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 خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان هدف،یادگیری گیریجهت یابطهر

 3مریم جاودانی ،2فیروزه غضنفری ،1تهرانی شیرازی رضاعلی

 :چکیده

 هدف، خودتنظیمی گیریجهتتکالیف،  گذاریارزشبررسی روابط بین خودکارآمدی، حاضر  پژوهش هدف

 جمعیت نمونه با استفاده از روش.یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان بود هایدراهبرفراشناختی و 

الگوی مسیر نشان  قرار گرفتند.نتایج آماری موردسنجشنفر از دانشجویان  200تعداد  ایخوشه گیرینمونه

یشرفت شکل مثبتی اهداف پ که بهکننده عملکرد تحصیلی بود  بینیپیش نیرومندترین داد که خودکارآمدی

 وفراشناختی  خودتنظیمی ،اهداف تبحری  همچنین کرد. بینیپیشرا  یو به شکل منفی اهداف اجتناب

 نداشت. داریمعنی تأثیرراهبردهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی ، 
 

یادگیری، عملکرد  راهبردهایفراشناختی،  خودتنظیمیهدف پیشرفت،  گیریجهت: کلیدی هایواژه

 تحصیلی

 

 مقدمه

 ، در چند سال اخیر این اوست استعدادهایهر فرد تابعی از میزان هوش و  یادگیریتوانایی  شدمیگذشته که تصور  برخالف

عوامل  ، یادگیریعوامل ذاتی هوش و استعداد در  کنندهتعییننقش  باوجودنظریه در میان روانشناسان قوت گرفته است که 

است که در چند سال اخیر  خودتنظیمی یادگیری، یکی از این عوامل  شوندمیغیر ذاتی دیگری در این رابطه مهم قلمداد 

 .ایمبودهشاهد پیشرفت زیاد روانشناسی تربیتی در کشف آن 

چهارچوب نظری مناسبی فراهم کرد که  5خودتنظیمی یادگیریل ( برای رشد مد1986) 4نظریه شناخت اجتماعی بندورا    

،  6) نیکوس و جرجکنندمیفراهم  یادگیریبافتی و رفتاری فرصت الزم را ، برای کنترل  هایعاملبر اساس آن در هر فرد 

 یادگیرندهکه با آن،  کندمیفعال و ساختاری پردازش تعریف  عنوانبهرا  خودتنظیمی یادگیری( 1991(.پینتریچ )2005

 (. 2005)نیکوس و همکاران  کندمی، شناخت، انگیزه و رفتار خود را تنظیم و کنترل  یادگیری هایفعالیتاهداف 

 گذاریارزش، 8آمدی خودکار هاآن( مطرح گردید. 1990) 7توسط پینتریچ و دی گروت خودتنظیمینظریه یادگیری     

، تفکر  دهیسازمان) مرور ذهنی ، بسط ،  10یادگیری راهبردهاینظر گرفتند و  در یزشانگ باورهای عنوانبهرا  9تکالیف

 خودتنظیمی یادگیری) مدیریت محیط و زمان مطالعه و تالش ( را تحت عنوان  11مدیریت منابع راهبردهایانتقادی ( و 

 معرفی کردند.

                                                           
 psychopayam@yahoo.com، استان اصفهان وپرورشآموزش، شناسیرواندانشجوی دکتری  1
 ، استادیار دانشگاهشناسیرواندکتری  2
 استان اصفهان وپرورشآموزشکارشناسی ارشد ریاضی،  3

4 Bandura   
5 Self –Regulation Learning 
6 Nikos& George 

7 Pintrich&Degroot 

8 Self-Efficacy 

9 Task Value 

10 Learning Strategies 

11 Resource Management Strategies 
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 گذاریارزشخود در انجام دادن تکالیف (.  هایتوانایی دربارهباورهای فرد  مجموعهآمدی) خودکاربر اساس این الگو     

