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 لقدل 
هر جامعه زیربنای توسعه  امروزه نظام تعلیم و تربیت

اقتصادی، سیاسیی و ررهنییی  ج جامعیه بیه     -اجتماعی
رود. بررسی عوامل پیشیررت جوامیپ پیشیررته    می شمار

نشاج می دهد که همه این کشورها از  موزش و پرورش 
هیای  نظیام  .]1[توانمند ، مؤثر و کار مدی برخوردارنید  

های حاکم بر  ج با توجه به پیشیررت   موزشی و رعالیت
جوامپ، همواره دستخوش تغییر و تحول است کیه ایین   

تماعی و علیوم مختلیآ  ج   امر خود معلول تحوالت اج
های  موزشی به حدّی است باشد. سرعت تحول نظاممی

که گاهی موجب تغییر کیل سیاختار  موزشیی جامعیه     
کی  از  میوزش و   امیروز هیی    گیردد. در دنییای   می

یادگیری بی نیاز نیسیت و ییادگیری بخشیی از زنیدگی     
های علمی در عمده نظریه. [2]گردد انسانها محسوب می

طور باشد. بهاز نقش حائز اهمیتی برخوردار مییادگیری 
کلی این مفهوم به عنواج تغییرات نسبتاً پایدار در ررتیار  
بالقوه ررد که در اثر تجربه به دست  مده تعرییآ شیده   

توجه به این مفهوم کلیدی تا جایی قابل توجه  [3] .است
است که یادگیری ارتباط تنیاتنیی با مورقیت تحصییلی  

-ه و امروزه هر نظام  موزشی از جمله دانشیاهارراد داشت

پیشیررت   ای در خصیو  عیدم  ها با مشیالتت عمیده  
تحصیلی دانشجویانشاج که سیرمایه الیلی ایین مراکیز     

شوند، مواجه هستند؛ بیه طیوری کیه  میار     محسوب می
و توقیآ در   باالی ارت تحصیلی، ترک تحصیل، اخراج

عیالی   زیادی به  میوزش  هایتحصیل، هر ساله خسارت
 [4]کنید.  کشور ما و سایر کشورهای جهاج، تحمیل میی 

های دور که حجم اطتعات محدودتر بود، شیوه در زماج
بییه  توانسییت از عهییدهمییورد اسییتفاده بییه راحتییی مییی

اطتعییات بییا یالییدییر و بنییای  خاطرسییراری و پیونیید
های جدید بر  ید. ولی اکنوج که حجیم اطتعیات   یارته

ا درنوردیده است، روشهای سنتی مرزهای محدود قبلی ر
مطالعه نمی تواند در مورد اطتعات انبوه رعلی کارسیاز  

در تغیییر دادج روش سینتی    کیه عامیل دیییری    باشد.
انتظیاری اسیت کیه از     رسید، مهم به نظیر میی   ،مطالعه

وار مطالیب  وطیبر حفظ ط در گذشته .رودیادگیرنده می

یرنده انتظیار  لی اکنوج از یادگشد، ودر حارظه تاکید می
، تیواج درک، رهیم و   رود که عتوه بر حفیظ دانیش  می

کاربرد  ج را نیز داشته باشد. به عبارت دییر، تأکید بیر  
و راهبردهییای یییادگیری  هییای بییاالتر شییناختیتوانییایی
یالی دیییر از عوامیل تغیییر در روش مطالعیه      کار مد،
در تحقق این مهم متغیرهای مختلفی بر مییزاج   .]5[است 
گیری دانش  موزاج اثرگیذار اسیت، کیه متغیرهیای     یاد

در ایین   اند.های رردی از  ج جمله موزشیاهی و تفاوت
حوزه راهبردهای یادگیری جزء متغیرهای  موزشیاهی به 

   . یندحساب می
در اغلب میوارد عیدم تسیلا یادگیرنیدگاج در بیه      

هیای مطالعیه و اسیتفاده از    ها و روشکارگیری مهارت
 اختیِ یییادگیری و شیییوه درسییت در راهبردهییای شیین

 ورد؛ با توجه وجود میخواندج، مشالتت بیشماری را به
در خصیو    یکه در کشور ما مطالعیات انیدک   به این
کیه   اجیدانشیجو در قشیر   یریادگیمطالعه و  یراهبردها
ثیرگذاری در پیشررت علمی و رناوری کشیورماج  أقشر ت

 جیه بیه  تو و بیا  لورت گررته است شوند،محسوب می

بیه  ف معطیو ی کیه   موزشی  نینیو  یالردهیا یرو تیاهم
هیدف  با  حاضر است، پژوهش اجندگریادگی یهاتیرعال

تعیییین سییاختار عییاملی سیییاهه راهبردهییای مطالعییه و 
و  به ویژه بررسی ابعاد اللی اشتاین و پالمروین یادگیری

بومی راهبردهای مطالعه و یادگیری در میاج دانشیجویاج  
ذیررته است. شاید به جرأت بتیواج  کشورماج، لورت پ

هیا، ییادگیری اسیت،    گفت مهمترین الل زندگی انساج
زیرا انساج از بدو تولد تا انتهیا بیا رر ینیدهای مختلیآ     
یادگیری روبروست به شاللی که حیات بشر نیز تیا حید   
زیادی با ایین مفهیوم در  میختیه اسیت؛ رویالردهیای      

مفهیوم  شناسیی تعیاریآ متفیاوتی از    مختلآ علم رواج
اند به طوری که ررتارگرایاج یادگیری یادگیری ارائه کرده

گییری  را تغییر در ررتار قابیل مشیاهده و قابیل انیدازه    
داننیید و پیییرواج مالاتییب شییناختی،  ج را کسییب  مییی
های گذشیته مطیر    های جدید و یا تغییر در بینشبینش
تیرین تعیاریآ، تعرییآ    کنند، شاید یالیی از جیامپ  می
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ها باشد؛ از نظر  ج 2و هالویز 1یدگاه مارکیزیادگیری از د
یادگیری عبارت است از رر یند تغییرات نسبتاً پایدار در 

  [3]ررتار بالقوه ررد که بر اثر تجربه حالل شده باشد. 
در جریاج یادگیری دو شرط اساسی یعنیی رراگییر و   

ه ییا  ریراد  وظیفه البته بدیهی است که ؛وجود داردرراده 
ی شیرایط  تیدارک  بلاله یجاد یادگیری نیست؛تنها ااستاد 

کنید و  خود به  موختن اقدام میرراگیر است که طی  ج 
؛ در [7]شیود  حالل رعالیت وی به یادگیری منتهی میی 

 موزشی و نیز بیشیتر   هایپژوهشحاضر بسیاری از الح
ساعات  موزش اساتید به این موضیو  اختصیا  دارد   

ارائه نماینید تیا   ونه چیکه اساتید باید مطالب درسی را 
در بیشییتر مواقییپ   [4] .رخ دهییدحییداک ر یییادگیری  
در زمینیه   دانیش  میوزش و   رقداجدانشجویاج با مشالل 

دانند که ، رو به رو هستند و نمیچیونیی مطالعه لحیح
 یادگیریرر یند چیونه با استفاده از راهبردهای شناختی، 

 ؛بییرنید  یادبتوانند رعال کنند تا هرچه بهتر در خود، را 
را  یالی از عوامل مهم مورقییت تحصییلی  به این ترتیب 

