـد   نگرانی دانشجویان را در مورد دانشکده و عملکرد آنـان نشـان مـی    ،باشد و حیطه اضطراب می

  ).1388حقانی و خدیو زاده، (
در اسـتفاده  کنـد   ارزیـابی مـی  و کنتـرل دانشـجو را   دهی مدیریت، خـودتنظیمی   مؤلفه خودنظم -پ

مؤثر از زمان خود، ایجاد و حفظ تمرکز در هنگام یادگیري و بررسی این نکته که آیـا دانشـجو بـه    
عمـل آورده و مطالـب را مـرور     تقاضاهاي کالسی پاسخ داده، از یادگیري خـویش خودسـنجی بـه   

دفتر خدمات آموزشی دانشـگاه سـین   (است  دهکرده است و آیا براي خود راهنماي مطالعه تهیه کر
هاي تمرکز، خودآزمایی، راهنماي مطالعه و مـدیریت زمـان    این مؤلفه شامل حیطه ).2003سیناتی، 

و توانایی کاهش است تمرکز به حفظ و نگهداري توجه و حواس دانشجو در انجام وظایف درسی 
مـدیریت زمـان اسـتفاده    .  کنـد  ابی مـی ارزیـ تأثیر منفی محرکات خارجی بر دسـتیابی بـه اهـداف را    

هـایی جهـت جلـوگیري از اتـالف وقـت در انجـام امـور دانشـگاهی را،          ها و طرح دانشجو از  برنامه
مقیاس خود آزمایی مهـارت مـرور و خودسـنجی مطالـب توسـط دانشـجو کـه در        . کند سنجش می

شـود و مقیـاس    سـی مـی  سازي و تلفیق موضوعات درسی بسیار مهم است با این مقیاس برر یکپارچه
کننـده بـه یـادگیري و دانـش وي از منـابع       راهنماي مطالعه که نحوه استفاده دانشجو از منابع کمـک 

  ). 2002وین اشتاین، (دهد  کسب اطالعات را، مورد ارزیابی قرار می
هـاي   تـأثیر دوره آمـوزش کارگـاهی مهـارت    به نـام  ) 1388(تحقیقی توسط حقانی و خدیوزاده      

این . و یادگیري بر راهبردهاي مطالعه و یادگیري دانشجویان استعدادهاي درخشان انجام شد مطالعه
گـروه تجربـی در یـک    . صورت دو گروهی قبل و بعد از آموزش انجام شـد  پژوهش شبه تجربی به
هاي مطالعه و یـادگیري شـرکت کـرده و گـروه کنتـرل، آموزشـی دریافـت         دوره آموزشی مهارت

حیطه انتخاب ایـده اصـلی، راهنمـاي مطالعـه،      5نمرات دانشجویان در نشان داد که نتایج . اند نکرده
پردازش اطالعات، خودآزمایی و استفاده از راهبردهاي آزمون پـس از شـرکت در دوره آموزشـی    

حیطه بعـد از شـرکت در    5نمرات دانشجویان در این همچنین . نسبت به گروه کنترل افزایش یافت
در مقایســه بــا نمــرات هنجــاري . داري داشــته اســت قبــل افــزایش معنــی دوره آموزشــی نســبت بــه

بـود کـه پـس از     25دانشجویان آمریکا، نمره دانشجویان در مقیاس انگیزش پایین و معادل صـدك  
مهارت دانشجویان در مطالعـه، مـدیریت زمـان، اسـتفاده از     . رسید 45شرکت در کارگاه به صدك 

طـور محسوسـی    یري، پـس از شـرکت در دوره آموزشـی بـه    فنون یادسپاري، سرعت و میزان یـادگ 
  ).1388حقانی و خدیو زاده، (بهبود یافت 
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 مطالعه وراهبردهاي  بررسی تعیین هدف با) 1384(توسط حسینی شهیدي و همکاران  پژوهشی     
ویـرایش اول   تحقیـق  گیري ابزار اندازه. گردید انجام گناباد پزشکی دانشجویان علوم در یادگیري

 کنتـرل  انگیـزش،  نگـرش،  هـاي  حیطـه  ها حاکی از آن بود که نمرات یافته. بود  Lassiنامه  سشپر

 همچنـین . داري داشـت  معنـی  آمـاري  اخـتالف  مختلـف  هـاي  رشته بین تمرکز و اضطراب دقت،

 نمـرات  میـانگین  .داد نشـان  را داري معنـی  آماري ارتباط تحصیلی پیشرفت با آزمون راهبردهاي

  . نمرات هنجاري آمریکایی بود 20- 30صدك  معادل گناباد زشکیپ علوم دانشجویان
به بررسی راهبردهاي مطالعه و یادگیري در دانشـجویان مامـایی در   ) 1381(تفضلی و خدیوزاده      

نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه نمـرات دانشـجویان در حیطـه        . علوم پزشکی مشـهد پرداختنـد   دانشگاه
تا   40ها بین صدك  و در سایر حیطه 30گیزش معادل صدك ، در حیطه ان20نگرش معادل صدك 

  .نمرات جدول هنجاري دانشجویان آمریکا بود 80
علوم پزشکی مشهد با هدف تعیین رابطـه راهبردهـاي مطالعـه و یـادگیري و      تحقیقی در دانشگاه     

