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چكيده
هدف این پژوهش ،مقایسه راهبردهاي مطالعه (شناختی و فراشناختی) و مولفه هاي شخصیتی در دانشجویان دختر قوي و ضعیف تحصیلی
دانشگاه پیام نور استان مازندران بود روش تحقیق ،علی-مقایسهاي و طرح آن دو گروهی بوده است .براي نمونهگیري از میان مراكز دانشگاه پیام نور
استان مازندران 5 ،مركز و از هر مركز پنج رشته تحصیلی و در هر رشته تحصیلی  8دانشجوي دختر قوي تحصیلی و  8دانشجوي دختر ضعیف
تحصیلی بهطور تصادفی انتخاب گردید .بنابراین نمونه نهایی این تحقیق 299 ،نفر (8
(8

) از دانشجویان دختر قوي تحصیلی و  299نفر

) از دانشجویان دختر ضعیف تحصیلی بودند .براي اندازهگیري راهبردهاي مطالعه و مولفههاي شخصیتی از پرسشنامه راهبردهاي شناختی و

فراشناسی و پرسشنامه شخصیتی فرم كوتاه  NEOاستفاده شده است .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون  tمقایسه میانگینهاي مستقل نشان داد،
دانشجویان دختر قوي تحصیلی در مقایسه با دانشجویان دختر ضعیف تحصیلی ،نهتنها از راهبردهاي شناختی و فراشناختی بیشتري استفاده كردند ،بلكه
به استثنا در مولفه روانرنجوري ،در دیگر مولفههاي شخصیتی دانشجویان قوي تحصیلی برونگراتر ،انعطافپذیرتر ،سازگارتر و وظیفهشناستر بودند.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات دیگر همگرائی دارد و این تحقیقات نشان میدهند ،راهبردهاي مطالعه و مولفههاي شخصیتی نقش مؤثري در
پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دارد.
کليد واژه گان :راهبردهاي مطالعه ،مولفههاي شخصیتی ،دانشجویان قوي و ضعیف تحصیلی

مقدمه
بیتردید تمام پیشرفتهاي حیرتآور دنیاي كنونی

نفس،

محصول یادگیري انسانها است .محیط و آنچه در آن

انعطافپذیري شناختی ،هوش ،راهبردهاي مطالعه و

قرار دارد ،بهطور مداوم در معرض تغییر میباشد.

خالصه سبك مقابلهاي كه افراد با محیط دارند ،نقش

انسانها نیز براي هماهنگ شدن با این تغییرات و یا

اساسی و تعیینكنندهاي در عملكرد تحصیلی

براي مقابله و مبارزه با آنها ،پیوسته در كوشش و تالش

دانشآموزان دارد (بتی 1008 ،1ص  .)25تحقیقات نشان

براي یادگیري و افزودن بر دانش و تجارب خویش

داده است در میان عوامل فوق ،راهبردهاي مطالعه 2نقش

هستند (سیف ،حسینی لرگانی 1389 ،ص  .)09امروزه

مؤثري در یادگیري دانشآموزان دارد .منظور از راهبرد،

عوامل بسیار زیادي همچون عوامل اقتصادي و اجتماعی

به گروهی از فنون گفته میشود كه به یادگیرندگان

خانواده ،نوع نگاه خانواده به درس و مدرسه ،امكانات و

كمك میكند تا به هدفهاي رفتاري از پیش تعیین شده

عوامل شخصیتی نظیر خودباوري تحصیلی ،اعتماد به
ارزشگذاري

تحصیلی،

ثبات

هیجانی،

تكنولوژيهاي آموزشی ،انتظارات خانواده و معلمان،
. Betty, B.B
Study strategies

1

2.
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خود برسند( .گراهام 2993 ،1ص  .)510متخصصان