مطالعیه و  مهیم  هیای  تبیا مهیار   نیاج   شنایی  تواجمی
( 1661)  کسییفورد رواز اییین [6] .دانسییتیییادگیری 

کیار  راهالارهیای بیه   "اهبردهای یادگیری و مطالعه را ر
ادگیرنیده بیرای کمیه بیه کسیب،      گررته شده توسا ی

-میو استفاده از اطتعات تعریآ سازی، بازیابی ذخیره

کار گررته شده توسیا   عملیات خا  بهدر  ج کند که 
تیر  تر، لذت بخیش تر، سریپیادگیری را  ساج ،یادگیرنده
ثرتر ؤو م ارتقا دادهرا  تحصیلی ویدگردانی و خونموده 
  [6]. "گرداندمی
رویالردهیای  از  جویاج( دانش2114)، 3براوجعقیده  به

این رویالردها  که دارندبرخوره یادگیری ب مختلفی نسبت
 [6] .دنباشی اسیتراتژیه  ممالن است سطحی، عمیق و یا 
که  گرددمی ایرر وردهرویالرد سطحی منجر به یادگیری 

 کیار دارد؛  و سیر  ،تولیید محتیوا  با حفظ و بیاز   معموالً
بیا   ارتباط ودرک مرحله  بهرا دانشجویاج رویالرد عمیق 

                                                           
1. Marqize 

2. Hollois 

3. Brown 

 ؛شیود مفاهیم رهنموج میی زی ساو یالرارچه تأملمحتوا، 
اسیت کیه    (استراتژیهعمیق ) ، رویالردبهترین رویالرد
بیه  کیه   هیایی یادگیرنیده ؛ رسدبه نظر میبهتر و مؤثرتر 

خود را با توجه راهبرد  ،گیرندیاد میاستراتژیه لورت 
 نهیا   کننید. یادگیری اتخاذ میرر یند از شاج برداشت به

و ثر ؤم مطالعۀرضای به انتخاب و را مدیریت کرده زماج 
 ییج بهتیر انتی  بیه سیازد تیا    نها را قادر میکه تالالیفی 
 در همیین راسیتا   )همیاج منبیپ(.  پردازند یابند، میدست

را بیه   4راهبردهیای ییادگیری   (1661چاموت ) اومالی و
انید  راهبردهیای شیناختی،    بندی کیرده چهار دسته طبقه

راهبردهیییای رراشیییناختی، راهبردهیییای اجتمیییاعی و 
( و زیمییرمن 1667اشییتاین )وییین هبردهییای عییاطفی.را
( معتقدنید کیه یادگیرنیدگاجِ راهبیردی، اریرادی      1661)

اشیتاین،  خودتنظیم هستند. ویین  گرا ورراشناختی، هدف
یادگیرنیییدگاج راهبیییردی را دارای مهیییارت، اراده و  

عبارت دییر از نظر وی  نیاج  دانست به خودتنظیمی می
دستیابی بیه اهیداف خیود     دارای راهبردهای الزم برای

هستند؛ در ادامه او باور دارد که یادگیرندگاج راهبیردی،  
شناسند کیه تالیالیآ   عنواج یادگیرندگانی می خود را به

های کنند، راهبردها و روشمختلآ یادگیری را درک می
، تفالر و اسیتفاده  [11]سازی دریارت اطتعات، یالرارچه

بیا دانیش قبلیی     از دانش جدید، پیوند اطتعات جدیید 
خود به منظیور تفسییر اطتعیات جدیید و اسیتفاده از      

 هیای با توجه بیه نظرییه   [6]دانند. اطتعات جدید را می
مطروحه، امروز در امر یادگیری رردی مورق اسیت کیه   

پیشیررته   در جامعیه  شیوه  میوختن را رراگررتیه باشید.   
انتقال معلومیات  کنونی این ادعا که وظیفه نظام  موزش، 

دیییر معنیایی نیدارد     نسل گذشته به نسل  ینده است از
رراهم ساختن زمینه  21بلاله اسا  نظام  موزش در قرج 

های  موزشی و  موزش چیونه رالر کردج تجربی رعالیت
الی که ؤ. سو چیونه یادگررتن )یادگررتن یادگیری( است

این است که  یا یادگیرندگاج بیا  رسد یدر اینجا به نظر م
 یا در ایراج  طالعه و یادگیری  شنایی دارند؟راهبردهای م

ج مییزا بیرای سینجش   جامعه بر اسا  نرم  معتبری ابزار

                                                           
4. Learning Strategies (LS) 
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از راهبردهیای مطالعیه و ییادگیری     دانشیجویاج استفاده  
در حیطییه سیینجش  پاسییم منفییی اسییت. وجییود دارد؟

چندین  زموج تهییه شیده   راهبردهای مطالعه و یادگیری 
 از  ها عبارتندترین  جاست که معروف

کیه توسیا    1و راهبردهیای مطالعیه   سیاهه ییادگیری . 1
 ال دارد.ؤس 66( ساخته شده و 1666اشتاین )وین

که توسا پالسانی و شیارما   2های مطالعهعادتسیاهه . 2
مورد  1666( در هندوستاج ساخته و در سال 1662)

ال اسیت.  ؤس 45ار گررته است و شامل تجدیدنظر قر
[11] 
کیه توسیا مورنیو و     3شیناختی هیای  سیاهه مهارت. 3

 ال را داراسیت. ؤس 41( ساخته شد و 1661دایوستا )
[12] 
توسا هیونی و   4راهبردهای یادگیری و مطالعه سیاهه. 4

 [13] ال است.ؤس 51تهیه و شامل ( 1662) مامفورد
اگرچه مطالعات ییاد شیده بیه طراحیی ابزارهیایی      

 گییری راهبردهیای ییادگیری و مطالعیه    منظور انیدازه به
( تتش کردند 2112اشتاین و پالمر )اند؛ اما وینپرداخته
ابعیاد مختلیآ راهبردهیای     به سینجش قادر  کهابزاری 

برگیرنیده اغلیب عوامیل قابیل     که دریادگیری و مطالعه 
و مناسیب  بوده  هاپژوهشگیری در ابزارهای سایر اندازه

؛ تدوین کنند باشد را یادگیرندگاج دانشیاهیطیآ سنی 
، انتخاب ایده 5پردازش اطتعاتاز عاد عبارتند این اب که

، 6، نیییرش6، اضییطراب6، راهبردهییای  زمییوج7الییلی
و 13، راهنمای مطالعیه 12، خود زمایی11، تمرکز11انییزش

اشتاین راهبردهیای مطالعیه و   وین [14]. 14مدیریت زماج

                                                           

1. Learning and study strategies inventory 

2. Study habit inventory  
3. Cognitive skills inventory 

4. Learning styles questionnaire (LSQ) 

5. Information Processing  

6. Selecting Main Ideas 

7. Test Strategies 

8. Anxiety 

9. Attitude  

10. Motivation 

11. Concentration 

12. Self-Testing 

13. Study Aid 

14.Time Management 

  [15]است.  حیطه تولیآ کرده 11 قالب یادگیری را در
 اسییتفاده توانییایی رنییدهدربرگی عااا :اطال پااردا ش. 1

 ایجیاد ر منظیو  بیه  اسیتداللی  هایمهارت از دانشجویاج
 سیعی  نچه که  و دانستهمی کنوج تا که بین  نچه ارتباط
بیه   [14] .باشید می د،نبسرار خاطر به و دنبییر یاد دندار

طوری که ررد مطالب جدید را بیه طیور مسیتقل و بیی     
یره ننمایید،  های قبلی خود، در ذهن ذخنستهارتباط با دا

و لیرف   زیرا این کار تنها به معنای انباشیت اطتعیات  
کیه بیدوج هیی      خواهد بیود  انرژی مضاعآ برای ررد

پیوندی با مطالب یاد گررته پیشین، به راحتی قابلییت از  
 یاد ررتن را پیدا خواهند کرد. 

