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Abstract 

Introduction: Very variables have a role in improve the academic vitality of students. 

Therefore, present research aimed to determine the role of cognitive and metacognitive 

learning strategies, academic optimism and academic engagement in predicting academic 

vitality of nursing students. 

Methods: This study was a cross-sectional from type of correlational. The research population 

were included all nursing students of Islamic Azad university of Ahvaz branch in 2017-18 

academic years, that from them 200 people were selected by simple sampling method. Data 

collected by the questionnaires of Wolters cognitive and metacognitive learning strategies, 

Beard and et al academic optimism, Fredricks and et al academic engagement and Hosein 

Chari and Dehghani Zadeh academic vitality and analyzed by Pearson correlation and 

multiple regression with enter model methods. 

Results: The findings showed cognitive learning strategies (r = 0.269), metacognitive learning 

strategies (r = 0.312), academic optimism (r = 0.375) and academic engagement (r = 0.438) 

had a positive and significant correlation with academic vitality of nursing students. Also, the 

variables of cognitive and metacognitive learning strategies, academic optimism and 

academic engagement predict 40.7 percent of variance of academic vitality of nursing 

students that in this prediction the share of academic engagement was higher than other 

variables (P < 0.01). 

Conclusions: The results indicated the importance of the variables of cognitive and 

metacognitive learning strategies, academic optimism and academic engagement in 

predicting the academic vitality of nursing students. Therefore, to improve the academic 

vitality of nursing students can increase their cognitive and metacognitive learning strategies, 

academic optimism and academic engagement. 
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مقدمه

ای به نظام آموزشی آن جامعه بستگی دارد و رشد و بالندگی هر جامعه

های هر نظام مساله موفقیت یا عدم موفقیت یکی از مهمترین دغدغه

آموزشی است. همه ساله کشورها مبالغ زیادی از درآمد خود را صرف 

کنند، اما برخی عوامل باعث به هدر رفتن بخش آموزش و پرورش می

شوند که معموالً علت آنها نیازها، گذاری میبل توجهی از این سرمایهقا

. یکی از [1]باشد ها، باورها، تمایالت و استعدادهای فراگیران میانگیزه

عوامل موفقیت نظام آموزشی، داشتن احساس انرژی و سرزندگی است 

ده و آمیز، سازنعنوان پاسخ مثبت، موفقیتتحصیلی به. سرزندگی [2]

ها و موانع در عرصه مداوم و جاری تحصیلی انطباقی به انواع چالش

های مهم در تربیت و یادگیری و یکی از شاخص [3]شود تعریف می

 ها وآمیز است که باعث به بار نشستن لیاقتثمربخش و موفقیت

سرزندگی تحصیلی یکی . [4]شود های علمی میها و پیشرفتتوانایی

آوری تحصیلی را در چارچوب های بهزیستی روانی است که تاباز مولفه

وقتی فردی کاری را  .[5]کند زمینه روانشناسی مثبت منعکس می

دهد نه تنها احساس خستگی و ناامیدی طور خودجوش انجام میبه

. بر اساس نظر [6]کند کند، بلکه احساس افزایش انرژی و نیرو مینمی

Martin  وMarsh  پیشایندهای سرزندگی تحصیلی در سه سطح

مختلف مربوط به تحصیل شامل عوامل روانشناختی، عوامل محیط 

باشند. بنابراین آموزشی و مشارکت و عوامل خانواده و همساالن می

ا را به توان آنهعوامل زیادی با سرزندگی تحصیلی مرتبط هستند که می

شامل عوامل روانشناختی مربوط به تحصیل، عوامل  سه دسته کلی

مربوط به خانواده و همساالن و عوامل مربوط به محیط آموزشی تقسیم 

. یکی از عوامل مرتبط با سرزندگی تحصیلی، راهبردهای [7]کرد 

های آموزشی امروزه نظام. [8]یادگیری شناختی و فراشناختی است 

 20/02/1397 تاریخ دریافت:

 12/03/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یادگیری راهبردهای

 فراشناختی و شناختی

 بینیخوش

 تحصیلی اشتیاق

 سرزندگی

 پرستاری دانشجویان

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  یینتع هدف با حاضر پژوهش بنابراین. دارند نقش دانشجویان تحصیلی سرزندگی بهبود در بسیاری متغیرهای :مقدمه

  تحصیلی گیسرزند بینیپیش در تحصیلی اشتیاق و تحصیلی بینیخوش فراشناختی، و شناختی یادگیری راهبردهای نقش