فرا  شناختی و فرآیندهایو  انگیزشی باورهایاست (. تحت عنوان  قائلتکالیف ) اهمیتی که فرد برای یک تکلیف خاص 

 یاهاستراتژییا  راهبردهایشناختی همان  فرآیندهای. شوندمیدر نظر گرفته  خودتنظیمی یادگیری عنوانبهشناختی 

 راشناختیف راهبردهای همچنین.بخشندمی، عملکرد تحصیلی فرد را بهبود  یادگیریهستند که با تسهیل فرآیند  یادگیری

است  این  خودتنظیمیو منظور از  کندمیشناختی اشاره  هایفعالیتو اصالح  بازبینی،  ریزیبرنامه فرآیندهای مجموعهبه 

 (.2006،  1)پنتریچ به نقل از تو بیاسندیشندرا ارزشیابی نمایند و به آن بی یادگیریآیند رکه افراد تمایل دارند تا کل ف

شناختی ، انگیزشی و رفتاری عملکرد  هایجنبه توانندمیبسیاری از دانشجویانی که  که دهدمیپژوهشی نشان  هاییافته

 یادگیریه ک دهدمینشان  هایافته. این  اندودهب موفقیک یادگیرنده بسیار  عنوانبهد ، نتحصیلی خود را تنظیم و کنترل کن

گه  بگیرنداید یاد تحصیلی ، ب موفقیتبرای دستیابی به  یادگیرندگانکننده عملکرد تحصیلی است و  بینیپیش خودتنظیمی

؛ شانک و 2007مشکل بودن تکالیف درسی حفظ کنند) پینتریچ  رغمبهد و اهداف خود را نچگونه عملکرد خود را تنظیم کن

 (. 2008،  3؛ به نقل از بمبو تی 2006 2زیمرمن

 2006 4ونکالتحصیلی رابطه دارد ) هینکل و  پیشرفتبا  خودتنظیمی یادگیریکه  دهدمینتایج بسیاری از تحقیقات نشان     

های قبلی نشان دادند پژوهش(. 72004به نقل از لو را 61999و پونز ، زیمر من 1994، شانک ، 2000؛5؛ پینتریچ و گارسیا

دارد) کیت سنتزوزیمر من ،  بینی عملکرد تحصیلیکه خودکار آمدی و خودتنظیمی بیشترین تأثیر را در پیش

کنند ، استفاده می خودتنظیمی ازخود, یادگیری فرآیندهای دیگر ، نشان داده است که دانشجویانی که در (.پژوهش2009

گیزشی ان تنها سطحشوند و احساس شایستگی و توانایی در انجام تکالیف دارند، و نهروی عملکرد یادگیری خود متمرکزمی

 یابد.در مقابل دانشجویانی که تجربهها نیز افزایش میطلبی آموزشی در آنخودکنترلی و جاه باالیی دارند ، بلکه رفتارهای

 ادگیرییتری دارند و سطح اضطراب د یادگیری خودتنظیمی دارند، احساس شایستگی و خودکار آمدی پایینناکافی در فرآین

کنند و تمایلی برای نشان دادن خود در موقعیت های یادگیری که در پیش رودارند اجتناب میباال است و از فرصت هاآن

 (.1995کالسی ندارند)پینتریج،

،  یادگیرینشان داده است که استفاده از این تدابیر به  افزایش  خودتنظیمی ادگیرییه دربار شدهانجام هایپژوهش

 اندمواجه یادگیریکه به نحوی با مشکالت  یادگیرندگانیبرای  ویژهبه(. این اثر 2002،  8) بکمانشودمیمنجر  یادگیرندگان

 هایمهارتاز راه آموزش  توانندمیلمان د که مع( هم در مطالعه خود اظهار کردن1998) 9،چشمگیر است. واینستاین و هیوم

 تریعالفباشند و در پیشرفت تحصیلی خود ، نقش  یموفق یادگیرندگانیادگیری و مطالعه به دانش آموزان خود کمک کنند تا 

 ایفا کنند.