فراشناختی را اینگونه بیان میدارد .وقتیكه یادگیرنده

علوم رفتاري راهبردهاي مطالعه را به راهبردهاي

قصد میكند مفاهیم علومشناختی را یاد بگیرد ،شروع

شناختی و فراشناختی 2تقسیمبندي میكنند .منظور از

به خواندن مطالب میكند ،مطالب را یادداشتبرداري

كردن3

میكند ،زیر مطالب جدید و مهم خط میكشد یا مطالب

(یعنی تكرار فعال یك موضوع براي بهخاطر سپردن

را به زبان خود برمیگرداند و تكرار و تمرین میكند .در

آن) ،بسط دادن( 9یعنی گسترش و ایجاد پیوند و ارتباط

این موقع از راهبردهاي شناختی استفاده كرده است اما

اطالعات5

زمانیكه همین دانشآموز براي اینكه آگاه شود مطالب

(یعنی ایجاد یك چارچوب ساختاري نظم یافته براي

را یاد گرفته است ،سوال طرح میكند و یا سعی میكند

یادگیري مطالب پیچیده) میباشد كه به كمك آنها

به سواالت درس پاسخ دهد و زمان الزم براي

یادگیرندگان بین اطالعات قبلی و اطالعات جدید

پاسخدهی به سوال خود تعیین میكند ،در چنین مواقعی

بهمنظور ذخیرهسازي در حافظه ارتباط برقرار میكنند

از راهبردهاي فراشناختی استفاده نموده است .تحقیقات

(هاكر 1008 ،6ص  .)99منظور از راهبردهاي فراشناختی

زیادي نقش استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی

(یعنی پیشبینی

را در عملكرد تحصیلی باال نشان داده است .مثالً

راهبردهاي شناختی شامل :راهبردهاي مرور

بیشتر بین مطالب یادگیري) ،سازماندهی

شامل راهبردهاي:

برنامهریزي7

هدفهاي یادگیري متناسب با سرعت مطالعه)،نظارت و

یاپیسی19

كنترل( 8یعنی ارزشیابی یادگیرنده از میزان یادگیري خود

دانشجویان كارشناسی ارشد و دكترا نشان دادند ،آموزش

بهمنظور آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود)،

استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی از عوامل

نظمدهی( 0یعنی انعطافپذیري در روش یادگیري

بسیار قوي در تفاوتگذاري نمرات دانشجویان و

بهمنظور تغییر شیوه یادگیري در صورت لزوم) میباشد

یادگیري زبان میباشد .در همین راستا

ساریكوبان16

كه یادگیرندگان به كمك آنها بر راهبردهاي شناختی

( )2998در طی تحقیقی نشان داد ،استفاده از راهبردهاي

خود نظارت و كنترل میكنند (هارتمن 2991 ،19ص

شناختی و فراشناختی تأثیر مستقیمی بر روي پیشرفت

 .)52به دیگر سخن راهبردهاي فراشناختی یعنی توانایی

تحصیلی دانشآموزان داشته و این راهبردها میتوانند به

فرد براي تفكر درباره فرایندهاي فكري خودش ،توجه

یادگیري بهینه زبان منجر شوند .یافته دیگري كه با

دقیق به آنها بهخصوص تالش براي دستیابی به

تحقیقات فوق همسوئی دارد تحقیق المبرت،)2999( 17

و بهنا،12

پنتریچ )2992( 18اسكیتا )2992( 10میباشد .این محققان

 1006ص  .)62متخصصان علوم رفتاري بین راهبردهاي

در تحقیقات خود نشان دادند ،استفاده از راهبردهاي

شناختی و فراشناختی تمایز قائل میشوند مثالً

شناختی و فراشناختی لذت خواندن و در ک و فهم را

( )1007تفاوت بین راهبردهاي شناختی و

در یادگیرندگان افزایش میدهد ،موجبات تسریع در حل

تواناییهاي شناختی پیچیده

لفرانسوا13

(استرنبرگ11

و

بادا15

( )2999در پژوهشی بر روي

مسائل بهخصوص مسائل پیچیده را فراهم میسازد و هر
1.

Graham, Z.J
Cognitive and metacognitive strategies
3 . Review
4 . Expending
5 . Information
6 . Hacker, D.J
7 . Planing
8 . Monitoring and control
9 . Regulating
10 . Hartman, H.Y
11 . Sternberg, R.G
12 . Bhana, K
13 . Lefransova. G. R.

چقدر دانشجویان در مورد راهبردهاي مؤثر یادگیري و

2.