 .شد انجام پرستاری دانشجویان

  ازاهو واحد اسالمی آزاد دانشگاه پرستاری دانشجویان پژوهش جامعه. بود همبستگی نوع از مقطعی مطالعه این :کار روش

  با هادهدا. شدند انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه روش با نفر 200 آنها میان از که بودند 1396-97 تحصیلی سال در

  همکاران، و Beard تحصیلی بینیخوش ،Wolters فراشناختی و شناختی یادگیری راهبردهای هایپرسشنامه کمک

  هایروش با و آوریجمع زادهدهقانی و چاریحسین تحصیلی سرزندگی و همکاران و Fredricks تحصیلی اشتیاق

 .دندش تحلیل همزمان مدل با چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی

 ،(r=  312/0) فراشناختی یادگیری راهبردهای ،(r=  269/0) شناختی یادگیری راهبردهای داد نشان هایافته :هایافته

  همبستگی پرستاری دانشجویان تحصیلی سرزندگی با( r=  438/0) تحصیلی اشتیاق و( r=  375/0) تحصیلی بینیخوش

  تیاقاش و تحصیلی بینیخوش فراشناختی، و شناختی یادگیری دهایراهبر متغیرهای همچنین. داشتند معنادار و مثبت

  سهم ینیبپیش این در که کردند بینیپیش را پرستاری دانشجویان تحصیلی سرزندگی تغییرات از درصد 7/40 تحصیلی

 (.P < 01/0) بود متغیرها سایر از بیشتر تحصیلی اشتیاق

  اشتیاق و تحصیلی بینیخوش فراشناختی، و شناختی یادگیری بردهایراه متغیرهای اهمیت از حاکی نتایج :گیرینتیجه

  حصیلیت سرزندگی بهبود برای بنابراین. باشندمی پرستاری دانشجویان تحصیلی سرزندگی بینیپیش در تحصیلی

  را نآنا تحصیلی اشتیاق و تحصیلی بینیخوش فراشناختی، و شناختی یادگیری راهبردهای توانمی پرستاری دانشجویان

 .داد افزایش

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.19         مقاله پژوهشی

 در یتحصیل اشتیاق و تحصیلی بینیخوش فراشناختی، و شناختی یادگیری راهبردهای نقش

 پرستاری دانشجویان تحصیلی سرزندگی بینیپیش

 4 رئیسی الهام ،3 نسبتقوی امجد ،2 کثیر صادق ،*،1 صنوبر عباس
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کشورهای پیشرفته تاکید زیادی به استفاده از راهبردهای یادگیری 

راهبردهای یادگیری مجموعه  .[9]کنند شناختی و فراشناختی می

های آشکار و پنهان پردازش اطالعات هستند که در هنگام فعالیت

رتر و تر، موثتر، آسانیادگیری توسط یادگیرنده برای یادگیری سریع

راهبردهای یادگیری شناختی،  .[10]شوند تر استفاده میبخشلذت

راهبردهایی برای حفظ و ترکیب اطالعات و دانش جدید با اطالعات 

دهی و سازماندهی شده هستند و شامل مرور، بسطقبالً آموخته

باشند. راهبردهای یادگیری فراشناختی، راهبردهایی برای نظارت، می

 هستند وهدایت و در صورت لزوم تغییر راهبردهای یادگیری شناختی 

ها . نتایج پژوهش[11]باشند دهی میریزی، نظارت و نظمشامل برنامه

کی از ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با سرزندگی حا

باشند. برای مثال بهرامی و بدری ضمن پژوهشی به این تحصیلی می

نتیجه رسیدند که هر دو راهبرد یادگیری شناختی و فراشناختی بر 

در  .[8]سرزندگی تحصیلی تأثیر مستقیم مثبت و معنادار داشتند 

پژوهشی دیگر صادقی و خلیلی گشنیگانی گزارش کردند که یادگیری 

خودراهبر و ابعاد آن یعنی خودکنترلی، خودمدیریتی و رغبت برای 

 مثبت و معنادار داشتندهمبستگی یادگیری با سرزندگی تحصیلی 

ضمن پژوهشی به  Guglielminoو  Guglielmino. همچنین [12]

این نتیجه رسیدند که آمادگی استفاده از یادگیری خودراهبر نقش 

. یکی دیگر از عوامل مرتبط با [13]موثری در سرزندگی تحصیلی دارد 

بینی خوشسازه . [7]بینی تحصیلی است یلی، خوشسرزندگی تحص

ر و با نگمدار و روانشناسی مثبتتحصیلی بر پایه روانشناسی انسان

اجتماعی، خودکارآمدی، -های نظری شناختیگیری از بنیانبهره

شده شکل گرفته است بینی آموختهسرمایه اجتماعی و مفهوم خوش

ها و بینی تحصیلی جمعی از باورهای مرتبط با قوتخوش .[14]