انتخییاب و  دانشییجو توانییایی :اصاال  ایااده انتخااا . 2
بخشییدج  نیاز برای عمق تشخیص اطتعات مهم و مورد 

این مهیارت  . )هماج منبپ( کندبه یادگیری را ارزیابی می
 به شالل ویژه به توانایی ررد در ردیابی موضیو  الیلی  

گردد تا بر این اسا  ررد قادر به شناسایی مطالعه باز می
 اش از مواد یادگیری شود.مقصود اللی یادگیری

بیه منظیور   را توانایی دانشیجو   :آ لون ها راهبرد .3
 کنید میی  ارزییابی  زموج دادج  برای ماده شدج کار مد 

بنیدی،  این بخش به مهارت ریرد بیه طبقیه    )هماج منبپ(.
بندی و بازشناسی و ایجاد روابا منطقی میاج اجزاء جمپ

 زمونی که رر یند مطالب یادگررته شده اشاره دارد تا در 
الیب را  یارته مط انایی ارائه سازماج ید تواز وی عمل می
 داشته باشد.

نسبت به دانشالده و کسب  را دانشجو قهعت :نگرش .4
)همیاج   کنید می دانشیاهی ارزیابی و علمی هایمورقیت
این بعد که هم اجزای شناختی و هم عاطفی را در  .منبپ(
گیذاری  گیرد به نحوه ارزیابی شیناختی و سیرمایه  بر می

نحوه عاطفی ررد از محل تحصیل خود و در راستای  ج 
 عملالرد مطلوب تحصیلی وی توجه دارد.

 در تتش را برای دانشجو تمایل و پشتالار :انگیزش .5
)همیاج   کنید میی  ارزیابی یانجام وظایآ تحصیل جهت
ای نییروی برانییزاننیده  این بعد از میزاج انرژی و  .منبپ(

ف حالایت دارد که ررد را در جهت دسیتیابی بیه اهیدا   
و عملالرد تحصییلی سیو     اش در ررایند یادگیریرردی
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 دهد.می
 در را دانشیجو  اضیطراب  درجهاین بعد  :اضطرا  .6
)همیاج   کنید گیری میاندازهعملالردش  و دانشالده مورد
 .منبپ(
 دانشیجو  توجه نیهداری و حفظاین حیطه  تمرکز: .7
 منفیی  تأثیر کاستن توانایی و تحصیلی انجام وظایآ در

، را ررد هدافا به دستیابی در جهت خارجی هایمحرک
 .)هماج منبپ(کند می ارزیابی
 و هابرنامه از دانشجو استفادهمیزاج  : لان لدیریت .8
 اتیتف  جلوگیری از جهت درسنجد که را می هاییطر 
 کننید به وی کمیه میی   دانشیاهی امور انجام در وقت

به طیوری بیا اسیتفاده از راهبرهیایی کیه      . )هماج منبپ(
جویی در زمیاج و  ر به لرره، قادشخص به کار می بندد

استفاده بهینه از زماج محدود خود در طول ترم تحصیلی 
گردد مانند کسب مهارت در جستجوی مطالب از منیابپ  

 علمی و جدید.  

 مهیارت مییزاج  برای بررسی این عامل  :خودآ لای  .9
 بیه منظیور  یادگررتیه شیده    مطالیب  خودسنجی و مرور

، در نظر گررته یدرس اتموضوع تلفیق و سازییالرارچه
در طی این رر یند ررد یادگیرنده  .)هماج منبپ( شده است

الزم است که پییش از  زمیوج الیلی کیفییت مطالیب      
یادگررته توسا موسسه  موزشی یا دانشیالده اش، قیادر   

 های خیود به ارزیابی و سنجش کیفیت و کمیت یادگررته
 باشد.   درسیاسا  موارد  بر

 اسیتفاده  چییونیی عید بیه   ایین ب  لطالع : راهنما  .11
 و اشیاره دارد  ییادگیری  کننیده کمیه  منیابپ از  دانشجو
 میورد  ،اطتعیات  کسیب  مختلآ منابپ از را وی  گاهی
که ررد تیا   به طور خا  این [14] .دهدمی قرار ارزیابی

چه اندازه قادر به تشخیص منیابپ اطتعیاتی میرتبا بیا     
 موضو  یادگیری خود در زمینه به خصولی است.

های اللی توجه به توضیحات ارائه شده از مهارتبا 
هییا بییرای یییادگیری کییه  گییاهی و برخییورداری از  ج

بسییاری  سیفانه  أرسد، متیادگیرندگاج ضروری به نظر می
در امیر   میذکور،  راهبردهیای  بهیره از بیاز دانشجویاج 

درمانییدگی ناامیییدی و    وأتحصییل خییود گررتییار یی  

شیوند؛  صیلی میی شالست تحو در نهایت  1 موخته شده
کشید و  که برای پیشبرد اهداف خود زحمت میی رردی 

کنید، انتظیار دارد کیه در پاییاج میورد      تتش بسیار می
یده بازخورد مناسب قرار گیرد و در ازای زحمتی که کش

حال اگیر بیه   . مند شوداست، از نتایج زحمت خود بهره
ده و دییر ش منفعل ویدالیلی این مورد لورت نرذیرد، 

دهد و این بدترین حالتی است شی از خود نشاج نمیتت
 شخصیی کلی ر به طو .بیایداو  که ممالن است، به سراغ

وقت در  خوانیده اسیییت، وقتیی در     که شب تا دیر
نمره مطلوب کسب نالند، ممالن است  ،ازای تتش خود

درماندگی . گیری و انزوا نیابدبرای خود راهی جز گوشه
بیماری میزمن  یه عنواج  هته شده در حال حاضر ب موخ
را زییادی   موزاج و دانشیجویاج   مده و دانش درروانی 

ایین مفهیوم معیرف    . حیراج و سیرگرداج کیرده اسیت   
 موختیه   درماندگی. ترین حالت درک از خود استمنفی

-شده در حوزه تعلیم و تربیت به یادگیرندگانی اشاره می

هیا  داننید.  ج کند که کوشش را با پیشررت مرتبا نمیی 
کنند هیر کیاری انجیام    یادگیرندگانی هستند که رالر می
ایین موضیو  کیه     یابنید. دهند به مورقیت دسیت نمیی  

پیامدهای ررتار مستقل از ررتار ررد هستند، ابتدا توسیا  
  [16] [17] .مارتین سلییمن مورد پژوهش قیرار گرریت  

کییه  اسییت مطلییبؤییید اییین مطالعییات انجییام شییده م
یری با تسهیل رر یند ییادگیری  یادگراهبردهای مطالعه و 

بخشید؛  عملالرد تحصیلی  ناج را بهبیود میی   دانشجویاج
راهبردهای مطالعه و یادگیری به م ابه ابزاری اسیت کیه   