در . رفـت انجام گ) 1383، 1378(خدیوزاده و همکاران  میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان، توسط
نامـه   رسـش ویـرایش اول پ  داروسـازي،  و پزشـکی  دنـدان  پزشـکی،  دانشـجوي  412ایـن تحقیـق   

ها نشان داد عالوه بر اینکه بین نمرات کسـب   یافته. کردند را تکمیل یادگیري و مطالعه راهبردهاي
 حیطه 10حیطه از  9هاي مختلف راهبردها با همدیگر همبستگی باالیی وجود داشت،  شده از حیطه

داري داشتند و فقط حیطـه   راهبردهاي مطالعه و یادگیري با موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه معنی
 سـه  در دانشـجویان  نمـرات  میانـه . داري نداشـت  راهنماي مطالعه با پیشرفت تحصیلی رابطـه معنـی  

 اصـلی،  ایـده  انتخاب در و مقادیر بیشترین اضطراب کنترل و نگرش آزمون، راهبردهاي مقیاس

 معـادل  آزمـون  راهبردهـاي  در حیطـه  مطالعـه  مـورد  مـرات دانشـجویان  ن .داشت را نمره رینکمت

 هـاي  فعالیـت  در و 75 صـدك  معـادل  حیطـه تمرکـز   و اضـطراب  حیطـه کنتـرل   در ،80 صـدك 
 .بود آمریکا دانشجویان هنجاري نمونه 15 صدك معادل انگیزشی

اي عوامــل مــؤثر بــر  حلیــل مقایســهکــه بــه منظــور ت) 2009( 1نتیجــه تحقیــق ســرین و همکــاران     
المللی یونان انجـام شـد، حـاکی از     هاي مطالعه و یادگیري دانشجو معلمان در دانشگاه بین استراتژي

هـاي انگیـزش، اضـطراب، انتخـاب ایـده اصـلی و راهنمـاي         داري در حیطـه  هاي معنی وجود تفاوت
  .مطالعه بین دو گروه جنسیتی مردان و زنان بود

                                                        
1- Serin et al.  
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هاي مطالعه و یادگیري دانشجویان تانگانک تـایوان را   هنجار استراتژي) 2009( 1کارانشیه و هم     
این دانشجویان با هنجار دانشجویان آمریکـایی نشـان داد کـه بـه       50مقایسه صدك . ترسیم کردند

بـود، اضـطراب در سـطح      50جز دو حیطه پردازش اطالعات و خودآزمایی کـه بـاالتر از صـدك    
سه حیطه انتخـاب ایـده اصـلی، نگـرش و انگیـزش      . بودند  50تر از  ها پایین یطهو بقیه ح 50صدك 

  .بود 15تر از صدك  پایین
هاي  نشان داد که نمرات دانشجویان دختر و پسر در مؤلفه) 2007( 2نتایج تحقیق داوینگ و شین     

روه مـذکور  داري است ولی در مؤلفه مهارت بین دو گـ  دهی داراي تفاوت معنی مهارت و خودنظم
  .داري وجود نداشت تفاوت معنی

هاي  گانه استراتژي هاي ده بیانگر آن بود که چهار حیطه از حیطه) 1999( 3نتایج تحقیق کوآچ     
طور  پسران به. مطالعه و یادگیري بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آلبرتاي کانادا متفاوت است

دست  هاي آزمون نمراتی کمتر از دختران به استراتژيداري در انگیزش، راهنماي مطالعه و  معنی
همچنین مقایسه دانشجویان با معدل باال و . آوردند، حال آنکه اضطراب کمتري از دختران داشتند

داري را در دو حیطه مدیریت زمان و انگیزش نشان داد و در هر دو حیطه،  اختالف معنیپایین 
  .ي در این دو حیطه داشتندتر مشکالت بیشترگروه داراي معدل پایین

تحت عنـوان بررسـی تفـاوت مقیـاس هـاي راهبردهـاي مطالعـه و        ) 1997(تحقیقی توسط البیلی      
دانشـجوي   168. یادگیري در میان دانشجویان با موفقیت تحصیلی پایین، متوسط  و بـاال انجـام شـد   

کـه در سـه دسـته بـر      تحصیالت تکمیلی از دانشگاه امارات متحده عربی در تحقیق شرکت کردنـد 
تحلیل واریانس نشان داد کـه دانشـجویانی کـه داراي موفقیـت تحصـیلی      . اساس معدل تقسیم شدند

داري نسبت به دانشجویان داراي موفقیت تحصیلی متوسط و بـاال در تمـامی    طور معنی پایین بودند به
اگرچـه تفـاوت   . بودنـد تـري   گانه راهبردهاي مطالعه و یادگیري داراي نمـرات پـایین   هاي ده مقیاس

سـپس در  . ها بین دو گروه با معـدل بـاال و متوسـط مشـاهده نشـد      کدام از مقیاس داري در هیچ معنی
اي مشـخص شـد کـه انگیـزش مهمتـرین عامـل تفـاوت در         یک بررسـی و تحلیـل تفکیـک مرحلـه    

  ).1997البیلی، (جداسازي دانشجویان با معدل پایین از همتایانشان با معدل باال بوده است 
آمـوزان سـنگاپوري بـا    در مقایسه هنجار راهبردهاي مطالعه و یادگیري دانـش ) 1996(الکساندر      

آموزان آمریکایی نشان دادکـه سـه حیطـه پـردازش اطالعـات، انتخـاب ایـده اصـلی و         دانش هنجار