منظور رسیدن به پیشرفت تحصیلی است که های درونی بهظرفیت

بینی خوش .[15]نمایند ایجاد میمحیط آموزشی محیط مثبتی برای 

معنای باور مثبت در فراگیران است مبنی بر اینکه آنها قادرند تحصیلی به

با تاکید بر یادگیری خود، اعتماد به معلمان و احساس هویت نسبت به 

 .[16]محیط آموزشی زمینه پیشرفت تحصیلی خود را فراهم آورند 

بینی نقش مهمی در موفقیت و یادگیری فراگیران دارد و یک خوش

نظر از توانایی یا انگیزش، تواند صرفویژگی روانشناختی است که می

فراگرفته شود، افزایش یابد و باعث ایجاد محیط مثبت در محیط 

بینی ها حاکی از ارتباط خوشنتایج پژوهش. [17]آموزشی شود 

ان باشند. برای مثال مکتبی و همکارتحصیلی با سرزندگی تحصیلی می

یلی بینی تحصهای خوشضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مولفه

در . [18]مثبت و معنادار داشتند همبستگی با سرزندگی تحصیلی 

و همکاران گزارش کردند که  VanSteenbergenپژوهشی دیگر 

مستقیم و معنادار داشت و عالوه بر همبستگی بینی با سرزندگی خوش

. یکی [19]بینی کند طورمعناداری سرزندگی را پیشآن توانست به

دیگر از عوامل مرتبط با سرزندگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی است 

تحصیلی به کیفیت تالشی اشاره دارد که فراگیر صرف  . اشتیاق[20]

د کنهای هدفمند آموزشی در دستیابی به نتایج مطلوب میفعالیت

م شده یادگیرنده برای انجااشتیاق تحصیلی به میزان انرژی صرف. [21]