تواناییها و حافظه بیشتر آگاهی داشته باشند ،به همان
اندازه احتمال افزایش پیشرفت تحصیلی در آنها وجود
14

. Yapici, G.E.
. Bada, E.
16 . saricoban, A.
17 . Lambert, M.A.
18 . Pintrich, R.P
19 .Skitka, H.D.
15
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دارد .از جمله عوامل دیگري كه نقش اساسی در

رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی و عملكرد تحصیلی را

و ویژگیهاي

مورد بررسی قرار داد .این محقق دریافت ویژگیهاي

شخصیتی 2میباشد .منظور از شخصیت یك كلیت

شخصیتی همچون اعتماد به نفس ،خودباوري و

روانشناختی است كه انسانها را از هم متمایز میسازد

انعطافپذیري شناختی موجبات انگیزش تحصیلی بیشتر

و در تمام ظرفیتهاي فراگیر فرد در سازگاري با محیط

و این مهم به نوبه خود باعث افزایش عملكرد تحصیلی

نقش مؤثري دارد (مايلی 1088 ،3به نقل از منصور

باال ،یادگیري بیشتر ،نگهداري و تعمیم آن خواهد شد.

كاستا5

همچنین مایرز )2995( 13ویژگیهاي شخصیتی خود-

( )2991در زمینه مؤلفههاي شخصیتی انجام دادند ،به

كارآمدي ،19برونگرائی و مسئولیتپذیري را در گروهی

پنج عامل بزرگ شخصیتی اشاره داشتند كه در تمام

از دانشجویان مورد بررسی قرار داد .این محقق دریافت

ظرفیتهاي فراگیر افراد نقش دارند .این عوامل عبارتند

عوامل شخصیتی فوق نه تنها باعث مقاومت ،تالش و

از-1 :روانرنجور خوئی( 6افرادي كه نگران ،عصبی،

پشتكار در زمینه پیشرفت تحصیلی میشوند بلكه باعث

نامطمئن و ترسو میباشند) -2برونگرائی( 7افرادي كه

رهاسازي افیونهاي

درونزاد15

خونگرم ،فعال ،اجتماعی ،خوشبین و مهربان میباشند)

بهعلت حالتهاي خوشایندي كه براي فرد ایجاد

 -3انعطافپذیري( 8افرادي كه كنجكاو ،خالق و مبتكر

میكند ،خستگی جسمی و روانی او را كاهش داده و به

هستند و تخیل غیرسنتی و عالیق متنوع دارند) -9

فرد اجازه میدهند عملكرد موثرتري در رابطه با مسائل

(افرادي كه خوشقلب ،قابل اعتماد،

تحصیلی خود داشته باشند .یافتهدیگري كه با یافتههاي

خوشباور ،مهم ،مقاوم و باگذشت میباشند) -5

فوق همگرائی دارد تحقیق سیلورمن )2999( 16میباشد.

(افرادي كه منظم ،قابل اعتماد،

این محقق در تحقیقات خود دریافت ،دانشآموزان

سختكوش ،دقیق ،برانگیخته و پراستقامت میباشند)

تیزهوش در مقایسه با دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی

(پروین ،2991 ،11به نقل از كدیور و جوادي 1381 ،ص

باال و دانشآموزان پیشرفت تحصیلی باال در مقایسه با

 .)218مكگري و كاستا ( )1002مؤلفههاي شخصیتی را

دانشآموزان پیشرفت تحصیلی پایین انعطافپذیري

بر روي  297دانشجو مورد بررسی قرار دادند .این

شخصیتی و شناختی باالئی دارند ،شجاعت در كنكاش

محققان دریافتند ،دانشجویانی كه در ویژگیهاي

عقاید دارند ،وظیفهشناسی و سازگاري اجتماعی آنها

شخصیتی وظیفهشناس ،انعطافپذیري و سازگاري

باالتر میباشد و احساس هدفمندي بیشتري در زندگی

نمرات باالتري دارند ،نه تنها از انگیزش تحصیلی باالتر

خود میكنند .در همین راستا مك كوبی ( )2995رابطه

برخوردارند بلكه از عملكرد تحصیلی باالتري نیز

بین ویژگیهاي شخصیتی و پیشرفت تحصیلی را در

()2995

دانشآموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار داد .این محقق

عملكرد تحصیلی دارد

شخصیت1

 ،1360ص  .)17تحقیقاتی كه مكگري 9و

سازگاري0

وظیفهشناسی19

برخوردار میباشند .در همین راستا

شونگ12

میشوند .این مهم

دریافت دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی باال نسبت به
دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی پایین از تابآوري،