گییرد  تت تحصیلی مورد استفاده قرار میحل مشال برای
هیایی را کیه در   کند تا مهارتو به دانشجویاج کمه می

شید و توسیعه   طول دوراج تحصیل به  ج نییاز دارنید ر  
قویت این راهبردهیا بیه ریرد کمیه     دهند؛ شناسایی و ت

های خود، کشیآ و تقوییت   کند تا با تالیه بر تواناییمی
کامیل تحصییتت   مورقییت  قادر باشد با  هااین مهارت
مطالعیه شییه،    [16]. بیذاردرا پشت سرخود دانشیاهی 

 الیییوی( بییه ترسیییم 2116) 2چیانیی ، لییی و هییوک 

                                                           
1. Learned helplesseness  

2. Shih& Chiang & Lai and Huc 
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عیه و ییادگیری دانشیجویاج تانییاک     های مطالاستراتژی 
ایین دانشیجویاج بیا     51مقایسه لدک  ،تایواج پرداختند

جز دو حیطه ه هنجار دانشجویاج  مریالایی نشاج داد که ب
 51و خود زمایی که باالتر از لیدک   اطتعاتپردازش 
هیا  و سیایر حیطیه   51ضطراب در سیطح لیدک   بود، ا
ه اللی، نییرش  اید حیطه انتخاب 3 و بود 51تر از پائین

  [16] .بود 15تر از لدک و انییزش پائین
میا نییز   کشیور  در نظام  موزشی  بینانهبا نیاهی واقپ

دانشجویاج از این راهبردها اطیت  کیاری ندارنید و بیه     
ی کیه لیرف مطالعیه و در     همین دلیل با تمیام وقتی  

 یییادگیری مییؤثر و پایییداری   کننیید،خوانییدج مییی 
کیارگیری  جویاج بیا بیه  دانشی واقیپ  در ؛ داشیت نخواهند
خواهنید بیود    ها و رنوج راهبردهای یادگیری، قادرروش

تر یاد بییرند، بهتر درک کننید  که مطالب درسی را سریپ
تری در ذهن نیه دت زماج طوالنیمبرای و اطتعات را 
عنیواج   دگیری و تدری  بهبه راهبردهای یادارند. توجه 

 یت  موزش دریالی از راهالارهای عملی برای بهبود کیف
پزشالی مورد تأکیید  المللی  موزش سومین کنفران  بین
راهبردها بیه عنیواج   شناخت این  [21] .قرار گررته است

گیردد.  گامی موثر برای متحظات  موزشی محسوب می
های یادگیری و مطالعه نیز به عنواج  موزش مهارت [16]

 [21]شیوند.  دهنده یادگیری، تلقی میتدابیر اساسی شالل
طالعه، روشی برای کدگذاری، های مطور کلی مهارت به

سازی، نیهداری، بازیابی و استفاده از اطتعات به ذخیره
و مطالعیه میوثر بیا     اسیت ثر و کاری ؤروشی منطقی، م

های ویژه است. بازدهی بیشتر، نیازمند کسب این مهارت
[22-24]  

شیده  مطالعات انجیام  در ها وجود برخی محدودیت
 سیییاههعییاملی  دییید دربییاره سییاختارهای موجییب تر

که گردد به این لورت راهبردهای یادگیری و مطالعه می
هیم   ها را همزمیاج بیا  هی  یه از مطالعات تمامی حیطه

اند؛ قرار ندادهدر کشورماج ستفاده و تحلیل عاملی مورد ا
ج وجود دارد کیه تحلییل تمیامی    که این امالا طوری به

عوامیل همریوش و در نهاییت    ها با هم به ظهیور  حیطه
از بعد نظری و با توجیه   ساختار عاملی دییر منجر شود.

ها متحظه هایی در برخی سازهای قبلی شباهتهبه یارته
. بیه طیور   گذشیت تواج از  ج شود که به  سانی نمیمی

 این است که ابیزار  سیاههکلی اگر چه ررضیه سازندگاج 
ا براسا  ماهییت  امّکند گیری میسازه مجزا را اندازه 11

رسید کیه در   نظر میوض به های مفرو روابا بین سازه
از ایین ابیزار    ،فیاوت تم اجتمیاعی  هیای ررهنییی  بارت
 1که بیرازش پیشنهاد داد نیز دییری را تواج الیوهای می

 5 باشند و احتمال پیدایش الیویی ها داشتهبهتری با داده
و تمرکز، عاملی که در  ج هدرمندی، خودتنظیمی، توجه 

یه از این عوامل را پردازش اطتعات و خود زمایی هر 
 دهند.  تشالیل می
 

 سوال پژوهش
راهبردهییای یییادگیری و "سیییاهه املی سییاختار عیی

 در دانشجویاج ایرانی چیونه است؟"مطالعه
 

 پژوهش روش
پژوهش حاضر از نو  همبسیتیی بیوده و در   روش 

ام رسیید.  به انجدانشیاه شهید بهشتی جامعه دانشجویاج 
نفر از دانشجویاج اعم از دانشجویاج  711در این مطالعه 
تحصیییل  62کییه در سییال تحصیییلی مییذکر مؤنییو و 

شیتند. ایین دانشیجویاج بیا روش     کردند شیرکت دا می
هیای  ای از تمامی دانشالدهای تصادری چند مرحلهخوشه

رشیته   36 دانشیاه شهید بهشتی انتخیاب شیدند کیه در   
اهبردهای ییادگیری  و از نظر ر کردندمختلآ تحصیل می
 بررسی قرار گررتند. و مطالعه مورد

. 2راهبردهای یادگیری و مطالعه سیاهه  ابزار پژوهش 
راهبردهای  سیاههابزار گرد وری اطتعات ویرایش دوم 

از دانشیاه  4و پالمر3اشتاینتألیآ وین یادگیری و مطالعه
تیزا  بوده و بیرای جامعیه دانشیجویی تیدوین شیده      

 2112سؤال بوده و در سیال   61دارای سیاههاست؛ این 

                                                           
1. Fitness 

2. Learning and study strategies inventory 

3. Weinstein                

4. Palmer             
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 سییاهه  [25]. منتشیر شیده اسیت    H & Hتوسا شرکت 
ه ده حیطه نیرش، انییزش، راهبردهای یادگیری و مطالع

مدیریت زماج، اضطراب، تمرکیز، پیردازش اطتعیات،    
انتخاب ایده الیلی، راهنمیای مطالعیه، خود زمیایی و     

ییرد. بیرای هرکیدام از    گمیی  بر راهبرهای  زموج را در
 5با یه طیآ سؤال وجود دارد که هر کدام  6ها، حیطه
گزینیه   5 نجا که هر سؤال شوند. از ای سنجیده میگزینه
را به خیود اختصیا     5تا  1ای بین تواند نمرهدارد می
ر دییی  نیمیی و  5تا  1سؤاالت نمرات  نیمی ازدهد؛ امّا 
د و این نحیوه  ندهمی را به خود اختصا  1تا  5نمرات 
بیودج  ری به علّیت ماهییت م بیت و ییا منفیی      گذانمره

 است.سؤاالت 

راهبردهای مطالعه و ییادگیری،   شده استاندارد سیاهه
عنیواج ییه ابیزار تشخیصیی      سال تحقیق بیه  6از  پ 