. [22]شود کارهای تحصیلی و میزان اثربخشی و کارآیی آن اطالق می

ای چندبعدی است که دارای سه بعد شناختی، اشتیاق تحصیلی سازه

پذیری در حل باشد. اشتیاق شناختی به انعطافعاطفی و رفتاری می

مساله، ترجیح برای کار سخت و مقابله مثبت در برابر شکست، اشتیاق 

های اثربخش در جهت احساس تعلق به محل تحصیل عاطفی به نگرش

 های یادگیری، دقت وشتیاق رفتاری به فعالیتو عالقه به تحصیل و ا

. [23]توجه، برخوردهای مثبت و حضور در محل تحصیل اشاره دارد 

افراد دارای اشتیاق تحصیلی باال دارای توجه و تمرکز بیشتری هستند، 

ها کنند، در آزموناز انجام رفتارهای ناسازگار و نامطلوب اجتناب می

عملکرد بهتری دارند و رغبت بیشتری برای صرف وقت و تالش در 

ها درباره ارتباط اشتیاق نتایج پژوهش. [24]زمینه تحصیل دارند 

ی و باشند. برای مثال عظیمتحصیلی و سرزندگی تحصیلی متناقض می

همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که اشتیاق تحصیلی با 

 2/14مثبت و معنادار داشت و توانست همبستگی سرزندگی تحصیلی 

 Parkerدر پژوهشی دیگر . [20]بینی کند درصد از تغییرات آن را پیش

ثبت مهمبستگی گزارش کردند که بین سرزندگی و اشتیاق  Martinو 

در مقابل عباسی و همکاران ضمن  .[25]و معنادار وجود داشت 

ا های آن بپژوهشی گزارش کردند که بین اشتیاق تحصیلی و مولفه

اغلب . [26]معناداری وجود نداشت همبستگی سرزندگی تحصیلی 

دانشجویان از جمله دانشجویان پرستاری از نظر سرزندگی تحصیلی در 

دکی های انوضعیت بسیار پایینی قرار دارند. همچنین از یک سو پژوهش

د ویژه در دانشجویان پرستاری پرداختنبه بررسی سرزندگی تحصیلی به

باشد و از سوی دیگر ها درباره آن متناقض میو گاهی نتایج پژوهش

های تحصیلی دارد. دگی تحصیلی نقش موثری در سایر ویژگیسرزن

عالوه بر آن یکی از خألهای پژوهش عدم توجه به نقش همزمان 

بینی تحصیلی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خوش

نگامی که باشد. هبینی سرزندگی تحصیلی میاشتیاق تحصیلی در پیش

شوند، چه مقدار از تغییرات  متغیرهای مذکور با هم در نظر گرفته

یک کدام بینیکنند و در این پیشبینی میسرزندگی تحصیلی را پیش

از متغیرها نقش بیشتری دارد. برای بهبود سرزندگی تحصیلی ابتدا باید 

عوامل مرتبط با آن را شناسایی و سپس اقدام به طراحی و اجرای 

گی ین بودن میزان سرزندهای مناسب کرد. بنابراین با توجه به پایبرنامه

های اندک درباره سرزندگی تحصیلی دانشجویان، انجام پژوهش

دانشجویان پرستاری، متناقض بودن نتایج و نقش سرزندگی تحصیلی 

تعیین نقش های تحصیلی، این پژوهش با هدف در سایر ویژگی

بینی تحصیلی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خوش

ی بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاردر پیش اشتیاق تحصیلی

 انجام شد.

 روش کار

جامعه پژوهش دانشجویان . مقطعی از نوع همبستگی بود حاضرپژوهش 

 1396-97پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در سال تحصیلی 

نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول  326بودند که تعداد آنها 

Cochran ستفاده شد.ا 

n =

𝑧2𝑝𝑞
d2

1 +
1
N

⌈
𝑧2𝑝𝑞

d2 − 1⌉
=

3.8416 ∗  0.25
0.0025

1 +
1

326
⌈
3.8416. 0.25

0.0025 − 1⌉
=

384.16

2.1753
= 176.60 

 

 326و  z ،5/0  =p ،5/0  =q ،05/0  =d=  96/1در این فرمول مقادیر 

 =N  نفر برآورد  60/176در نظر گرفته شد و بر اساس آن حجم نمونه

نفر با روش  200شد که در این پژوهش برای اطمینان از حجم نمونه 
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گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این روش پس از تهیه نمونه

نفر پس از بررسی  200لیست دانشجویان با کمک جدول اعداد تصادفی 

عنوان نمونه انتخاب شدند. معیارهای ورود های ورود و خروج بهمالک

ه مطالعه شامل برخورداری از سالمت جسمی، عدم مصرف مواد مخدر ب

زا مانند طالق و مرگ و داروهای روانپزشکی و عدم وقوع رخداد تنش

عزیزان و غیره در شش ماه گذشته بر اساس پرونده دانشجویان و نظر 

شخصی آنها بودند. همچنین معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم 

کت در پژوهش، عدم همکاری و تکمیل نامه شرامضای رضایت

ها به صورت ناقص بودند. نحوه اجرای پژوهش به این صورت پرسشنامه

بود که پس از هماهنگی با رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز و 

نامه همکاری بیان هدف و اهمیت پژوهش از وی اجازه پژوهش و معرفی

تاری مراجعه و با پژوهشگر گرفته شد و سپس به دانشکده پرس

گیری شده تکمیل شدند. الزم به ها توسط دانشجویان نمونهپرسشنامه

ذکر است که برای دانشجویان هدف و اهمیت پژوهش، اصل رازداری و 

محرمانه ماندن اطالعات شخصی و انجام تحلیل به صورت کلی بیان 

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد:آوری دادهشد. برای جمع

راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی: این پرسشنامه پرسشنامه 

گویه و دو بعد  17طراحی شد. این ابزار دارای  Woltersتوسط 

گویه( و راهبردهای یادگیری  8راهبردهای یادگیری شناختی )

رت ای لیکگویه( است که با استفاده از مقیاس پنج درجه 9فراشناختی )