1

. Personality
. Personality charauteristics
3 . Melli, R.
4 . Mccrae, R.R.
5 . Kosta, P.T.
6 . Neurotisism
7 . Extroversion
8 . Openness
9 . Agreeableness
10 . Conscientionness
11 . Pervin, A, L.
12 . Schunk, D,H
2

سختكوشی ،مسئولیتپذیري ،سازگاري اجتماعی
باالتري برخوردارند و در برابر مشكالت تحصیلی نه
تنها مقاومتر هستند بلكه در برابر آن جدیت و پشتكار
13

. Myers G, D.
. Self-efficiency
15 . Endogenous opioids
16 . Silverman, H,P.
14
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بیشتري از خود نشان میدهند .با توجه به تحقیقات فوق

مشخص گردیدهاند .منظور از دانشجویان قوي تحصیلی

و با توجه به اینكه هدف اصلی این تحقیق مقایسه

به دانشجویانی گفته میشود كه معدل  17به باال و

راهبردهاي شناختی و فراشناختی دانشجویان دختر قوي

دانشجویان ضعیف تحصیلی به دانشجویانی گفته

و ضعیف تحصیلی بوده است ،لذا این پژوهش درصدد

میشود كه معدل  12به پایین داشتند .شایان ذكر است

پاسخگویی به سواالت ذیل بوده است.

دانشجویان فوق از ترم چهارم به باال بودند و معدل كل

آیا دانشجویان دختر قوي تحصیلی در مقایسه

چهار ترم نقطه برش قوي و ضعیف تحصیلی بوده

-1

با دانشجویان دختر ضعیف تحصیلی بیشتر از

است .از آنجا كه در تحقیقات علی-مقایسهاي و

راهبردهاي شناختی استفاده میكنند؟

آزمایشی حداقل اعضاي نمونه باید  15نفر باشد (دالور،

آیا دانشجویان دختر قوي تحصیلی در مقایسه

 1389ص  ،)131لذا در این تحقیق سعی گردید  99الی

-2

با دانشجویان دختر ضعیف تحصلیی بیشتر از

 59درصد اعضاي جامعه ،بهطور تصادفی بهعنوان نمونه

راهبردهاي فراشناختی استفاده میكنند؟

نهایی انتخاب شوند .نحوه كار بدین صورت بود در هر

آیا بین دانشجویان دختر قوي تحصیلی و

مركز از هر رشته مشخص شده 8 ،نفر بهعنوان

-3

دانشجویان دختر ضعیف تحصیلی از لحاظ ویژگیهاي

دانشجوي دختر قوي تحصیلی و  8نفر بهعنوان

شخصیتی (روانرنجوري ،برون گرایی ،انعطافپذیري،

دانشجوي دختر ضعیف تحصیلی از میان دانشجویان

سازگاري و وظیفهشناسی) تفاوت وجود دارد؟

شناسایی شده بهطور تصادفی انتخاب شدند .از آنجا در
هر مركز پنج رشته انتخاب گردید و در هر رشته  8نفر،

روش تحقیق

بنابراین در هر مركز  99نفر بهعنوان دانشجوي قوي

از آنجا كه متغیرهاي مورد مطالعه از قبل اتفاق

تحصیلی ( )5×8=99و  99نفر بهعنوان دانشجوي

افتادهاند و محقق در دستكاري متغیرها نقشی نداشته

ضعیف تحصیلی بهطور تصادفی انتخاب شدند .با توجه

است و متغیرها در دو گروه مستقل مورد مطالعه قرار

به اینكه پنج مركز در این تحقیق مورد مطالعه قرار

گرفتند ،روش این تحقیق علی -مقایسهاي 1میباشد.