که  داندمیورهای فرد الگوی منسجمی از با آنرا( 1992) 10پژوهشی است . آمز متغیرهایهدف ، یکی دیگر از  گیریجهت

 در گیریجهتاین   شودمی یادگیری هایموقعیتبه  دهیپاسخگیر شده و ، دربرخوردمتفاوت  هایشیوهخاذ منجر به ات

 هایموقعیتاو را در  هایپاسخ،  هاکنشتحصیل ، مبنای انگیزه فرد از تحصیل است و به همین لحاظ تمایالت ،  هایموقعیت

 .دهدمیقرار  تأثیرتحت  یادگیری

 کهرحالیدانگیزش پیشرفت ، اهداف تبحری بر رشد شایستگی فرد و تسلط بر تکالیف  اشاره دارد  گیریجهتدر تئوری     

 دارد که در یک فرد نسبت به سایر همساالن تأکیدنزد دیگران  تأییدگرایش تمایل به کسب شایستگی و -اهداف عملکرد 

                                                           
1 Tobias 
2 Shunk& Zimmerman 
3 Bembenutty 
4 Hinkel& Lanka 
5 Garcia 
6 Pons 
7 Laura 
8 Beckman 
9 Weinstein&Hume 
10 Ames 
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، 1ت) الیودر نزد دیگران تأکید دارد  ناشایستگیاجتنابی بر دوری جویی از –در اهداف عملکرد  عالوهبهخود تواناتر است . 

2005.) 

خود  هایتواناییمقایسه  درصددعملکرد دانش آموزان  –هدف  گیریجهت( در 1998و همکارانش )2فاردبر اساس نظریه بو

ا باهوش که خود  ر کنندمیسعی  هاآن. کنندمیچگونه قضاوت  هاآن یدربارهبر اینکه دیگران  تأکیددارندبا دیگران هستند و 

. از اهداف دیگر این افراد ، پشت سر گذاشتن دیگران و کسب موفقیت با کوشش کم است. کفایتبیجلوه دهند ، نه اینکه 

 یدلتوندحقیق کاپالن ، .نتایج تشودمیفرد تلقی  کفایتیبیاست ، زیرا شکست ، شواهدی از  تهدیدآمیزشکست  هاآنبرای 

هدف یادگیری دارند نسبت به کسانی که فاقد آن هستند ،  گیریجهت( نشان داد ، افرادی که 2002، یوردان و مید گلی )

ه این نتیجه رسیدند ( در تحقیق خود ب2004و همکاران ) 3دارند .فاینی یادگیریهای عمیق بیشتر تمایل به استفاده از راهبرد

 درسی دارند. ۀدورهدف پیشرفت ، بیشترین یادگیری ممکن را در یک  گیریجهتا ب که یک دانشجو

 کهیازآنجای .امادهدمیعملکرد تحصیلی نشان  یکدیگروپژوهش را با   متغیرهایتباط اهمیت ار موردبحث هایپژوهشل ، در ک

 توانیماست که  متغیرهااین  زمانهم، فقط با بررسی اندبوده متمرکزدر مطالعات قبلی ، اکثر محققان بر یک یا دو متغیر 

حاضر با  رود نتایج پژوهشازلحاظ کاربردی انتظار میکرد. بینیپیشعملکرد تحصیلی  بینیپیشرا  در  هاآننسبی  کارآمدی

ان سایر متصدی آشکار ساختن سهم هر یک از متغیرها با عملکرد تحصیلی ،اطالعاتی مفید در اختیار ، استادان و مدیران و

شرایط و موقعیت بهتری برای موفقیت دانشجویان فراهم کنند . بنابراین  بتواند هاآن تا دهدها قرار نظام آموزشی دانشگاه

وی سبه گیریخودتنظیمی و جهت یادگیری هایپژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چه ارتباطی بین مؤلفه