ها نمره این ابزار با مجموع نمره گویه شود.گذاری میاز یک تا پنج نمره

و بعد  40تا  8آید، لذا دامنه نمرات بعد شناختی بین دست میبه

است و هر چه نمره آزمودنی بیشتر باشد به  45تا  9فراشناختی بین 

روایی  Woltersکند. میزان بیشتری از راهبرد مورد نظر استفاده می

ای شناختی و فراشناختی پرسشنامه های راهبردههمگرا ابزار را با مولفه

و  81/0و همکاران  Pintrichراهبردهای انگیزشی برای یادگیری 

پایایی راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی را با روش آلفای 

همچنین ویسی و  .[27]گزارش کرد  96/0و  94/0ترتیب کرونباخ به

پسند پایایی راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای طالع

پرسشنامه  .[28]گزارش کردند  81/0و  80/0ترتیب کرونباخ به

و همکاران طراحی  Beardتوسط بینی تحصیلی: این پرسشنامه خوش

ای گویه است و با استفاده از مقیاس پنج درجه 28شد. این ابزار دارای 

شود. نمره این ابزار با مجموع نمره گذاری میلیکرت از یک تا پنج نمره

و هر چه است  140تا  28آید، لذا دامنه نمرات بین دست میها بهگویه

صیلی بینی تحنمره آزمودنی بیشتر باشد به میزان بیشتری دارای خوش

و همکاران روایی محتوایی ابزار را تأیید و پایایی آن  Beardباشد. می

. همچنین [29]گزارش کردند  93/0را با روش آلفای کرونباخ 

امجدزبردست و همکاران روایی ابزار را نظر اساتید تأیید و پایایی آن را 

 .[30]گزارش کردند  89/0با روش آلفای کرونباخ 

و  Fredricksپرسشنامه اشتیاق تحصیلی: این پرسشنامه توسط 

گویه است که با استفاده از  15همکاران طراحی شد. این ابزار دارای 

ن شود. نمره ایگذاری میای لیکرت از یک تا پنج نمرهمقیاس پنج درجه

تا  15آید، لذا دامنه نمرات بین دست میها بهابزار با مجموع نمره گویه

ت و هر چه نمره آزمودنی بیشتر باشد به میزان بیشتری دارای اس 75

و همکاران روایی سازه ابزار را  Fredricksباشد. اشتیاق تحصیلی می

. [31]گزارش کردند  86/0تأیید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 

 74/0همچنین صفری و همکاران پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ 

. پرسشنامه سرزندگی تحصیلی: این پرسشنامه [32]گزارش کردند 

گویه  9زاده طراحی شد. این ابزار دارای چاری و دهقانیسینتوسط ح

ای لیکرت از یک تا هفت است که با استفاده از مقیاس هفت درجه

دست ها بهشود. نمره این ابزار با مجموع نمره گویهگذاری مینمره

است و هر چه نمره آزمودنی بیشتر  63تا  9آید، لذا دامنه نمرات بین می

ابزار  باشد. روایین بیشتری دارای سرزندگی تحصیلی میباشد به میزا

با روش چرخش واریماکس تأیید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 

ها در دو سطح داده. [33]گزارش شد  73/0و با روش بازآزمایی  80/0

در سطح معناداری  SPSS-21افزار توصیفی و استنباطی با کمک نرم

01/0 > P های گرایش تحلیل شدند. در سطح توصیفی از شاخص

مرکزی و پراکندگی برای توصیف توزیع متغیرها و در سطح استنباطی 

های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان روشاز 

 های آماری استفاده شد.ون فرضبرای آزم

 هایافته

طوری که دانشجوی پرستاری شرکت داشتند؛ به 200در این پژوهش 

 1جدول ( بودند. در 14نفر پسر )% 28( و 86نفر دختر )% 172

های توصیفی میانگین، انحراف معیار، کمترین مقدار و بیشترین شاخص

 ائه شد.مقدار متغیرهای پژوهش در دانشجویان پرستاری ار

های توصیفی راهبردهای یادگیری شناختی و شاخص 1جدول در 

بینی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی فراشناختی، خوش

ها تحصیلی دانشجویان پرستاری قابل مشاهده است. پیش از تحلیل داده

اسمیرنوف -های آن بررسی شد. نتایج آزمون کولموگروففرضپیش

نرمال بودن تأیید شد. عنادار نبود، لذا برای هیچ یک از متغیرها م

بین در دامنه همچنین مقدار عامل تورم واریانس برای متغیرهای پیش

خطی فاصله زیادی داشت، لذا هم 10بود که از  356/1تا  124/1

بود  862/1واتسون برابر –چندگانه رد شد. عالوه بر آن مقدار دوربین

بستگی پسماندها نیز رد شد. فاصله زیادی داشت، لذا هم 4و  0که از 

ر . دهای استفاده از رگرسیون چندگانه وجود داردفرضدر نتیجه پیش

نتایج بررسی همبستگی راهبردهای یادگیری شناختی و  2جدول 

بینی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی فراشناختی، خوش

 تحصیلی دانشجویان پرستاری ارائه شد.