                                                        
1- Shih et al.   2- Dowing & Shin 
3- Kovach   
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هـاي تمرکـز، انگیـزش و     ، حیطـه 50آمـوزان سـنگاپوري بـاالتر از صـدك      راهنماي مطالعـه دانـش  

و در چهـار حیطـه اضـطراب، تمرکـز، خودآزمـایی و       50تـر از صـدك    ریت زمان کمی پـایین مدی
ــادل صــدك   اســتراتژي ــون مع ــاي آزم ــود     50ه ــجویان آمریکــا ب ــرات جــدول هنجــاري دانش  نم

  .)2007، به نقل از کوبوکسو، 1996،رالکساند(
بـین معـدل بـا     دهنـده وجـود یـک رابطـه قـوي      نشان) 1996(نتایج تحقیق ون آرت و ون ویک      

متغیرهاي انگیزش، مدیریت زمان، اضطراب، تمرکز، انتخاب ایده اصلی و راهبردهاي آزمـون بـین   
ون آرت و ون (اما تفاوتی را بین دانشکده هـاي مختلـف   . دانشجویان دو دانشکده مورد مطالعه بود

  . نشان نداده است )2003، به نقل از ونگسوالوات، 1996دیک، 
داري بــین معــدل تحصــیلی و ابعــاد  نیــز رابطــه معنــی) 1995(پــروس و همکــاران  نتــایج تحقیــق     

البته نتیجه حاصل از . انگیزش، راهبردهاي آزمون، خودآزمایی، مدیریت زمان و تمرکز را نشان داد
اي ماننـد جنسـیت و    کنندگی تمرکـز و متغیرهـاي زمینـه    بینی تحلیل رگرسیون حاکی از قدرت پیش

  .تحصیلی استپیشرفت نژاد براي 
آمـوزان   تحت عنوان تفـاوت عوامـل یـادگیري در دانـش    ) 1988(نتایج تحقیق هاینز و همکاران      

در ایــن تحقیــق مشــخص شــد کــه  . دبیرســتانی ســیاه پوســت در دانشــگاه ییــل آمریکــا انجــام شــد 
راي بندنـد دا  کـار مـی   و فرآینـد فراشـناختی را بیشـتر بـه     هـاي یـادگیري   آموزانی که استراتژي دانش

موفقیت تحصیلی پـایین   باآموزان که  همچنین مشخص شد که دانش. موفقیت تحصیلی بیشتر هستند
هاي یـادگیري بـه موفقیـت تحصـیلی دسـت       توان آموزش داد تا از طریق استفاده از استراتژي را می
آمـوزان پسـر سـیاه پوسـت،       خصـوص دانـش   هآموزان سیاه پوست شهرنشـین و بـ   در بین دانش. یابند

نامـه راهبردهـاي مطالعــه و    بـا اسـتفاده از پرسـش    .فقیـت تحصـیلی در سـطح پـایینی قـرار داشـت      مو
آمـوزان بـا    داري بـین دختـران و پسـران و همچنـین بـین دانـش       یادگیري مشخص شد تفاوت معنـی 

ن ادر ایـن تحقیـق نیـز محققـ     ).1988هـاینز و همکـاران،   (موفقیت تحصیلی باال و پایین وجود دارد 
بـا پیشـرفت    (LASSI)هـاي مطالعـه و یـادگیري     هـاي اصـلی اسـتراتژي    ارتبـاط مؤلفـه  درصددند تـا  

بـه ایـن منظـور    . تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسـالمی مازنـدران را مـورد بررسـی قـرار دهنـد      
  :باشند هاي زیر می دنبال بررسی فرضیه به
حصــیلی رابطــه وجــود هــاي مطالعــه و یــادگیري بــا پیشــرفت ت بــین مؤلفــه مهــارت از اســتراتژي -1

  . دارد
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هــاي مطالعــه و یــادگیري بــا پیشــرفت تحصــیلی رابطــه وجــود   بــین مؤلفــه اشــتیاق از اســتراتژي -2
  .دارد

هــاي مطالعــه و یــادگیري بــا پیشــرفت تحصــیلی رابطــه   دهــی از اســتراتژي بــین مؤلفــه خــودنظم -3
  .وجود دارد

هــاي مختلــف آموزشــی  گــروههــاي مطالعــه و یــادگیري در بــین   ســه مؤلفــه اصــلی اســتراتژي  -4
  .دانشجویان متفاوت است

  .دانشجویان دختر و پسر متفاوت است یادگیري و مطالعه هاي استراتژي نیمرخ -5
 دانشـجویان  هنجـاري  نمونـه  جـدول  بـا  دانشـجویان  یـادگیري  و مطالعـه  هـاي  استراتژي نیمرخ -6

  .متفاوت است آمریکایی
  

  روش
لحاظ کنترل متغیرهاي مورد مطالعه از نوع غیر آموزشی  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از

  .آوري شده است نامه اطالعات جمع همبستگی و با اجراي پرسش -است و بر اساس روش توصیفی
  
  آماري، نمونه و روش انتخاب نمونه ي جامعه
 ه دانشجویان واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران بههمآماري این پژوهش  ي جامعه
اي بر  نفر به شیوه تصادفی طبقه) 386(نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول نسبت ) 55583(تعداد 