 بینی عملکرد تحصیلیحصیلی دانشجویان وجود دارد و سهم هر یک از این متغیرها در پیشاهداف با یکدیگر و  عملکرد ت

 چقدر است؟

 روش پژوهش

 جامعه و نمونه آماری

دانشجویان سال  کلیه راهمبستگی است. جامعه آماری این پژوهش  هایطرحو از نوع  غیرآزمایشیپژوهش حاضر یک طرح 

ونه . برای انتخاب نمدادمیاصفهان تشکیل  آزادشهرعلوم انسانی ، علوم پایه و پزشکی دانشگاه  هایرشتهدر 91-92تحصیلی 

سانی علوم ان هایدانشکدهاز  هرکدامکه ابتدا از  ترتیباینبهکار رفت ، ه تصادفی ب ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه، روش 

بر روی دانشجویان اجرا  هاپرسشنامهتصادفی انتخاب و  طوربه ، علوم پایه  و پزشکی، چهار رشته و از هر رشته یک کالس

 پسر ( بودند. 90دختر  و  110نفر)200گردید. تعداد افراد نمونه این پژوهش ،

 پژوهش ابزارهای

 (MSLQ(پرسشنامه 

پینتریچ و دی گروت استفاده شد. که شامل MSLQ))4از پرسشنامه  خودتنظیمی یادگیری گیریاندازهدر این پژوهش بری 

)مرور  یادگیری راهبردهایالف.   -2گذاری تکالیف( ارزشآمدی ،  خودکارانگیزشی )  باورهای -1: استو دو بخش  سؤال 81

زمان و مکان مطالعه ، تالش  مدیریتمدیریت منابع )  راهبردهای -دهی ، تفکر انتقادی ( بسازمانذهنی، بسط ، 

 (.یخودتنظیم

به ترتیب  منابعمدیریت  راهبردهای، و یادگیری راهبردهایانگیزشی ،  هایمقیاس( برای زیر 1990پینتریچ و دی گروت )

برای  شدهانجام( در پژوهش 1379آوردند. حسینی نسب و رامشه ) دست به، را 74/0، 0/ 83،  80/0کرونباخ  آلفای ضرایب

 59/0،  72/0،  82/0( ضرایب 1381البرزی و سیف ) چنینهمو  68/0و  64/0،  68/0آلفای  این سه متغیر به ترتیب ضرایب

 را گزارش کردند.

  

                                                           
1 Elliot 

2 Bouffard 

3 phiney 
4 Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
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 اهداف گیریجهتپرسشنامه 

( بود. این 2008الیوت )1 پیشرفتاهداف  گیریجهتکار گرفته شد پرسشنامه ه پرسشنامه دیگری که در این پژوهش ب    

( 2008از مشتاقی و همکاران( . الیوت و مورایاما ) به نقل(  تدوین شد) 2001گریگور ) مک پرسشنامه اولین بار توسط الیوت و

گویه در طیف 12اصالحاتی در پرسشنامه مذکور انجام دادند  و ترجمه فارسی آن ، ابزار پژوهش قرار گرفت. این پرسشنامه 

 -تبحر هایمؤلفه( برای 1390نباخ این پرسشنامه توسط الیوت و مور یا ما )کرو آلفای . ضرایبشودمی دهیپاسخ ایدرجه 7

 ترتیبو در پژوهش مشتاقی و همکاران به  72/0،  89/0،  83/0اجتناب به ترتیب  -گرایش و عملکرد-گرایش ، عملکرد 

 آمد. دست به 68/0، و 75/0،  79/0

 هایافته

  افزاررمنپژوهش با پیشرفت تحصیلی از روش تحلیل مسیر با استفاده  از  یمتغیرهااز  هرکدام یرابطهبرای بررسی میزان 