گرفتند بنابراین  299نفر ( )5×99بهعنوان دانشجوي

جامعه آماري شامل كلیه دانشجویان دختر قوي و

قوي تحصیلی و  299نفر ( )5×99بهعنوان دانشجوي

ضعیف تحصیلی رشتههاي علوم انسانی مراكز دانشگاه

ضعیف تحصیلی انتخاب گردیدند .بعد از اینكه

پیام نور استان مازندران و نمونه آماري عبارتند از 299

نمونهگیري نهایی در هر مركز انجام گرفت ،پرسشنامه

نفر از دانشجویان دختر قوي تحصیلی و  299نفر از

راهبردهاي شناختی و فراشناختی و پرسشنامه شخصیتی

دانشجویان دختر ضعیف تحصیلی رشتههاي علوم

فرم كوتاه پنج عاملی  NEOتوسط كارشناسان آموزشی

انسانی مراكز دانشگاه پیام نور استان مازندران بوده است

در اختیار دانشجویان فوق قرار گرفت و پس از تكمیل

كه از میان  8مركز پیام نور استان مازندران نخست 5

آن ،جمعآوري ،دادههاي مورد لزوم استخراج و از طریق

مركز ساري ،بابل ،آمل ،نوشهر و رامسر بهطور تصادفی

برنامه آماري  SPSSمورد پردازش قرار گرفت.

انتخاب شدند .از میان رشتههاي علوم انسانی  5رشته
روانشناسی ،الهیات ،علوم تربیتی ،علوم اجتماعی و

ابزار جمعآوری اطالعات

حقوق بهطور تصادفی انتخاب گردید .جهت نمونهگیري

پرسشنامه راهبردهاي شناختي-فراشناختي :1این

نهائی در هر مركز در رشتههاي فوق ،دانشجویان دختر

پرسشنامه توسط شقاقی ( )1382تدوین گردید .این

قوي و ضعیف تحصیلی توسط كارشناسان آموزشی
. Casual-comparative research

1

. Cognitive-metacognitive strategies inventory
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پرسشنامه سه راهبرد شناختی (مرور كردن ،بسط دادن و

دانشجویانی كه معدل  17به باال داشتند بهعنوان

سازماندهی اطالعات) و سه راهبرد فراشناختی

دانشجویان قوي تحصیلی و دانشجویانی كه معدل  12به

(برنامهریزي ،نظارت و كنترل ،نظمدهی) را شامل

پایین داشتند ،بهعنوان دانشجویان ضعیف تحصیلی در

میشود .سواالت این پرسشنامه براساس هرگز (نمره

نظر گرفته شدند .در این پژوهش براي تجزیهوتحلیل

صفر) ،گاهی اوقات (نمره  ،)1بهطور متوسط (نمره ،)2

دادههاي خام از شاخصهاي توصیفی نظیر میانگین و

اغلب اوقات (نمره  )3و همیشه (نمره  )9نمرهگذاري

انحراف معیار و براي آزمون فرضیهها از آزمون  tمقایسه

میشود .نمره باال در این پرسشنامه بیانگر این واقعیت

میانگینهاي مستقل استفاده شده است.

است كه فرد از راهبردهاي مطالعه در یادگیري خود

یافتههای تحقیق

بیشتر استفاده میكند .پایائی این پرسشنامه از طریق

فرضيه اول پژوهش :دانشجویان دختر قوي

آلفاي كرونباخ ( )9/01در نمونه دانشجویان پیام نور

تحصیلی در مقایسه با دانشجویان دختر ضعیف

استان تهران گزارش شده است.

تحصیلی بیشتر از راهبردهاي شناختی استفاده میكنند.

پرسشنامه شخصيتي فرم کوتاه پنج عاملي
 :1NEOاین پرسشنامه داراي  69سوال بوده كه
براساس تحلیل عاملی در سال  1086توسط مكگري و
گاستا (به نقل از فتحی آشتیانی 1388 ،ص  )90ساخته
شده است .این پرسشنامه ،پنج عامل بزرگ
روانرنجوري ،برونگرائی ،انعطافپذیري ،سازگاري و
وظیفهشناسی را میسنجد .هر سوال این پرسشنامه نمره
صفر تا چهار را به خود اختصاص داده و هر یك از
عوامل فوق 12 ،سوال پرسشنامه را پوشش میدهد.
بنابراین حداكثر نمرهاي كه آزمودنی در هر یك از
عوامل میگیرد ،نمره  98میباشد .مالزاده ( )1381آلفاي
كل این پرسشنامه را  9/83و براي پنج عامل فوق
بهترتیب  9/76 ،9/79 ،9/83 ،9/86و  9/87بر روي
فرزندان شاهد گزارش نموده است .همچنین گروسی
فرشی ( )1389فرم كوتاه پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی
را بر روي  298از دانشجویان با روش بازآزمایی اجرا
نموده و ضریب پایانی را براساس عوامل فوق بهترتیب
 9/70 ،9/70 ،9/89 ،9/75 ،9/83بهدست آورده است.
پرونده تحصيلي دانشجويان دختر قوي و ضعيف
تحصيلي :براي اینكه دانشجویان قوي و ضعیف
تحصیلی شناسایی گردند ،به پرونده تحصیلی آنها
مراجعه شد و براساس معدل كل  9ترم آنها،
. Short-form personality inventory of NEO-factor five