نفر، گروه علوم  86آموزشی فنی مهندسی   از بین گروه. اند هاي تحصیلی انتخاب شده حسب گروه
با نفر و  16نفر و گروه علوم پزشکی  46نفر، گروه علوم پایه  65نفر، گروه کشاورزي  173انسانی

 203دختر و  183همچنین نمونه پژوهش متشکل از  .مشغول به تحصیل بودند 65/14میانگین معدل 
  .پسر بود

       
  ابزار پژوهش

هاي  نامه استاندارد شده استراتژي ویرایش دوم پرسش ،ها در این تحقیق ابزار گردآوري دادهابزار 
استفاده در جامعه دانشجویی در سال  منظور نامه به پرسشاین . است )Lassi( مطالعه و یادگیري

دفتر خدمات (سؤال است  80تدوین شده و داراي 1میالدي توسط وین اشتاین و پالمر 2002

                                                        
1- Palmer 
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نامه مذکور سه مؤلفه اصلی مهارت، اشتیاق و  پرسش). 2003آموزشی دانشگاه سین سیناتی، 
دهد و  گیري قرار می شرح آن گذشت مورد اندازه اي که گانه هاي ده خودنظم دهی را در حیطه

 77/0وین اشتاین ضرایب پایایی. گیرد سؤال مورد استفاده قرار می 8گیري هر حیطه،  براي اندازه
در تحقیق حاضر نیز پس از ترجمه . دست آورده است نامه به را براي این پرسش 89/0الی 

ضریب پایایی آن نامه به زبان فارسی و بررسی نظر متخصصان از نظر قابلیت درك عبارات،  پرسش
شایان ذکر است که این . دست آمد به 88/0الی  76/0اي بین  مورد محاسبه قرار گرفت که دامنه

نامه داراي یک ضریب پایایی کل نیست بلکه هر حیطه داراي یک ضریب پایایی مجزا  پرسش
  .است

  
  ها یافته

ــان ــه جــدول    هم ــور ک ــتراتژي  1ط ــعیت اس ــجویا    وض ــادگیري دانش ــاي مطالعــه و ی   ن را نشــانه
هــاي نگــرش و پــردازش اطالعــات در ســطح عــالی    دهــد، دانشــجویان بــیش از همــه از حیطــه مــی

تــرین حیطــه انتخــاب ایــده اصــلی، خودآزمــایی و راهبردهــاي        انــد و ضــعیف  اســتفاده کــرده 
  .آزمون بوده است

  
هاي  ه استفاده از استراتژيآزاد اسالمی مازندران بر حسب نحو  توزیع درصدي دانشجویان واحدهاي دانشگاه: 1جدول 

  ها  دهنده آن هاي تشکیل حیطه ها و مؤلفه مطالعه و یادگیري به تفکیک
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  هاي مطالعه و یادگیري استراتژي  مؤلفه

  مهارت
  

  3/2  9/45  5/44  3/7  پردازش اطالعات
  2  7/48  9/44  4/5  انتخاب ایده اصلی
  6/1  1/41  4/48  9/3  راهبردهاي آزمون

  اشتیاق
  6/2  4/40  9/52  1/4  اضطراب
  6/2  8/45  6/44  7  نگرش
  1/2  8/51  7/42  4/3  انگیزش

  دهی خود نظم

  3/2  4/46  7/48 6/2  تمرکز
 6/1  7/55  8/37  9/4  خودآزمایی

  1/2  8/44  50  1/3  راهنماي مطالعه
 8/2  8/50  6/44  8/1  مدیریت زمان
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، از آزمون همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـده اسـت و در     هاي اول تا سوم تحقیق براي بررسی فرضیه
هاي مطالعه و یـادگیري بـا یکـدیگر و بـا پیشـرفت تحصـیلی         همبستگی استراتژيوضعیت  2جدول 

  .داده شده استدانشجویان نشان 
  

دانشگاه آزاد هاي مطالعه و یادگیري با یکدیگر و با پیشرفت تحصیلی دانشجویان  همبستگی استراتژي: 2جدول 
  اسالمی مازندران 

  پیشرفت تحصیلی  دهی خود نظم  اشتیاق  مهارت  مؤلفه
  000/1*  مهارت

0        

  601/0*  اشتیاق
000/0  

*000/1  
0      

  492/0*  خود نظم دهی
000/0  

*475/0  
000/0  

*1  
000/0    

  187/0*  پیشرفت تحصیلی
000/0  

*275/0  
000/0  

*157/0  
000/0  

1  
0  

  )دو دامنه(دار است  معنی 01/0ی در سطح همبستگ*               
  

از تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است براي بررسی فرضیه چهارم تحقیق      
  . آمده است 4و  3 هاي ولکه شرح آن در جد

 
وزشی با هاي آم برحسب گروه هاي مطالعه و یادگیري هاي اصلی استراتژي بررسی تفاوت میانگین مؤلفه: 3جدول 

 استفاده از تحلیل واریانس

مجموع     مؤلفه
  میانگین  درجه آزادي  جذوراتم

 .F Sig مجذورات

  اشتیاق
  992/46  4 969/187  بین گروهی

 704/7  381  411/2935  درون گروهی 000/0 099/6
   385  380/3123  کل

  دهی نظم خود
 625/34  4  502/138  بین گروهی

 561/6  381  781/2499  درون گروهی  000/0  277/5
   385  283/2638  کل

  مهارت
  

  169/46  4  675/184  بین گروهی
  602/8  381  309/3277  درون گروهی 000/0 367/5

    385  984/3461  کل
  .دهنده تفاوت معناداراست نشان 05/0سطح معناداري بیش از * 
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هاي آموزشی  اصلی در بین گروه شود مقایسه سه مؤلفهمالحظه می 3طور که در جدول  همان     
فنی مهندسی، : 1گروه(ها  تعیین تفاوت بین گروه براي. دار است حاکی از وجود تفاوت معنی