در  محاسبه شد که نتایج آن پژوهش متغیرهایهمبستگی بین  ضرایب ماتریسکه ابتدا  ترتیباستفاده  شد به  21آموس

 ارائه گردیده است. 1جدول 

 

 شده گیریاندازه متغیرهایبین  هاهمبستگی -1جدول 

 
 *05 /0 >p 

 

جتنابی ا گیریجهت و دارمعنیهمبستگی مثبت  باالترین خودکارآمدیکه متغیر   دهدمیضرایب همبستگی نشان  یسماتر

تفکر  ،دهیسازمانمانند ) متغیرهابرخی از  همچنین داردرا با عملکرد تحصیلی  دارمعنینیز بیشترین همبستگی منفی 

 با عملکرد تحصیلی ندارند.  داریمعنیانتقادی و تبحر( ارتباط 

 

       

 

 

                                                           
1 Achievement Goal Orientation Questionnaire 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 *45/0 -/32 06/0 30/0 50/0 40/0 35/0 22/0 40/0 05/0 50/0 45/0 93/0 خود کارآمدی-1

 تکالیف  گذاریارزش -2 

 

 83/0 55/0 14/0 51/0 40/0 30/0 43/0 53/0 35/0 02/0 03/0- 22/0* 

 *32/0 -10/0 01/0 /32 66/0 65/0 48/0 61/0 73/0 17/0 69/0   خودتنظیمی -3 

 مرور ذهنی -4 

 

   69/0 17/0 37/0 06/0 13/0 11/0 05/0 10/0 32/0 19/0-* 

  بسط -5 

 

   75/0 56/0 56/0 48/0 51/0 30/0 01/0- 07/0- 14/0* 

  دهیسازمان -6 

 

    64/0 32/0 46/0 40/0 28/0 02/0- 05/0 02/0 

  تفکر انتقادی -7

 

     80/0 25/0 22/0 20/0 03/0- 09/- 07/0 

  زمان محیط مطالعه -8

 

      76/0 75/0 15/0 01/0 01/0- 26/0* 

  تالش -9 

 

       77/0 30/0 05/0 16/0- 29/0* 

 09/0 -11/0 11/0 78/0          تبحر -10 

  گرایشگیری جهت-11

 

         88/0 15/0 04/0* 

  گیری  اجتنابیجهت-12 

 

          83/0 26/0-* 

 عملکرد تحصیلی-13 
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 پژوهش متغیرهایالگوی مسیر -1شکل 

 

 
 

 

 با عملکرد تحصیلی بینپیش متغیرهایاثرات استاندارد  -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

=  -15/0)و مرور ذهنی( β = -13/0)اجتنابی  گیریجهت,  (β=42/0)آمدی خودکار, سه متغیر  پژوهش متغیرهایاز میان 

β) اثر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی داشتند. 

  

  

 اثرات کل  غیرمستقیماثرات  اثرات مستقیم  متغیرها
 023/0 -047/0 070/0 گذاریارزش

 466/0 046/0 420/0 خود کارآمدی

 041/0 -004/0 044/0 گرایش گیریجهت

 -165/0 -038/0 -127/0 اجتناب گیریجهت

 -077/0 -016/0 -061/0 مهارت 

 -051/0 -057/0 -109/0 خودتنظیمی

 -0153/0 000 -153/0 مرور ذهنی
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 گیرینتیجه

، فراشناختی خودتنظیمیاهداف پیشرفت،  گیریجهتتکالیف،  گذاریارزش، خودکارآمدیدر پژوهش حاضر ارتباط 

 گذاریرزشاخود کارآمدی،  متغیرهاییادگیری ، با یکدیگر و با عملکرد تحصیلی بررسی شد. در الگوی مسیر بین  راهبردهای

 یمیخودتنظتبحری بر   گیریجهت چنینهموجود داشت.  داریمعنیاهداف )تبحری و اجتنابی ( ارتباط  گیریجهتتکالیف، 

قیمی مست تأثیر، بسط و تفکر انتقادی( دهیسازمانق مطالعه ) عمی راهبردهایبر  فراشناختی خودتنظیمیو  فراشناختی

 .الگو نداشت متغیرهایعملکرد هیچ اثر مستقیمی با سایر  -گرایش گیریجهتمانند  متغیرهابرخی  باوجوداینداشت. 