1
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جدول  :1شاخصهاي توصيفي ،انحراف معيار و آزمون  tمقايسه ميانگينهاي مستقل
متغيرها
راهبردهاي
شناختي

گروهها

N

x

S

دانشجويان قوي تحصيلي

111

111/19

19/11

دانشجويان

ضعيف

تحصيلي

30/11

111

d.f

13/13

t

933

p

11/83

sig

<1/10

1/111

جدول  :1شاخصهاي توصيفي ،انحراف معيار و آزمون  tمقايسه ميانگينهاي مستقل
متغيرها

گروهها

N

x

S

راهبردهاي

دانشجويان قوي تحصيلي

111

111/10

11/13

فراشناختي

دانشجويان ضعيف تحصيلي

111

31/13

11/13

d.f

t

p

sig

933

11/10

1/10

1/111

همانطوريكه جدول فوق نشان میدهد ،تفاضل

مقایسه میانگینهاي مستقل استفاده شده است .آزمون t

میانگین استفاده از راهبردهاي شناختی در دانشجویان

بهدست آمده ( )11/25در سطح  p9/95تفاوت معنادار

قوي و ضعیف تحصیلی  22/91نمره میباشد

بین دو گروه را نشان میدهد .بهعبارت دیگر دانشجویان

( .)197/23-85/22=22/91مشاهده میشود دانشجویان

قوي تحصیلی در مقایسه با دانشجویان ضعیف تحصیلی

قوي تحصیلی در مقایسه با دانشجویان ضعیف تحصیلی

از راهبردهاي فراشناختی بیشتري استفاده میكنند.

بیشتر از راهبردهاي شناختی استفاده میكنند.

فرضيه سوم پژوهش :بین دانشجویان دختر قوي

جهت اینكه مشخص گردد این تفاوت معنادار است

تحصیلی و دانشجویان دختر ضعیف تحصیلی از لحاظ

از آزمون  tمقایسه میانگینها استفاده شد t .بهدست

ویژگیهاي شخصیتی (روانرنجوري ،برونگرایی،

آمده ( )19/68در سطح  p9/95تفاوت معنادار بین دو

انعطافپذیري ،سازگاري و وظیفهشناسی) تفاوت وجود

گروه را نشان میدهد .به دیگر سخن دانشجویان قوي

دارد.

تحصیلی در مقایسه با دانشجویان ضعیف تحصیلی

جدول فوق نشان میدهد تفاضل میانگین ویژگی

بیشتر از راهبردهاي شناختی استفاده میكنند.

روانرنجوري در دانشجویان قوي و ضعیف تحصیلی

فرضيه دوم پژوهش :دانشجویان دختر قوي

1/53

نمره

در

(،)19/78-13/25=1/53

ویژگی

تحصیلی در مقایسه با دانشجویان دختر ضعیف

برونگرایی  7/58نمره ( )28/12-29/59=7/58در

تحصیلی بیشتر از راهبردهاي فراشناختی استفاده

ویژگی انعطافپذیري  5/53نمره (-22/87=5/53
)28/99

میكنند.

در

ویژگی

سازگاري

7/18

نمره

جدول فوق نشان میدهد تفاضل میانگین استفاده از

( )28/78-21/69=7/18در ویژگی وظیفهشناسی 8/51

راهبردهاي فراشناختی در دانشجویان قوي و ضعیف

نمره میباشد ( .)28/62-29/11=8/51بهجز ویژگی

تحصیلی  10/97نمره میباشد (-02/18=10/97

روانرنجوري تفاوت محسوسی بین دو گروه در

 .)111/25مشاهده میشود تفاوت محسوسی بین

برخورداري از ویژگی برونگرایی ،انعطافپذیري،

دانشجویان قوي و ضعیف تحصیلی در استفاده از

سازگاري و وظیفهشناسی وجود دارد .حال براي اینكه

راهبردهاي فراشناختی وجود دارد .حال براي اینكه

مشاهده شود این تفاوتها معنادار است از آزمون t

مشاهده شود این تفاوت معنادار است از آزمون t

مقایسه میانگینهاي مستقل استفاده شده است.