از آزمون ) علوم پزشکی: 5علوم پایه و گروه : 4کشاورزي، گروه : 3، گروهعلوم انسانی:  2گروه
نتایج آزمون تعقیبی . ودش مشاهده می 4تعقیبی توکی استفاده شده است که شرح آن در جدول 

توکی نشان داد که در مؤلفه اشتیاق بین گروه فنی مهندسی و علوم پایه و همچنین بین گروه علوم 
هاي فنی  دار بوده و در هر دو مورد عملکرد گروه انسانی با علوم پایه و علوم پزشکی تفاوت معنی

و مؤلفه مهارت میانگین گروه علوم  دهی نظم در مؤلفه خود. مهندسی و علوم انسانی بهتر بوده است
داري  ها تفاوت معنی هاي کشاورزي و علوم پایه بهتر بوده است و در تمامی مؤلفه انسانی از گروه

  .بین دو گروه فنی مهندسی و علوم انسانی مشاهده نشده است
  

  هاي  گانه استراتژي ههاي س هاي مؤلفه چندگانه تفاوت میانگین  منظور مقایسه نتایج آزمون توکی به: 4جدول 
 هاي آموزشی مطالعه و یادگیري برحسب گروه

 .Sig  ها تفاوت میانگین  گروه آموزشی  مؤلفه
  
  
  

  اشتیاق

1  4  4980/1  027/0 

2  4  7062/1  002/0 

  5 2606/2  017/0 

4  1  4980/1-  027/0 

  2  7062/1-  002/0 

5  2  2606/2-  017/0  
  

  خودنظم دهی
2  3  1924/1 013/0 

  4  5843/1  002/0 

3  2  1924/1- 013/0 

4 2 5843/1-  002/0 

  
 مهارت

2  3  3596/1  013/0  
  4  7377/1 004/0 

3  2  3596/1-  013/0  
4  2  7377/1- 004/0 

  .ه شده استیدر جدول فوق ارا 05/0دار در سطح  هاي معنی به علت طوالنی بودن جدول اصلی، فقط تفاوت* 
  

صدك  مقایسهمنظور  ، به1 هاي پنجم و ششم تحقیق از نمودار براي بررسی فرضیه     
دختر و پسر و مقایسه دانشجویان  دانشجویان استفاده مورد یادگیري و مطالعه هاي استراتژي
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 استفاده مورد هاي استراتژي هنجاري نمونه با مازندران هاي آزاد اسالمی دانشگاه واحدهاي
  .یی، استفاده شده استآمریکا دانشجویان

  
 هاي آزاد اسالمی مازندران  دانشگاه دختر وپسردانشجویان  یادگیري و مطالعه هاي استراتژي مقایسه نیمرخ :1 نمودار

  LASSIنامه  از نسخه دوم پرسش آمریکایی مستخرجه دانشجویان یادگیري و مطالعه هاي استراتژي هنجاري نمونه با

    مهارت  اشتیاق  خود نظم دهی  

ك
صد

مدیریت زمان  
 

ر
اهنماي 

مطالعه
خود آزمایی 

 

تمرکز
انگیزش 
نگرش 
اضطراب 

راهبردهاي  
آزمون

انتخاب ایده  
اصلی

پردازش  
اطالعات

ك 
صد

  

99 40 38 40 40 40 40 40 40 40 40 99 
95 37 35 36 37 39 39 37 38 38 38 95 
90 35 33 33 35 38  35 36 37 35 90 
85 33 32 31 34 37 38 33 35 35 34 85 
80 32 30 30 33 36  37 32 34 34 33 80 
75 31 29 29 32   31 33 33 31 75 
70 30  28 31 35 36 30 32 32 30 70 
65 29 28 27 30 34  29  31  65 
60 28 27 26 29 33 35 28 31 30 29 60 
55 27 26     27 30 29 28 55 
50   25 28 32 34 26   27 50 
45 26 25 24 27 31  25 29 28    45 
40 25 24 23 26  33 24 28 27 26 40 
35 24   22 25  30  23  26 25 35 
30 23 23  24 29 32 22 27 25 24 30 
25 22 22 21 23 28  21 26 24  25 
20 21 21 20 22 27 31 20 25 23 23 20 
15 20 20 19 21 26 30 18 24 22 22 15 
10 18 19 17 19 24  28 17 23 21 21 10 
05 16 17 15 17 22 26  14 21 18 19 05 
01 12 13 12 13 18 21 10 18 13 15 01 

  کل دانشجویان            دانشجویان دختر                ........ دانشجویان پسر                   ---- 
  

  : تهاي تحقیق پرداخ توان به آزمون فرضیه با توجه به جداول فوق می     
ــیه اول ــتراتژي   :فرض ــارت از اس ــه مه ــین مؤلف ــیلی      ب ــرفت تحص ــا پیش ــادگیري ب ــه و ی ــاي مطالع ه