داشت. در  بر عملکرد تحصیلی غیرمستقیمرا به شکل مستقیم و  تأثیرکارآمدی بیشترین نتایج پژوهش نشان داد که خود   

 دبن. شودمی آموزشگاهی موقعیت درگفت که خود کارآمدی باعث کاهش اضطراب و استرس  توانمی مسئلهتبیین این 

تجارب منفی کمی دارند و تکالیف خود را  آیندبرمی تکالیفانجام  ۀعهداز  اعتقاددارند( ادعا کرد دانشجویانی که 1993)ورا

 نیبیپیشقبلی است که خود کارآمدی را یک عامل قدرتمند در  هایپژوهشهماهنگ با  هایافته. این دهندمیانجام  خوبیبه

 (.2000، زیمرمن  2006 1، بارکلی1993، بندورا 1998) اندرو دانستمیعملکرد تحصیلی 

با یک تکلیف درسی مواجه  دانشجویانگفت که وقتی  توانمی یادگیریبر عملکرد  خودکارآمدی غیرمستقیمدر توجیه 

این تکلیف را انجام دهم؟ ) خودکارآمدی( چرا باید این تکلیف را  توانممی: آیا آیدمیپیش  هاآنبرای  سؤالدو نوع  شوندمی

. روندیماول مثبت باشد دانشجویان به دنبال ارزش تکالیف و پیامد آن  سؤالتکالیف( . اگر پاسخ به  گذاریارزشانجام دهم؟ ) 

. گذاردمی أثیرتبر عملکرد تحصیلی  غیرمستقیممستقیم و  طوربهالگو مشخص کرد که پاسخ مثبت به هر دو سؤال  هاییافته

مستقیم اهداف پیشرفت ) تبحری و اجتنابی ( را  طوربهتکالیف  گذاریارزشاز سوی دیگر مشخص شد که خود کارآمدی و 

باالیی دارند اهداف پیشرفت مهارتی را برای  گذاریارزشآمدی و  خودکار که احساس دانشجویانی. یعنی کندمی بینیپیش

در  کههنگامی مخصوصاًکه اطمینان از انجام تکالیف ندارند اضطراب و نگرانی دارند  دانشجویانیاما  کندمیانجام کارها اتخاذ 

 .باشندمیمعرض ارزشیابی دیگران 

انگر بی مسئلهعملکرد ارتباط منفی وجود دارد. این  –مدی و اهداف اجتناب نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بین خود کارآ

 . کنندمیاتخاذ  یادگیری ی درزمینهعملکرد را  –آمدی منفی دارند ،اهداف اجتناب  خودکاراین است که دانشجویانی که 

 خود برای انجام تکالیف ، نگرش  هایتوانمندیشاید به دلیل اینکه در ارتباط با 

و همکاران 2عملکرد نیز با عملکرد تحصیلی ارتباط منفی داشت . الیم -اجتناب گیریجهت(. 1999منفی دارند )الیوت ، 

هنگام انجام تکالیف دشوار ، از دیگران درخواست  هستند گیریجهتکه دانشجویانی که دارای این نوع  د( مدعی شدن2008)

 .کشندمیدست  تالش ازو  کنندنمیکمک 

 هرچند.  کردمی بینیپیشعملکرد را  -اجتناب گیریجهت، تکالیف گذاریارزشالگو، این بود که  غیرمنتظرهی از نتایج یک    

جتناب ا گیریجهتانی که دارای یمطرح کرد که دانشجو توانمی گونهاینرا  مسئلهکم بود. تبیین این  باهم هاآنکه ارتباط 

داف به اه دررسیدنآمدی پایین ،  خودکارممکن است برای تکالیف خود ارزش قائل شوند اما به دلیل  باشندمیعملکرد  –

 خود احساس ناتوانی کنند.