جدول  :9شاخصهاي توصيفي و آزمون  tمقايسه ميانگينهاي مستقل
متغيرها

گروهها

N

x
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S

d.f

t

p

sig
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روان رنجوري
برونگرايي
انعطافپذيري
سازگاري
وظيفهشناختي

دانشجويان قوي تحصيلي

111

19/10

1/13

دانشجويان ضعيف تحصيلي

111

11/13

1/01

دانشجويان قوي تحصيلي

111

13/11

1/11

دانشجويان ضعيف تحصيلي

111

11/01

9/11

دانشجويان قوي تحصيلي

111

11/11

0/11

دانشجويان ضعيف تحصيلي

111

11/31

1/33

دانشجويان قوي تحصيلي

111

13/13

0/13

دانشجويان ضعيف تحصيلي

111

11/81

1/81

دانشجويان قوي تحصيلي

111

13/81

1/11

دانشجويان ضعيف تحصيلي

111

11/11

9/31

933

1/19

1/10

1/813

933

0/11

1/10

1/111

933

1/13

1/10

1/119

933

1/18

1/10

1/118

933

0/11

1/10

1/119

یادداشتبرداري،

خالصهكردن

به

زبان

خود،

آزمون  tمحاسبه شده در ویژگی روانرنجوري ()1/13

برجستهسازي قسمتهایی از كتاب ،خط كشیدن در زیر

و در ویژگی برونگرایی ( )5/12در ویژگی

مطالب مهم ،عالمتگذاري و حاشیهنویسی ،بكارگیري

انعطافپذیري ( )9/28در ویژگی سازگاري ( )9/76و

مطالب آموخته شده و انتقال آن به دیگران ،تبدیل متن

در ویژگی وظیفهشناسی ( )5/91میباشد .بنابراین بین

درسی به طرح و نمودار و خالصه كردن اندیشههاي

دو گروه بهجز ویژگی روانرنجوري در بقیه ویژگیهاي

اصلی یك مطلب و نشان دادن روابط میان آنها استفاده

شخصیتی مورد مطالعه تفاوت معناداري وجود دارد.

میكنند تا بتوانند بین مطالب جدید و مطالب قبلی
موجود در حافظه ارتباط برقرار سازند .ارتباط بین

بحث و نتیجهگیری

مطالب جدید و مطالب قبلی به نوبه خود موجب

فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینكه دانشجویان قوي

استحكام یادگیري و نتیجتاً موجب ذخیرهسازي در

تحصیلی در مقایسه با دانشجویان ضعیف تحصیلی

حافظه بلندمدت میشود .اینگونه اطالعاتی كه بهصورت

بیشتر از راهبردهاي شناختی استفاده میكنند ،مورد تأیید

قالبهاي یادگیري در حافظه بلندمدت ذخیره شدند ،در

قرار گرفت .نتیجه این فرضیه با كاوشها و وارسیهاي

مواقع مورد لزوم به آسانی یادآوري و مورد استفاده قرار

محققانی همچون لفرانسوا ( ،)1007پاپیسی و بادا

میگیرند.