  .رابطه وجود دارد
بــین  نتیجـه تحلیـل همبسـتگی نشـان داد کـه      ،شـود  مالحظـه مـی   2طـور کـه در جـدول     همـان      

) Sig= 000/0(داري  مؤلفــه مهــارت و پیشــرفت تحصـــیلی دانشــجویان، رابطــه مثبــت و معنـــی      
گیــریم کــه  شــود و نتیجــه مــی بنــابراین فرضــیه صــفر رد و فرضــیه تحقیــق تأییــد مــی . داردوجــود 
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ــه ــین مؤلفـ ــتراتژي  بـ ــارت از اسـ ــه     مهـ ــیلی رابطـ ــرفت تحصـ ــا پیشـ ــادگیري بـ ــه و یـ ــاي مطالعـ هـ
  .داري وجود دارد معنی

ــیه ــه : دوم فرض ــین مؤلف ــتراتژي   ب ــتیاق از اس ــیلی      اش ــرفت تحص ــا پیش ــادگیري ب ــه و ی ــاي مطالع ه
  .ود داردرابطه وج

بـین   نتیجـه تحلیـل همبسـتگی نشـان داد کـه      ،شـود  مالحظـه مـی   2طـور کـه در جـدول     همان     
 )Sig= 000/0(داري  مؤلفـــه اشـــتیاق و پیشـــرفت تحصـــیلی دانشـــجویان، رابطـــه مثبـــت و معنـــی 

گیــریم کــه  شــود و نتیجــه مــی بنــابراین فرضــیه صــفر رد و فرضــیه تحقیــق تأییــد مــی . وجــود دارد
داري  هــاي مطالعــه و یــادگیري بــا پیشــرفت تحصــیلی رابطــه معنــی یاق از اســتراتژيبــین مؤلفــه اشــت

  .وجود دارد
ــیه ــوم فرض ــه : س ــودنظم  بــین مؤلف ــتراتژي  خ ــا پیشــرفت      دهــی از اس ــادگیري ب ــاي مطالعــه و ی ه

  .تحصیلی رابطه وجود دارد
ین بــ نتیجـه تحلیـل همبسـتگی نشـان داد کـه      ،شـود  مالحظـه مـی   2طـور کـه در جـدول     همـان      

داري  دهــــی و پیشــــرفت تحصــــیلی دانشــــجویان، رابطــــه مثبــــت و معنــــی  مؤلفــــه خــــودنظم
)000/0=Sig (پــس بـــین  . شـــود بنــابراین فرضـــیه صــفر رد و فرضـــیه تحقیــق تأییـــد مــی    . دارد

هـــاي مطالعـــه و یـــادگیري بـــا پیشـــرفت تحصـــیلی رابطـــه   دهـــی از اســـتراتژي خـــودنظم  مؤلفـــه
  .داري وجود دارد معنی

هـاي مختلـف    هـاي مطالعـه و یـادگیري در بـین گـروه      مؤلفـه اصـلی اسـتراتژي   سـه   :فرضـیه چهـارم  
  .آموزشی دانشجویان متفاوت است

ــانس نشــان داد کــه   مالحظــه مــی 3طــور کــه در جــداول   همــان      ــل واری ســه شــود، نتیجــه تحلی
هـــاي مختلـــف آموزشـــی  هـــاي مطالعـــه و یـــادگیري در بـــین گـــروه  مؤلفـــه اصـــلی اســـتراتژي

ــاوت  ــجویان متف ــتند  دانش ــد     ).Sig= 000/0(هس ــق تأیی ــیه تحقی ــفر رد و فرض ــیه ص ــابراین فرض بن
جـز   هبـ  آمـده نشـان داد کـه    4همچنـین آزمـون تعقیبـی تـوکی  کـه شـرح آن در جـدول        . شـود  می

ــی        ــوم انســانی کــه تفــاوت معن ــروه فنــی مهندســی و عل داري بــین آن مشــاهده نشــد،    در دو گ
و گـروه علـوم انسـانی نسـبت بـه علـوم پایـه و         ؛ عملکرد گروه فنـی مهندسـی نسـبت بـه علـوم پایـه      

ــوم پزشــکی در مؤلفـــه اشــتیاق بهتـــر بــود و میــانگین گـــروه علــوم انســـانی از گــروه        هـــاي  عل
  . داري بهتر بود طور معنی دهی و مؤلفه مهارت به کشاورزي و علوم پایه مؤلفه خود نظم

  .ر و پسر متفاوت استدانشجویان دخت یادگیري و مطالعه هاي استراتژي نیمرخ: پنجم فرضیه
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دهنـده وجـود تفـاوت در     مقایسه صدك دانشجویان دختر و پسر نیز نشـان  و 1با مالحظه نمودار      
هاي اضطراب، پردازش اطالعات، انگیزش، راهبردهاي آزمون، خودآزمـایی و انتخـاب ایـده     حیطه

مــایی و هـاي پـردازش اطالعــات، انگیـزش، خودآز    کــه صـدك حیطــه  طـوري  بـه  .باشــد اصـلی مـی  
هـاي اضـطراب و انتخـاب     راهبردهاي آزمون دختران بیشتر از دانشجویان پسر بوده و صدك حیطـه 

هاي نگرش، تمرکـز، راهنمـاي مطالعـه و     در حیطه. ایده اصلی در پسران بیش از دختران بوده است
  .مدیریت زمان هر دو گروه داراي صدك یکسانی بودند