ها و باورهیای  شیالار و   متمرکز بر ارالار، ررتار، نیرش
غیر شالاری کیه منجیر بیه مورقییت در امیر ییادگیری       

 61ویرایش اوّل این سیاهه ) .شوند، تدوین شده استمی
سؤالی( که طی چند سال بررسی و تحقییق و تغیییرات   

یید قرار گررته بیود  أرراواج توسا محققاج زیادی مورد ت
مجییدداً مییورد تجدیییدنظر قییرار گررییت و بسیییاری از 

که اکنیوج بیرای دانشیجویاج     61الطتحات رایج دهه 
 .م رایج جیاییزین  ج شید  ملمو  نیست حذف و مفاهی

هیای زییادی در   همچنین بعد از تغیییرات و جیاییزینی  
سیؤالی شیده تعیداد     61سؤاالت، تبدیل به یه سییاهه  

حیطه به لورت مسیاوی در نظیر    11سؤاالت برای هر 
گررته شده است و در نهایت یه هنجار ملّی ) مریالا( بر 

هیایی از دوازده موسسیه مختلیآ در منیاطق     پایه نمونه
های ایالتی ها، دانشالدهدانشیاه ختلآ جغراریایی شاملم

در حال حاضر نیز  .دست  مده است هو مؤسسات رنی ب
. کننید استفاده میی  این سیاهه مؤسسه  موزشی از 2246

ضریب پایایی سیاهه در هنجیار ملیی در  مریالیا میورد     
 66/1است و اشتاین ضرایب پاییایی  محاسبه قرار گررته 
دسیت  ورده اسیت. در پیژوهش    یاهه به را برای این س

حاضر نیز پ  از ترجمه سیاهه به زباج رارسی و بررسی 
نظر متخصصاج از نظر ویژگیی درک عبیارات، ضیریب    

دسیت  بیه   66/1پایایی  ج مورد محاسبه قرار گرریت و  
با توجه به این مسئله کیه در کشیور میا مطالعیات       مد.

یری انییدکی در خصییو  راهبردهییای مطالعییه و یییادگ
دانشجویاج انجام شیده اسیت و بیا توجیه بیه اهمییت       

هیای  رویالردهای نوین  موزشی که معطوف به رعالییت 
یادگیرندگاج برای ییادگیری اسیت، مطالعیه حاضیر بیه      

اشتاین و پالمر بررسی راهبردهای یادگیری و مطالعه وین
به منظور ساختار عاملی سییاهه راهبردهیای ییادگیری و    

پالمر در دانشجویاج دانشیاه شهید  مطالعه وین اشتاین و
 پرداخته است. 1361-62بهشتی در سال تحصیلی 

روش اجرای پیژوهش  بیا انجیام همیاهنیی الزم و     
ها یه کیت   حضور پرسشیراج در هر یه از دانشالده

 لورت تصادری انتخاب شد. به 
 

 ها با شماره سؤاالتتطابق حیطه .1جدول
  سؤاال حیط 

 26 , 35 , 43 , 47 , 71 , 76 , 62 , 66 اضطرا  1
 7 , 16 , 37 , 41 , 46 , 51 , 61 , 67 نگرش 2
 1 , 6 , 17 , 32 , 46 , 55 , 76 , 65 تمرکز 3
 3 , 11 , 15 , 23 , 26 , 44 , 51 , 56 پردا ش اطالعا  4
 14 , 22 , 31 , 36 , 42 , 57 , 75 , 61 انگیزش 5
 6 , 16 , 25 , 33 , 36 , 46 , 71 , 64 خودآ لای  6
 11 , 21 , 24 , 53 , 56 , 74 , 76 , 63 انتخا  ایده اصل  7
 12 , 21 , 34 , 41 , 54 , 77 , 61 , 66 راهنما  لطالع  8
 4 , 6 , 13 , 26 , 31 , 56 , 72 , 66 لدیریت  لان 9
 2 , 5 , 16 , 27 , 36 , 45 , 52 , 73 راهبردها  آ لون 11
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ج شرایا مناسب برای پاسیخیویی  جهت  ماده نمود
دقیق دانشجویاج کت  بدوج حضور اسیتاد در اختییار   
پرسشیراج قرار گررت. پ  از توضیح در مورد اهیداف  
پژوهش و جلب اعتماد و همالیاری دانشیجویاج و دادج   

بودج نتیایج از دانشیجویاج خواسیته     اطمیناج از محرمانه
 ها پاسم دهند.شد با دقت و لداقت به گویه

 
 ها یافت 

شیناختی نمونیه حاضیر     های جمعیتبررسی ویژگی
 55کننیدگاج میذکر و   درلد از شرکت 45نشاج داد که 

طالعه حاضر عتوه بیر بیر ورد   درلد مؤنو بودند. در م
مرکب برای متداول شاخص اعتبار های تولیفی شاخص

گیری واریان  تبییین شیده توسیا    ارزیابی اعتبار اندازه
گیری در مقایسه با واریان  خطای اندازهای نهفته رهیمتغ

تصادری محاسبه گردیید. میتک تعییین رواییی عیاملی      
، 1های ویژه باالتر از در این پژوهش شامل ارزش سیاهه

 5میزاج واریان  تبیین شده توسا هیر عامیل )حیداقل    
 درلد( و وضعیت نمودار اسالری بودند.

دو  شود، نتایجمی مشاهده 2جدول گونه که در هماج
و بارتلت برای انجام تحلیل عیاملی بیرای    KMO زموج 
های تحقیق بسیار مناسب بوده اسیت. زییرا مقیدار    داده

این  6/1است. مقادیر باالی  66/1برابر با  KMOشاخص 
شاخص، کفایت نمونه را برای به کاربردج تحلیل عاملی 

دهد.  زموج بارتلت نیز همبسیتیی بیاالی بیین    نشاج می
ر واحد بودج ماتری  همبستیی( و در نتیجیه  متغیرها )غی

دهید. مییزاج سیطح    مناسب بودج این روش را نشاج می
تیواج  است. بنیابراین میی   1111/1داری این  زموج معنا

ها از تناسب مورد قبولی برای جهیت  زمیوج   گفت داده
 تحلیل عامل برخوردارند.
و ارزش ویژه هر عامیل و   سهم 3با توجه به جدول 

 ج گزارش شده اسیت. در ایین نیو  تحلییل     های گویه
ها، از ارزش ویژه کمه ها، برای گزینش تعداد عاملداده

گررته شده است. ارزش ویژه، مقدار واریان  هر عامیل  
شود. بر مبنای است که استخراج می از عوامل کل  زموج

این معیار، حداقل ارزش ویژه جهت انتخاب هر عامیل،  
 شود.خص میبا عددی بزرگتر از یه مش

 
 

 سیاههگیری و  زموج کرویت و بارتلت . ضریب کفایت نمونه2جدول 
 66/1 (KMO)گیر  کایزر، لیر، اولیکنکفایت نمون 

 66/3661 آ لون کرویت بارتلت
 526 درج  آ اد 

 1111/1 دار لعنا
 

 
 

 راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویاج سیاهههای ویژه ارزش .3جدول 
 درصد تجمع  واریانس تبیین شده درصد واریانس تبیین شده ار ش ویژه عوالل