یادگیری شناختی، راهبردهای  راهبردهای، 2جدول طبق نتایج 

بینی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با یادگیری فراشناختی، خوش

سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاری همبستگی مثبت و معنادار 

میزان  متغیرهای مذکوربه عبارت دیگر با افزایش  (.p<01/0) داشتند

 افزایش و بالعکس با کاهش سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاری

 سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاریمیزان متغیرهای مذکور 

بررسی نقش متغیرهای راهبردهای  نتایج 3جدول یابد. در کاهش می

بینی تحصیلی و اشتیاق یادگیری شناختی و فراشناختی، خوش

رائه ا بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاریتحصیلی در پیش

 شد.

دگی سرزنبین با ، ضریب همبستگی متغیرهای پیش3جدول طبق نتایج 

است و این سه متغیر  638/0 تحصیلی دانشجویان پرستاری

سرزندگی تحصیلی درصد از تغییرات  7/40طورمعناداری توانستند به

همچنین با  .(P < 001/0بینی کنند )را پیش دانشجویان پرستاری

 ،توجه به مقدار بتا به ترتیب متغیرهای راهبردهای یادگیری شناختی
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اق بینی تحصیلی و اشتیراهبردهای یادگیری فراشناختی، خوش

لی سرزندگی تحصیبینی بیشترین اثر معنادار را در پیش تحصیلی

 .(P < 05/0داشتند ) دانشجویان پرستاری

 
 غیرهای پژوهش در دانشجویان پرستاریهای توصیفی متشاخص: 1جدول 

 بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 38 12 17/5 63/28 راهبردهای یادگیری شناختی

 39 10 34/5 91/26 راهبردهای یادگیری فراشناختی

 126 35 92/16 05/72 بینی تحصیلیخوش

 66 17 66/8 37/41 اشتیاق تحصیلی

 54 11 25/9 79/45 رزندگی تحصیلیس

 

 بینی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستارینتایج بررسی همبستگی راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خوش: 2جدول 

 5 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش

     1 . راهبردهای یادگیری شناختی1

    1 151/0* . راهبردهای یادگیری فراشناختی2

   1 315/0** 227/0** بینی تحصیلی. خوش3

  1 393/0** 360/0** 184/0* . اشتیاق تحصیلی4

 1 438/0** 375/0** 312/0** 269/0** . سرزندگی تحصیلی5

01/0 > P ** 

 

 بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاریی در پیشبینی تحصیلی و اشتیاق تحصیلنتایج بررسی نقش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خوش: 3جدول 

 F df Sig B SE Beta T Sigتغییر  R R2 متغیرهای پژوهش
 034/0 906/1 147/0 096/0 183/0 001/0 4345 512/17 407/0 638/0 راهبردهای یادگیری شناختی

 018/0 375/2 183/0 064/0 152/0 001/0 4345 512/17 407/0 638/0 راهبردهای یادگیری فراشناختی

 001/0 619/3 294/0 071/0 257/0 001/0 4345 512/17 407/0 638/0 بینی تحصیلیخوش

 001/0 225/5 351/0 093/0 486/0 001/0 4345 512/17 407/0 638/0 اشتیاق تحصیلی

 

بحث

ای به نظام آموزشی آن جامعه بستگی دارد و رشد و بالندگی هر جامعه

سرزندگی تحصیلی فراگیران نقش مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت 

تعیین نقش ش با هدف نظام آموزشی دارد. در نتیجه این پژوه

بینی تحصیلی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خوش

ی بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاراشتیاق تحصیلی در پیش

نتایج نشان داد که راهبردهای یادگیری شناختی و  انجام شد.

ند مثبت و معنادار داشتهمبستگی فراشناختی با سرزندگی تحصیلی 

، صادقی و خلیلی [8]های بهرامی و بدری یجه با نتایج پژوهشکه این نت

و فرهادی  Guglielmino [13]و  Guglielmino ،[12]گشنیگانی 

 Taubهمسو بود. در تبیین این یافته بر مبنای نظر  [34]و همکاران 

توان گفت که راهبردهای یادگیری )یعنی می [10]و همکاران 

های آشکار و پنهان راهبردهای شناختی و فراشناختی( مجموعه فعالیت

پردازش اطالعات هستند که در هنگام یادگیری توسط یادگیرنده برای 

ند. شوتر استفاده میبخشتر، موثرتر و لذتتر، آسانیادگیری سریع

از راهبردهای یادگیری مطالب را به هنگامی که فراگیران با استفاده 

گیرند و نتایج مطالعه خود را مثبت و ثمربخش ارزیابی خوبی یادمی

کنند از مطالب درسی، معلمان، محیط آموزشی و همه عواملی که با می

ها کنند و در برابر چالشتحصیل در ارتباط هستند احساس رضایت می

آمیزی نشان موفقیت های سازنده وو موانع تحصیلی از خود پاسخ

دهند. در نتیجه با افزایش استفاده از راهبردهای یادگیری شناختی می

و فراشناختی میزان سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاری افزایش 