( 1998و آرچر ) آمز هاییافتهیادگیری است که همسو با  راهبردهایدیگر پژوهش حاکی از ارتباط اهداف تبحری با  هاییافته

 فراشناختی خودتنظیمیاهداف مهارتی از طریق  گیریجهتالگوی مسیر مشخص شد که  ( است. در1994) 3آندر من و یانگ

 یافتهارتمه. بنابراین دانشجویانی که فراگیردبهتر  یادگیریکافی را برای پرورش  هایمهارت هایشیوهکه فرد  شودمیباعث 

ین که بهتر پرسندمی، از خودشان  شوندمیبا تکالیفی مواجه  کهوقتی گیرندمیعملکرد خود بکار  –را در اهداف تبحری 

ری عمیق یادگی هایدراهبراین تکلیف را مطالعه کنم؟ لذا از  توانممیاستراتژی برای رسیدن به هدفم چیست ؟ یا چگونه 

ماهنگ ه هایافته، این  ندورزمیو برای رسیدن به اهداف خود اصرار  کنندمی، بسط و تفکر انتقادی استفاده دهیسازمانمانند 

 .است( 1993( و پینتریچ ) 2002) 4پالن( کا1999) الیوت هاییافتهبا 

                                                           
1 Barkley 

2 Liem 

3 Anderman& Young 

4 Kaplan 
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یادگیری و عملکرد  راهبردهای( نشان داد که بین 1998) 2( انت ویتل1998) 1مطالعات بوساتو، پرنیز ، الشوت و هارنامارکر

آن ارائه داد. یکی از این  برای توانمیای را نشان نداد.چندین توجیه تحصیلی رابطه وجود دارد. اما این پژوهش چنین رابطه

 ردهایراهبپژوهش است که ممکن است ناشی از فقدان تالش و انگیزه کافی برای استفاده از  هایآزمودنیتوجیهات مربوط به 

موفقیت  تنهاییبه یادگیری راهبردهای( نشان داد که 2006) 3و اندرودینگشند. همچنین پژوهش ویل با شانیادگیری

 یادگیری ،افراد به تالش و انگیزه نیز نیاز دارند. هایدراهبربلکه عالوه بر  کندنمیتحصیلی را ضمانت 

از واریانس مشترک بین این عامل با سایر ناشی  احتماالًرا نیز با عملکرد تحصیلی ،  فراشناختی خودتنظیمیعدم ارتباط 

 منابع ) مدیریت یافتهمهارت، بسط، تفکر انتقادی( و دهیسازمانیادگیری عمیق )  راهبردهای خصوصاًپژوهش ،  متغیرهای

 زمان و مکان مطالعه و تالش ( دانست.

کننده عملکرد یادگیری  بینیپیشمتغیر  نیرومندترینآمدی  خودکارنشان داد که  هاپژوهشنتایج  درمجموع

.و شوندمیتبحری نیز دارند و برای تکالیف خود نیز ارزش قائل  گیریجهتاست.دانشجویانی که خودکارآمدی باالیی دارند 

ستفاده ا چگونگیبر  فراشناختی خودتنظیمی یادگیری هایمؤلفه همچنین.گیرندمیعمیق یادگیری نیز کمک  هایدراهبراز 

 .است یادگیری مؤثربرای انجام تکالیف  هایمانتالشو مدیریت زمان و مکان مطالعه و استفاده از  ییادگیر راهبردهایاز 

 یجنتاتا از زوایای دیگر نیز  باشندمیخود سنجی  ابزارهای جایبهدیگر  ابزارهای، محققان نیازمند استفاده از  باوجوداین

 پژوهش را بررسی کنند.
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