 44/33 44/33 13/11 هدفمند  1

 2/43 65/6 22/3 خودتنظیم  2

 75/51 45/6 66/2 توج  و تمرکز 3

 13/56 46/5 6/1 پردا ش اطالعا  4

 22/71 16/4 34/1 خودآ لای  5
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 اختصالی هر عامل برای هر سؤال . بارهای عاملی و میزاج واریان 4جدول
 واریانس اختصاص  5عالل  4عالل  3عالل  2عالل  1عالل  اهسوال 

 45/1     61/1 61 هدفمند 
46 77/1     32/1 
52 74/1     75/1 
71 73/1     42/1 
67 72/1     34/1 
45 72/1     21/1 
74 7/1     25/1 
53 56/1     41/1 
76 57/1     22/1 
51 54/1     47/1 
61 52/1     31/1 
42 46/1     22/1 
56 47/1     41/1 
77 36/1     26/1 
72 36/1     35/1 

 33/1    76/1  76 خودتنظیم 
73  71/1    27/1 
47  7/1    53/1 
56  56/1    77/1 
66  55/1    25/1 
43  53/1    47/1 
75  52/1    41/1 
46  52/1    51/1 
71  46/1    34/1 
61  46/1    34/1 
65  43/1    24/1 
56  41/1    54/1 
16  36/1    37/1 
76  36/1    46/1 

توج  و 
 تمرکز

31   56/1   26/1 
27   56/1   57/1 
26   57/1   72/1 
23   55/1   22/1 
33   54/1   46/1 
35   54/1   24/1 
36   46/1   37/1 
37   46/1   57/1 
26   42/1   71/1 
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پردا ش  
 اطالعا 

22    74/1  35/1 
16    7/1  21/1 
31    56/1  52/1 
21    55/1  73/1 
34    5/1  45/1 
62    47/1  25/1 
24    44/1  72/1 

 37/1 71/1     32 خودآ لای 
36     53/1 41/1 
54     46/1 76/1 
21     46/1- 27/1 
46     36/1 26/1 

 
گیری، ضریب همسانی درونی، شاخص اعتبار مرکب، دامنه همبستیی گویه با معیار، خطای معیار اندازه. میانیین، انحراف5 جدول

 ها، دامنه بارهای عاملیحیطه
ها تعداد گوی  عوالل

 برا  هر عالل
انحراف  لیانگین

 لعیار
خطا  لعیار 

 گیر اندا ه
ضریب 
همسان  
 درون 

شاخص 
 اعتبار لرکب

دالن  همبستگ  
 گوی  ها با عوالل

 66/1تا  76/1 64/1 63/1 21/4 46/17 52/61 15 هدفمندی 1
 65/1تا  71/1 61/1 66/1 3/3 24/11 5/35 14 خودتنظیمی 2
 61/1تا  7/1 66/1 67/1 21/2 15/7 21/36 6 توجه و تمرکز 3
 76/1تا  56/1 6/1 66/1 65/1 7/3 61/37 6 اطالعاتپردازش 4
 62/1تا  55/1 66/1 66/1 2/1 27/3 76/21 5 خودآزمایی 5

 
 

 61شیود از  متحظه میی  3گونه که در جدول  هماج
عامیل   5، ارزش وییژه  سیاههگیری شده در سوال اندازه

از بیشتر از یه است، از این رو، در مجمو  با اسیتفاده  
عامیل اسیتخراج    5 1چرخش متعامد از نو  وریمیاک  
و ارزش ویژه  136/11شده است. ارزش ویژه عامل اول 

 66/2و ارزش ویژه عامیل سیوم نییز     221/3عامل دوم 
، ارزش ویژه عامل پنجم 616/1ارزش ویژه عامل چهارم 

است. به طور کلی؛ این پنج عامل بیر روی هیم    346/1
راهبردهای ییادگیری و   اههسیدرلد از واریان   22/71

 کنند. مطالعه را تبیین می
با توجه به بار عاملی بیه  ، 4با توجه به جدول شماره 

                                                           
1. Varimax 

 گوییه محتوای هر بر اسا  دست  مده برای هر عامل و 
گانیه جدیید و    5 اختصا  یارته به هر عامل از عوامیل 

در خصو  نقش هر ییه از   یپژوهشو سوابق ادبیات 
راهبردهای ییادگیری و   سیاهه"ر گانه قبلی د 11عوامل 

، سییاهه هیای  با محتیوای گوییه   "مطالعه در دانشجویاج
گیذاری  نام ترتیبگانه به دست  مده را، به این  5عوامل 
، 71، 52، 46، 61 هایهدرمندی )گویه  عامل اول. شدند
، عامل (72، 77، 56، 42، 61، 51، 76، 53، 74، 45، 67
، 43، 66، 56، 47، 73 ،76هیای  خودتنظیمی )گویهدوم. 
توجه و ، عامل سوم. (76، 16، 56، 65، 61، 71، 46، 75
، 37، 36، 35، 33، 23، 26، 27، 31هیای  )گوییه ز تمرک
، 22هیای  پردازش اطتعیات )گوییه  عامل چهارم. (، 26
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خود زمییایی ( عامییل پیینجم. 24، 62، 34، 21، 31، 16
 (.46، 21، 54، 36، 32 های)گویه

عیاملی بیه    5، در الییوی  5ج جدول با توجه به نتاب
گانه قبلی، میزاج کل وارییان    11دست  مده از عوامل 

بود. در الیوی جدید، بر اسا  معییار   32/56تبیین شده 
هیای مربیوط بیا عوامیل     ، گویه32/1بار عاملی باالتر از 
طیور مجیزا   اطتعات و خود زمایی بیه  تمرکز، پردازش

های مربیوط  رتند. گویهروی عوامل مربوط به خود بار گر
گوییه   4و  5به اضطراب و انییزش که به ترتیب دارای 

های دییر که به لحاظ محتیوایی بیا   بودند به همراه گویه
 2طور جداگانه در  ها قرابت داشتند، هر یه بهاین گویه

رسید علیت ایین امیر     نظر میعامل مستقل بارگررتند. به
اهداف تحصیلی  حضور مفهوم نیرانی درباره دستیابی به

هیای  و میزاج انییزش الزم برای خیودتنظیمی در گوییه  
های هدرمندی و خودتنظیمی باشد. از  نجایی کیه  حیطه

ها در عامل اللی بار بیشتری گررتیه بودنید و   این گویه
هیای دارای  برای اجتناب از عدول چارچوب نظری گویه

بارگیری متقاطپ، در عامل مربوطه نیه داشته شیدند. بیه   
بودج مفهوم هدرمنیدی و خیودتنظیمی در   دلیل مشخص

گوییه، عوامیل    14و  15ها، این عوامل به ترتیب با گویه
هدرمندی و خودتنظیمی نامیده شدند. به سبب ایین کیه   

های مربوط به حیطه انتخاب ایده الیلی و راهبیرد   گویه
ها همبسیتیی کمتیری بیا     زموج در مقایسه با سایر گویه

ز داشته و از نظر بار عاملی و مفهیوم  عامل توجه و تمرک
بنیدی شیدند؛   در عوامل هدرمندی و خودتنظیمی طبقیه 

عامیل )توجیه و    1های مربوطه جیز دو میورد در   گویه
هیا  تمرکز( بار گررتند. اگر چه وجه اشتراک ایین گوییه  

تأکید بر توجه و تمرکز است، اما نیوعی سینجش ایین    
بیه حیطیه   هیای مربیوط   رونید. گوییه  عامل به شمار می

انییزش و نیرش در دستیابی به اطتعات و پیردازش از  
هیای مربیوط بیه    نظر بار عاملی و مفهوم به اتفا  گوییه 

اطتعات در عامیل میذکور قرارگررتنید؛    عامل پردازش
های حیطه مدیریت زماج و راهنمای مطالعیه نییز از   گویه

هیای خود زمیایی   نظر بار عاملی و مفهوم به همراه گویه
بندی شیدند؛ متغییر جین  و    مل خود زمایی طبقهدر عا

رشته تحصیلی به عنواج یه متغیر در تحلیل وارد شد و 
 در هی  یه از عوامل بار قابل توجهی نداشتند.  