هنجاري  نمونه جدول با دانشجویان یادگیري و همطالع هاي استراتژي نیمرخ: فرضیه ششم
هاي  که استراتژي گردد مشخص می 1با مالحظه نمودار . متفاوت است آمریکایی دانشجویان

 با توجهی قابل طور به دانشگاه آزاد اسالمی مازندران دانشجویان استفاده مورد یادگیري و مطالعه
دست آمده از  آمریکایی به دانشجویان جار ملیهن نمونه یادگیري و مطالعه هاي استراتژي نیمرخ

هاي خودآزمایی و راهنماي مطالعه معادل  حیطه. متفاوت است LASSIنامه  ویرایش دوم پرسش
هاي تمرکز و مدیریت زمان مطالعه، پردازش اطالعات، اضطراب معادل صدك  ، حیطه45صدك 

،  20اي آزمون معادل صدك ه ، حیطه استراتژي30، حیطه انتخاب ایده اصلی معادل صدك 35
هنجار دانشجویان آمریکایی  5و حیطه نگرش معادل صدك  10حیطه انگیزش معادل صدك 

ها از  دست آمده از دانشجویان مورد مطالعه این تحقیق در تمامی حیطه هاي به بنابراین صدك. است
   .تر بود دانشجویان آمریکایی پایین 50صدك 

  
  گیري بحث و نتیجه

داري   نشان داد که بین مؤلفه مهـارت بـا پیشـرفت تحصـیلی رابطـه معنـی      هاي پژوهش  هبررسی یافت
)01/0P < (خدیوزاده و همکاران  هاي یافتهنتیجه این تحقیق با . وجود دارد)که حـاکی از  ) 1378

.  گانه مؤلفه مهارت با پیشرفت تحصیلی اسـت همسـان بـوده    هاي سه دار  بین حیطه وجود رابطه معنی
حققان دیگـري نیـز مشـخص کردنـد کـه حیطـه پـردازش اطالعـات و انتخـاب ایـده اصـلی             ضمناً م

) 1384حسینی شهیدي و همکاران، (و راهبردهاي آزمون )  1988؛ هاینز و همکاران، 1997البیلی، (
  .داري با پیشرفت تحصیلی دارند رابطه معنی

تحصــیلی رابطــه    بــین مؤلفــه اشــتیاق بــا پیشــرفت     یافتــه دیگــري از تحقیــق نشــان داد کــه      
نتیجه بـه دسـت آمـده از ایـن تحقیـق بـا نتـایج محققـان دیگـر          . وجود دارد)  > 01/0P(داري معنی

هـاي انگیـزش، نگـرش و     داري بین پیشرفت تحصیلی با حیطـه  ها رابطه معنی همسان است که در آن
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؛ هاینز 1999چ، ؛ کوآ1995پروس و همکاران،  به نقل از؛ 1378خدیوزاده و همکاران، (اضطراب 
  .به دست آوردند) 1988و همکاران، 

دهـی بـا پیشـرفت تحصـیلی رابطـه       مؤلفـه خـودنظم  نتیجه تحلیل همبستگی نشـان داد کـه بـین         
نتیجه این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیق محققان دیگر همسان . وجود دارد) >01/0P(داري  معنی
پـروس و  (نمـاي مطالعـه، خودآزمـایی، تمرکـز     هاي راه هاي آنان نشان داد که بین حیطه یافته. است

ــاران،  ــی، 1995همک ــاران، 1997؛ البیل ــدیوزاده و همک ــان  ) 1378 ؛ خ ــدیریت زم ــروس و (و م پ
بـا  ) 1378؛ خـدیوزاده و همکـاران،   1999؛ کوآچ، 1996ون آرت و ون ویک، ؛ 1995همکاران، 

  .داري هستند پیشرفت تحصیلی داراي رابطه معنی
گانــه  هــاي ده دهنــده وجــود تفــاوت در حیطــه نیمــرخ نشــان مــده از مقایســهدســت آ نتیجــه بــه     

هـاي   کـه صـدك حیطـه    طـوري  بـه . بـود  هاي مطالعه و یادگیري دانشـجویان دختـر و پسـر    تژيااستر
پردازش اطالعات، انگیزش، خودآزمایی و راهبردهاي آزمون دختران بیشتر از دانشجویان پسر بـود  

هـا   ب ایده اصـلی در پسـران بـیش از دختـران و در بقیـه حیطـه      هاي اضطراب، انتخا و صدك حیطه
طـور   نیـز بیـانگر آن بـود کـه پسـران بـه      ) 1999(نتیجـه تحقیـق کـوآچ    . داراي صدك یکسان بودند

. دسـت آوردنـد   هاي انگیزش و راهبردهاي آزمون نمراتی کمتـر از دختـران بـه    داري در حیطه معنی
بـا   صـوص عملکـرد بهتـر دختـران در حیطـه انگیـزش      در خ )2009(سرین و همکاران نتیجه تحقیق 

) 2007(هاي داوینگ و شـین   دیگر همسانی نتیجه این تحقیق با یافته. نتیجه این تحقیق همسان است
هـاي پـردازش اطالعـات،     است که بیانگر وجود تفاوت نمرات دانشـجویان دختـر و پسـر در حیطـه    