بینی تحصیلی با سرزندگی یابد. دیگر نتایج نشان داد که خوشمی

ج یمثبت و معنادار داشتند که این نتیجه با نتاهمبستگی تحصیلی 

 و همکاران VanSteenbergen، [18]های مکتبی و همکاران پژوهش

همسو بود. در تبیین این یافته بر  [35]و سلطانی و همکاران  [19]

بینی نقش فت خوشتوان گمی Sweetland [36]و  Hoyمبنای نظر 

مهمی در موفقیت و نوع نگرش فراگیران نسبت به محیط آموزشی ایفا 

نظر از توانایی یا انگیزش یادگرفته و تواند صرفکند و این سازه میمی

بینی تحصیلی خوش Eren [15]افزایش یابد. همچنین بر اساس نظر 

محیط های ها و ظرفیتها، استعدادها، قوتباورهای مرتبط با توانایی

باشند است که مبتنی بر تاکید تحصیلی، کارآمدی و اعتماد میآموزشی 

 . در نتیجهشوندو با ترکیب هم باعث مثبت شدن محیط آموزشی می

اور ببینی تحصیلی از طریق موفقیت و پیشرفت تحصیلی و ایجاد خوش

مثبت نسبت به درس و محیط آموزشی باعث افزایش سرزندگی 

شود. همچنین نتایج نشان داد که اشتیاق تحصیلی با تحصیلی می

ا مثبت و معنادار داشتند که این نتیجه بهمبستگی سرزندگی تحصیلی 

 Martin [25]و  Parkerو  [20]های عظیمی و همکاران نتایج پژوهش

ناهمسو بود. دلیل  [26]یجه پژوهش عباسی و همکاران همسو و با نت

ناهمسویی نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش عباسی و همکاران 

توان به متفاوت بودن جامعه پژوهش و عوامل مرتبط با آن را می [26]

نیز در بیان ناهمسو بودن نتیجه  [26]نسبت داد. عباسی و همکاران 

های قبلی به این نکته اشاره کردند که با نتایج پژوهشپژوهش خود 
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زا تحصیلی مختلفی دانشجویان پرستاری از آنجا که با عوامل استرس

های ها از روشمواجه هستند، به احتمال بیشتری در برخورد با چالش

 کنند که این امرمقابله اجتنابی برای کاهش بار هیجانی استفاده می

شتیاق اهمبستگی شود. در تبیین حصیلی میموجب کاهش سرزندگی ت

 [20]تحصیلی با سرزندگی تحصیلی بر مبنای نظر عظیمی و همکاران 

توان گفت که اشتیاق تحصیلی یک سازه چندبعدی شامل ابعاد می

شناختی، رفتاری و عاطفی است. بعد شناختی اشتیاق تحصیلی باعث 

شود فراگیران از انواع راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرایند می

یادگیری استفاده کنند، بعد رفتاری اشتیاق تحصیلی باعث افزایش 

درخواست کمک از دیگران در مواجهه با تکالیف  ها و پایداری وتالش

شود و بعد عاطفی اشتیاق تحصیلی نیز از طریق افزایش درسی می

جذابیت محیط تحصیلی در فراگیران باعث رشد اشتیاق شناختی آنان 

شود که در مجموع این های تحصیلی و علمی میدر چارچوب فعالیت

ی و افزایش سرزندگعوامل باعث کاهش خستگی و فرسودگی تحصیلی 

شوند. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که راهبردهای تحصیلی می

بینی تحصیلی و اشتیاق یادگیری شناختی و فراشناختی، خوش

جه بینی معنادار سرزندگی تحصیلی را داشتند. نتیتحصیلی توانایی پیش

این پژوهش در زمینه توانمندبودن راهبردهای یادگیری شناختی و 

 Guglielminoو  [8]های بهرامی و بدری با نتایج پژوهش فراشناختی

بینی تحصیلی با ، در زمینه توانمندبودن خوشGuglielmino [13]و 

و در زمینه  [19]و همکاران  VanSteenbergenنتیجه پژوهش 

 های عظیمی و همکارانتوانمندبودن اشتیاق تحصیلی با نتایج پژوهش

ر تبیین توانمند بودن همسو بود. د Martin [25]و  Parkerو  [20]

بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان بین در پیشمتغیرهای پیش

توان گفت افرادی که از راهبردهای مناسبی برای پردازش، پرستاری می

ننده ککنند )دانشجویان استفادهیادگیری و حفظ اطالعات استفاده می

های تها و ظرفیاز راهبردهای یادگیری مناسب(، افرادی که به قوت

بینی محیط آموزشی خود اعتماد دارند )دانشجویان دارای خوش

تحصیلی( و افرادی که انرژی زیادی برای انجام کارهای تحصیلی مؤثر 

دارند )دانشجویان دارای اشتیاق تحصیلی( در زندگی تحصیلی خود با 

ها و موانع شوند و هنگام مواجهه با چالشاسترس کمی مواجه می

غالباً  آیند ویی و یا با کمک دیگران بر آنها فائق میتحصیلی به تنها

شوند دارای رتبه تحصیلی باالیی هستند. این عوامل باعث می

دانشجویان از درس و محیط آموزشی هراسی نداشته و عمدتاً احساس 

شادی و نشاط کنند، لذا متغیرهای راهبردهای یادگیری شناختی و 

بینی یاق تحصیلی توانایی پیشبینی تحصیلی و اشتفراشناختی، خوش

ت نخستین محدودی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاری را دارند.

دهی بود. ممکن است افراد این پژوهش استفاده از ابزارهای خودگزارش

نگری کافی نداشته باشند و هنگام تکمیل چنین ابزارهایی خویشتن

دود شدن گروه ها پاسخ ندهند. محدودیت دیگر، محمسئوالنه به گویه

د باشنمونه به دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز می

که در تعمیم نتایج به سایر دانشجویان باید احتیاط کرد. بنابراین 

های ساختاریافته و یا های آتی از مصاحبهشود در پژوهشپیشنهاد می

 نین انجام اینآوری داده استفاده شود. همچساختاریافته برای جمعنیمه

ها و سایر شهرها و مقایسه نتایج آنها پژوهش در دانشجویان سایر رشته

تواند نتایج مفیدی در پی داشته با هم و یا با نتیجه این پژوهش می

 باشد و پیشنهاد مناسبی باشد.

 گیرینتیجه

نتایج نشان داد که راهبردهای یادگیری شناختی، راهبردهای یادگیری 

بینی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با سرزندگی شفراشناختی، خو

تحصیلی دانشجویان پرستاری همبستگی مثبت و معنادار داشتند و 

طورمعناداری توانستند سرزندگی تحصیلی بین بهمتغیرهای پیش

بینی کنند. بنابراین نتایج حاکی از اهمیت دانشجویان پرستاری را پیش

بینی راشناختی، خوشمتغیرهای راهبردهای یادگیری شناختی و ف

بینی سرزندگی تحصیلی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی در پیش

باشند. در نتیجه برای بهبود سرزندگی دانشجویان پرستاری می

های توان اقدام به طراحی برنامهتحصیلی دانشجویان پرستاری می

خصوص از طریق راهبردهای آموزشی ارتقاء سرزندگی تحصیلی به

بینی تحصیلی و اشتیاق فراشناختی، خوشیادگیری شناختی و 

های آموزشی تحصیلی کرد. مشاوران و روانشناسان برای اجرای برنامه

های آموزشی استفاده کنند و از این طریق سرزندگی توانند از کارگاهمی

 تحصیلی دانشجویان پرستاری را افزایش دهند.

 سپاسگزاری

آزاد اسالمی واحد اهواز پژوهشگران از رئیس و معاون پژوهشی دانشگاه 

و همه دانشجویانی که در انجام پژوهش شرکت داشتند، صمیمانه تشکر 

 کنند.و قدردانی می

 سهم نویسندگان

در این مقاله عباس صنوبر نگارش و تدوین مقاله، صادق کثیر تحلیل 

ها و پیشینه را آوری دادهنسب و الهام رئیسی جمعها و امجد تقویداده

 تند.بر عهده داش

 تأییدیه اخالقی

پژوهشگران ضمن اخذ مجوزهای الزم از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

کنندگان در پژوهش بیان و از آنان اهواز، نکات اخالقی را برای شرکت

 نامه شرکت آگاهانه در پژوهش دریافت کردند.رضایت

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافعی وجود ندارد.در این مقاله هیچ

 الیمنابع م

پژوهش حاضر هیچ حامی مالی نداشته و با هزینه شخصی انجام شده 

است.
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