 
 بحث و نتیج  گیر 

های ابزار ساخته شیده نشیاج   نتایج حالل از ویژگی
از اعتبیار و  سیاهه راهبردهای یادگیری و مطالعه داد که 
قابل قبولی برخوردار است. بنیابراین ایین ابیزار    روایی 
تواند برای بیه کیارگیری دانشیجویاج از راهبردهیای     می

مطالعه و یادگیری مورد استفاده قرار گییرد. در پیژوهش   
بنیدی  حاضر نتایج به دست  مده از تحلیل عاملی و طبقه

در مورد عامل هدرمندی تحصیلی در نشاج داد که ایین  
بردهیای ییادگیری و مطالعیه نقیش     عامل در سیاهه راه

ای که بیشترین مییزاج ارزش  بسزایی را داراست به گونه
ویژه در نمونه مورد مطالعه به این عامل اختصیا  دارد  

های مختلآ نیز از وجود این میزاج از نقیش  که پژوهش
همچنین در مطالعیه   [27[ ]11]کنند. و رابطه حمایت می
دهنده ز عوامل تشالیلعنواج یالی احاضر خودتنظیمی به 

راهبردهای یادگیری و مطالعه نقش محیوری را پی  از   
هیای  عامل هدرمندی به خود اختصا  داد که پیژوهش 

نظراج در ایین زمینیه حالاییت    نوین نیز از توجه لاحب
امیروزه ییادگیری خیودتنظیمی بیه عنیواج      . [26]دارند 
ای مهم در  میوزش و پیرورش و  میوزش عیالی     سازه

همیواره میورد توجیه سیاسیت گیذاراج،       مطر  بوده و
 .[26] معلمییاج، مربیییاج و والییدین قییرار گررتییه اسییت 

عنیواج   خودتنظیمی را بیه ( 2111) 1شونالوف و ریلیر 
در کسب کنترل کارکردهای بدنی، میدیریت   رردتوانایی 
ها و حفظ توجه و تمرکز تعریآ کرده و معتقدند هیجاج

ده و در بیو شیخص  رشد خودتنظیمی اسا  رشد اولیه 
اگیر چیه    .[26]نماییاج اسیت   وی های ررتار تمام جنبه

و  3داری، خویشیتن 2خودتنظیمی با کلمات خیودکنترلی 
مترادف است امیا تعیاریآ متعیددی از  ج     4خودررمانی

انیدازهای نظیری گونیاگوج در    وجود دارد که از چشیم 

                                                           
1. Shonkoff & Phillips 

2. Self-Control 

3. Self-Discipline 

4. Self-Direction 
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شییود. یییادگیری  یییادگیری خییودتنظیمی ناشییی مییی   
ی مشیارکت رعیال از نظیر    خودتنظیمی عبارت از توانای

 یادگیری است رراشناختی، انییزشی و ررتاری در رر یند
یادگیرندگاج خودتنظیم در دانش رراشیناختی   .[31] [31]

دانند چیونه رر یندهای ذهنی خود را مهارت داشته و می
در جهت پیشررت و اهداف رردی سو  دهند. همچنیین  

رییزی،  نامیه ها در مراحل مختلآ یادگیری اقدام به بر ج
کننید. از نظیر   خودسنجی می خودنظارتی، خودکنترلی و

انییزشی ایین نیو  از ییادگیری بیه داشیتن باورهیا و       
وییژه   تحصیلی بیه  های انطباقی مناسب در حوزهنیرش
مندی در انجام تالالیآ تحصیلی و تتش و پشتالار عتقه

شیود  الزم در این زمینه، کمه رروانی نموده و سبب می
د را الیق، خودکار مد و مسیتقل تصیور نمایید.    ررد خو
ا هاین یادگیرندگاج قادرند محیانین از نظر ررتاری، چهم

رییزی و  را برای یادگیری بهینه، انتخاب، پیی  و امالانات
ارتقیای  بیا   راخیودتنظیمی   1بنیدورا . [32] خلق نماینید 
در  کیه  از نظیر او ایین عامیل   و  دانسیته ستمتی مرتبا 

واج عملی مهیم و نیوین شناسیایی    پژوهش حاضر به عن
. [33]ای دارد کنترل ستمتی اهمیت وییژه شده است در 

ها نیز در این زمینه حاکی از  ج است نتایج سایر پژوهش
که دانشیجویانی کیه از مهیارت خیودتنظیمی بیاالتری      
برخوردارند، درهنیام تدری  معلیم ییا هنییام مطالعیه     

تعییات، سییعی دارنیید، همزمییاج بییا معنییادار کییردج اط
برخورداری از انییزه الزم در این رر ینید، کنتیرل ایین    
رر یند و ایجاد محیا یادگیری مناسیب، مطالیب را ییاد    
بییرند و عملالرد تحصیلی خود را ارتقاء بخشیند؛  نهیا   

داننید و از  اررادی هستند که خیود را خودکار مید میی   
و رراشییناختی بیشییتری، اسییتفاده  راهبردهییای شییناختی

هیایی ماننید رراگییری، سیازماندهی و     مهیارت کنند، می
بیرداری از  نهیا در   سازی دانش و سیهولت بهیره  ذخیره

ریزی، نظارت، کنترل، میدیریت  مواقپ مورد لزوم، برنامه
گررتن از زماج، نحوة تتش، انتخاب محیا مطالعه، کمه

ارراد دییر، کنترل اضطراب ،اجتناب از تعلّیل، برجسیته   
مجیدد  میوزش را بیه مراتیب      نمودج اطتعات و مرور

                                                           
1. Bandura 

 .[26،25،34،35]دهند. بیشتر از سایر دانشجویاج بروز می
تواج بیاج داشیت کیه   باتوجه به مطالب بیاج شده می

هیای اساسیی   هدرمندی، خودتنظیمی تحصیلی و مهارت
دییرِ مطالعه و یادگیری شامل توجه و تمرکز، پیردازش  

دهیایی  مناسب اطتعات و خود زمایی بیه عنیواج راهبر  
عملالیرد تحصییلی دانشیجویاج    سودمند جهت اریزایش 

تیواج  نهیا را بیه شیالل بسیته      گردند که میی معرری می
پیشنهادی به منظور  موزش این عوامل که دارای پشتوانه 
مطالعاتی جدیدی در زمینه بهره وری مطلوب از رر ینید  

هیای  یادگیری هسیتند را در قالیب واحیدهای مهیارت    
ا بیه دانشیجویاج  میوزش داد تیا     هتحصیلی در دانشیاه

گامی مؤثر در جهت دستیابی  نیاج بیه عملالیرد بهینیه     
تحصیلی و در پی  ج حرکتی رو بیه رشید بیرای نظیام     
 موزش عالی برداشته شود. بر مبنای نتایج این پیژوهش،  