) 1988(هـاینز و همکـاران   نتایج تحقیق . بودراهبردهاي آزمون و انتخاب ایده اصلی و خودآزمایی 
کـه صـدك    دنیـز نشـان دادنـ   ) 1383(خـدیوزاده و همکـاران    .نیز با نتیجه این تحقیق همسان اسـت 

هاي راهبردهـاي آزمـون در دختـران بـیش از      انتخاب ایده اصلی پسران بیش از دختران بود و حیطه
  .پسران بود

 و همطالعـ  هـاي  اسـتراتژي ها میانه نمـرات   در تمامی حیطهیافته دیگري از تحقیق نشان داد که      
 دانشـجویان  هنجـاري  نمـرات  جـدول  50تـر از صـدك    پـایین  ایـن پـژوهش   دانشـجویان  یادگیري

. نیز همسان است) 1384(حسینی شهیدي و همکاران تحقیق  یافته این تحقیق با یافته . بودآمریکایی 
هـاي نگـرش، انگیـزش، اضـطراب، تمرکـز،       حیطه راتاین محققان به این نتیجه دست یافتند که نم

پــردازش اطالعــات، راهنمــاي مطالعــه، خودآزمــایی و راهبردهــاي آزمــون راهبردهــاي مطالعــه و   
 هنجـاري  نمـرات  جـدول  50پـایین تـر از صـدك     گنابـاد  پزشـکی  علـوم  یـادگیري دانشـجویان  
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نیـز نشـان داد کـه     )1381(همچنین نتیجه تحقیق تفضـلی و خـدیوزاده   . آمریکایی است دانشجویان
نمرات دانشجویان در حیطه نگرش و انگیـزش، کنتـرل زمـان، پـردازش اطالعـات، خودآزمـایی و       

نتیجـه تحقیـق   . نمرات جدول هنجـاري دانشـجویان آمریکـا بـود     50راهبردهاي آزمون زیر صدك 
 15  صدك معادلرا  انگیزشی هاي فعالیت در مرات دانشجویانننیز ) 1383(خدیوزاده و همکاران 

هاي شـیه و همکـاران    نتیجه این تحقیق با یافته .آمریکایی گزارش کرد دانشجویان هنجاري نمونه 
هاي نگـرش، انگیـزش، خودآزمـایی همسـان      نیز در خصوص صدك دانشجویان در حیطه) 2009(

اده حقـانی و خـدیوز  توان به نتیجه تحقیق  دست آمده از تحقیق حاضر می در تأیید نتیجه به. باشد می
اشاره کرد که نشان دادنـد کـه در مقایسـه بـا نمـرات هنجـاري دانشـجویان آمریکـا، نمـره          ) 1388(

نتیجـه تحقیـق الکسـاندر     .بـود  25دانشجویان اصفهانی در مقیاس انگیـزش پـایین و معـادل صـدك     
آموزان سنگاپوري را در حیطه هاي تمرکز، نیز هنجار راهبردهاي مطالعه و یادگیري دانش) 1996(
  .دست آورد هنجار آمریکا به 50نگیزش و مدیریت زمان پایین تر از صدك ا

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که دانشجویان مورد مطالعه در تحقیق از سطوح پایینی از      
هاي مطالعه و  با توجه به اینکه استراتژي. هاي مطالعه و یادگیري برخوردار هستند استراتژي

و با توجه به اهمیت  داري با پیشرفت تحصیلی دانشجویان هستند بطه معنییادگیري داراي را
افزایش آگاهی و کسب مهارت  پیشرفت تحصیلی و عوارض شناخته شده عدم موفقیت تحصیلی،

عنوان راهکاري براي کاهش  توان به ها را می ریس در دانشگاهاندرکاران امر تد دانشجویان و دست
  .تحصیلی دانشجویان دانست افت تحصیلی و بهبود پیشرفت

  
 منابع فارسی

 اولیا ومربیان،   انتشارات انجمن .هاي پیشگیري از افت تحصیلی روش .)1380( .بیابانگرد، ا
 .تهران

 راهبردهاي مطالعه و یادگیري دانشجویان  .)1381( .و خدیوزاده، ط .تفضلی، م
، سال نهم، انی سبزوارمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماسرار،  .مامایی
 .2 شماره

 کارگیري به میزان بررسی .)1384( .، مو مقیمیان .، ععطاردي ؛شهیدي، ل سینیح 

 و پزشکی علوم دانشکده مجله دانش؛ دانشجویان، افق یادگیري و مطالعه راهبردهاي
 .1، شماره 11، دوره گناباد درمانی بهداشتی، خدمات
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 راهبردهاي مطالعه و یادگیري  .)1383( .ی، نو والی ، ا،؛ سیف، ع.خدیو زاده، ط
هاي فردي و سوابق  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط آن با ویژگی

 .11، دوره چهارم، شماره مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی تحصیلی آنها،

 هاي  تأثیر دوره آموزش کارگاهی مهارت .)1388( .و خدیو زاده، ط .حقانی، ف
مجله  .و یادگیري بر راهبردهاي مطالعه و یادگیري دانشجویان استعداد درخشان مطالعه

 .31- 40، صص)1( 9، ایرانی آموزش در علوم پزشکی

 سی راهبردهاي مطالعه و برر .)1381( .و والیی، ن .ا .؛ سیف، ع.خدیو زاده، ط
هنده، پژو. یادگیري و میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  ..1، شماره7، سال 1381، بهار مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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