( ،)2999ساریكوبان ( )2998و شقاقی ()1382

فرضیه دوم این پژوهش مبنی بر اینكه دانشجویان

همخوانی دارد .بهعبارت دیگر مطالعان فوق نشان دادند،

قوي تحصیلی در مقایسه با دانشجویان ضعیف تحصیلی

یادگیرندگانی كه از راهبردهاي شناختی مانند مرور

بیشتر از راهبردهاي فراشناختی استفاده میكنند ،مورد

كردن ،بسط دادن ،سازماندهی اطالعات استفاده میكنند،

تأیید قرار گرفت .نتیجه این فرضیه با مطالعات محققانی

میزان یادگیري و عملكرد تحصیلی آنها باالتر از

مانند استرنبرگ ،بهنا ( )1006ساریكوبان (،)2998

یادگیرندگانی است كه از این راهبردها كمتر استفاده

اسكیتا ( ،)2992المبرت ( ،)2999پنتریچ (،)2992

میكنند .در تحلیل این فرضیه متخصصان علومتربیتی بر

گراهام ( )2993همسویی دارد .به دیگر سخن این

این باورند ،راهبردهاي شناختی ابزارهاي مهمی هستند

فرضیه و مطالعات انجام شده مبرهن ساختند،

كه یادگیرندگان به كمك آنها اطالعات جدید را با

یادگیرندگانی كه از راهبردهاي فراشناختی مانند

اطالعات قبلی تركیب نموده و جهت ذخیرهسازي در

برنامهریزي ،نظارت و كنترل و نظمدهی مطالب درسی

حافظه بلندمدت آماده میكنند .به بیان بهتر یادگیرندگان

استفاده میكنند ،عملكرد تحصیلی آنها به مراتب بیشتر

قوي تحصیلی در مقایسه با یادگیرندگان ضعیف
تحصیلی

بیشتر

از

مهارتهاي

شناختی

از یادگیرندگانی است كه از راهبردهاي فراشناختی

مانند
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كمتري استفاده میكنند .در تحلیل این فرضیه محققان

میكنند ،در مقایسه با افرادي كه از چنین خصیصههاي

تربیتی اعتقاد دارند ،راهبردهاي فراشناختی ابزارهاي

شخصیتی برخوردار نیستند یا كمتر برخوردارند نه تنها

بسیار مهمی هستند كه بهوسیله آنها یادگیرندگان قوي

در زندگی شخصی موفقتر هستند بلكه از عملكرد

تحصیلی جهت نظارت بر راهبردهاي شناختی و هدایت

تحصیلی باالتر برخوردار میباشند .از سوي دیگر این

آنها بهمنظور دستیابی به هدفهاي یادگیري از پیش

تحقیقات مبرهن نمود ،هوش انحصاراً تعیینكننده

تعیین شده استفاده میكنند .به دیگر سخن یادگیرندگان

پیشرفت تحصیلی نمیباشد بلكه مؤلفههاي شخصیتی

موفق از راهبردهاي فراشناختی مانند تنظیم زمان و

نقش اساسی در ابعاد مختلف زندگی بهخصوص زندگی

سرعت مطالعه ،نظارت بر میزان یادگیري ،طرح سوال

تحصیلی افراد دارد .با توجه به نتایج این تحقیق و

در هنگام یادگیري ،انتخاب مناسب راهبردهاي شناختی

تحقیقات مشابه بهدستاندركاران آموزشی توصیه

و در صورت لزوم تغییر راهبردهاي شناختی ،ارزیابی

میشود ،جهت افزایش عملكرد تحصیلی دانشآموزان و

مداوم از پیشرفت خود و پیشبینی زمان الزم براي

دانشجویان ،كارگاههاي در زمینه چگونگی استفاده از

مطالعه استفاده میكنند تا به هدفهاي رفتاري مورد

راهبردهاي شناختی و فراشناختی براي آنها برگزار

لزوم دست یابند.

نمایند و همچنین به والدین و معلمان توصیه میشود،

فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینكه بین دانشجویان

سعی نمایند فرزندان و دانشآموزان خود را تابآورتر،

قوي تحصیلی و دانشجویان ضعیف تحصیلی از لحاظ

مقاومتر ،سختكوشتر ،سازگارتر ،برونگراتر ،با

ویژگیهاي شخصیتی (روانرنجوري ،برونگرایی،

مسئولیتتر در برابر مسائل و مشكالت تربیت نمایند.

انعطافپذیري ،سازگاري و وظیفهشناسی) تفاوت وجود
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Abstract
The aim of this research was comparison of study strategies (cognitive and metacognitive) and personality
components in the girl’s students of academic weak and strong of Mazandaran Payam Noor University. The
research method was the casual-comparative and research design was two groups. For sampling from among
Mazandran Payam Noor centers, randomly selected center 5 and from each center, academic course 5 and from

strategies used of cognitive and Metacognitive inventory and for assessment of personality components used of
Neo short-form personality questionnaire. Dates analysis by using t-test for independent means showed that
academic strong students in comparison of academic weak students not only of cognitive and metacognitive
strategies more used but also academic strong student’s exception of neuroticism components in the other
personality components were more extraversion, more openness, more agreeableness and more
conscientionness. Results this research convergence with other researches. These in vestigations showed that
study strategies and personality components effective role have in the students’ academic achievement.
Key words: Study strategies (cognitive – Metacognitive), Personality components, academic strong and weak
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