شناساج و اساتید پیشنهاد نمود تواج به مشاوراج، رواجمی
یابی و به کیارگیری  که با استفاده از سیاهه حاضر در ارز

ها و مداختت الزم در بهبیود عملالیرد تحصییلی    برنامه
تواج پیشینهاد  دانشجویاج بالوشند.  نچه که در خاتمه می

نمود توجه نییاه ررهنییی بیه راهبردهیای ییادگیری و      
تیواج انتظیار   مطالعه و نقش مؤثر عوامل  ج است. نمیی 

داشت برای دانشجویانی که در جوامیپ مختلیآ، نحیوه    
های تحصیلی، اهداف تحصییلی،  رگیر شدج در رعالیتد

هایشاج بیرای تالیالیآ متفیاوت اسیت     باورها و توانایی
کنش یالسانی داشته باشند و ابزار تشخیصی یالسانی نیز 
برای بررسی راهبردهای یادگیری  ناج وجود داشته باشد 
که بتواند به طور یالساج برای همه ارراد همیه عوامیل را   

هم در شرایطی که هم خود یادگیرنده و بررسی کند؛  ج 
 هم سیستم  موزشی  نها متفاوت است. 
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 پیوست
 (2112اشتاین و پالمر )راهبردهای یادگیری و مطالعه ویناعتباریابی شده  سیاهه
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( الول جدیدی که در کت  یاد می گیرم را عمتً به کار می برم تیا بهتیر بتیوانم بیه     1
      خاطرم بسرارم.

      کند.     ( وقتی که کتب درسی را مرور می کنم، خا کشیدج در زیر مطالب مهم کمالم می2

      ( مشالل من در رابطه با مطالعه، به تعویق انداختن  ج است.3

      ( معیارهای باالیی را برای خودم در دانشالده در نظر می گیرم.4

کنم بین همیه مطالیب  ج ارتبیاط منطقیی     کنم، سعی می( وقتی موضوعی را مطالعه می5
      برقرار کنم.

      الالیفم، تمرکزم را حفظ کنم.( برایم سخت است که هنیام انجام ت7

      کنم.وعاتی را که دوست دارم مطالعه می( رقا موض6

      ام.شوم که مطالب نامربوطی را مطالعه کردهدهم، متوجه میامتحاج می ( وقتی که6

      ( هنیام مطالعه در تشخیص نالات مهم مشالل دارم.6

های ساده را مطالعیه  گذارم و یا رقا قسمتتی کار سخت است یا  ج را کنار می( وق11
      کنم.می

 ج بیا دانیش خیود    ( برای کمه به یادگیری موضوعات مطر  شده در کت ، بیین  11
      کنم.ارتباط برقرار می

قدر جزئیات وجود دارد که تشخیص مطالب اللی را برایم سیخت  جهایم  ( در کتاب12
      کند.می

      را قبل از کت  بعدی مرور می کنم. هایم( یادداشت13

      ام با انوا  مختلآ مطالب درو  مشالل دارم.( در تطبیق دادج روش مطالعه14

-میه زباج خودم، برای خودم بیاج ( وقتی که در حال مطالعه کردج هستم، مطالب را ب15

      کنم. 

      کنم.کول می( مطالعه کردج را بیشتر از  نچه که باید، به بعد مو17

      شوم.گیرم، دلسرد می( وقتی نمره پایین می16

کنم، بنابراین مجبور نیستم برای امتحاج خیود را بیا شیتاب    (  در طول ترم مطالعه می16
       ماده کنم. 

      شود.( هنیام مطالعه، مرتباً ذهنم منحرف می16

      کنم.  هرا  میدهم احسا( وقتی یه امتحاج مهم را جواب می21

      هایم هستم.( دارای یه نیرش م بت نسبت به حضور در کت 21

      دانم چه کار بالنم تا مطالب را یاد بییرم.( ضمن مطالعه برای امتحاج، نمی22
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توانم خیودم را مجبیور کینم کیه     ( حتی اگر یه موضو  را دوست نداشته باشم، می23

      رویش کار کنم.

      کنم.زمانی که مطالب دم دستم هست، تصمیم به مرور  نها برای کتسم می( 24

      کردم.دادم تحصیل نمی( ترجیح می25

      کنم.خواهم در کت  بییرم، از قبل هدف تعیین می(  برای نمراتی که می27

      رد.( موقپ امتحاج دادج، از نیرانی داشتن عملالرد ضعیآ، تمرکزم به هم می خو26

      پرسد.( برای من سخت است که بفهمم یه سؤال  زموج دقیقاً چه چیزی را می26

      ( نیرانم از دانشالده اخراج شوم.26

ایم را قبل از کیت  بعیدی   هام، یادداشتایناله مطمئن شوم موضو  را رهمیده( برای 31
      کنم.مرور می

      کنم با تجربیاتم پیوند دهم.یکنم  نچه را که مطالعه مسعی می( 31

      ( بیشتر کارهای کت  را دوست ندارم.32

      ام.کنم تا مطمئن شوم درست جواب دادههایم را مرور میواب( در هنیام امتحاج، ج33

ام و مطالیب مهیم را درک   رسد که در جزئیات غیر  شیده  ( هنیام مطالعه، به نظر می34
      ام.نالرده

های خا  مطالعه، از قبیل حروف کج و عناوین موجیود در میتن اسیتفاده    از کمه (35
      کنم.می

      شود.( به راحتی حواسم از مطالعه کردج منحرف می37

دست  ورم، حتیی وقتیی در  را دوسیت    ه ( سخت کار می کنم تا یه نمره خوب ب36
      نداشته باشم. 

      چه چیزهایی مهم هستند تا زیر  نها خا بالشم. ( برای من مشالل است تعیین کنم36

      کنم.کامل می( برای کمه به یادگیری مطالب، حداقل چند تمرین درسی را 36
      کنم.بیشتر وقتم را با دوستانم لرف می( زماج کاری برای مطالعه ندارم چوج 41
      م تا به  نها پاسم دهم.کنب درسی، سؤاالتی را طر  و سعی می( به منظور درک مطل41

      ( حتی وقتی که برای  زموج کامتً  ماده هستم، احسا  اضطراب زیادی دارم.42

      گیرم.وسی که برایم مشالل است در نظر می( زماج بیشتری برای مطالعه ی در43

ها عملالرد ضعیفی دارم، زیرا برایم سخت است تا در ییه میدت کوتیاه    ( در  زموج44
      توانم برای کارم برنامه ریزی کنم.ب

( هنیام شر  در  در کت ، قادرم اطتعات مهم را که الزم است به خاطر بسرارم، 45
      تشخیص دهم.

      های درسم همیشه اطتعاتم به روز هست.( در کت 47

      کنم، قادرم نالات اللی  ج را تشخیص بدهم.( وقتی به در  استاد گوش می46

      شود.از تمرکز من در هنیام مطالعه می ( نیرانی از ایناله امتحانم را خراب کنم، مانپ46

      کنم، برایم مشالل است که اطتعات مهم را پیدا کنم.یه پروژه کار می( وقتی روی 46

دهم تیا کیارم   مبهم و ناخوشایند باشد، ادامه می( حتی وقتی که موضو  مورد مطالعه 51
      م شود.تما

 


