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  چکیده
از مهمترین آنها می توان به راهبردهاي انگیزشی، راهبردهاي . پیشرفت تحصیلی تحت تاثیر متغیرهاي زیادي است: زمینه و هدف
این مطالعه با هدف بررسی ارتباط راهبردهاي انگیزشی، راهبردهاي یادگیري . تی و فراشناختی و هوش معنوي اشاره کردیادگیري شناخ

  .شناختی و فراشناختی و هوش معنوي با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاري انجام شد
رشته ) پسر 71دختر و  129(دانشجوي  200در کل . تحلیلی از نوع همبستگی می باشد –این مطالعه توصیفی : مواد و روش کار

همه آنها پرسشنامه هاي تجدید نظر شده هدف هاي پیشرفت، راهبردهاي انگیزشی . پرستاري به روش تصادفی طبقه اي انتخاب شدند
  .داده ها با روش رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. براي یادگیري و هوش معنوي را تکمیل کردند

 ، خودنظم دهی فراشناختی)=r 34/0( ، تفکر انتقادي)=r 48/0( ، خودکارآمدي)=r 0 /41( شان داد هدف تبحرگرایافته ها ن: یافته ها
)37/0r=( و هوش معنوي )با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و هدف اجتناب از عملکرد )31/0  
 )18/0 r=-( و اضطراب امتحان )31/0r=-(  معنادار داشتندبا پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و )5/0p<( . در یک مدل پیش بین صرفا

. درصد پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند 46نظم دهی فراشناختی، اضطراب امتحان و هدف تبحرگرا توانستند  خودکارآمدي، خود
  .سهم خودکارآمدي بیش از سایر متغیرها بود

سپس . به آموزش خودکارآمدي و خودنظم دهی فراشناختی پرداختي افزایش پیشرفت تحصیلی نخست باید بنابراین برا: نتیجه گیري
  .نهایت به آنها آموزش داد تا چگونه هدف تبحرگرا را انتخاب کنند آنها را از پیامدهاي منفی اضطراب آگاه و در

  راهبردهاي انگیزشی، راهبردهاي شناختی، راهبردهاي فراشناختی، هوش معنوي، پرستاران: واژه هاي کلیدي
  مهمقد

مشکالت مربوط به یادگیري، افت و پیشرفت تحصیلی یا 
مشکالت . ریشه درون فردي یا ریشه برون فردي دارند

درون فردي از ویژگی هاي دانشجویان در پردازش ذهنی، 
در حالی . انگیزش و روش یادگیري آنان نشات می گیرد

که مشکالت برون فردي از عوامل فرهنگی، اجتماعی، 
تدریس و برخورد اساتید نشات می آموزشی، چگونگی 

مشکالت درون فردي می تواند به راهبردهاي . ]1[گیرد 

انگیزشی، راهبردهاي یادگیري و هوش معنوي مربوط 
همچنین برخالف گذشته که تصور می شد یادگیري . باشد

تابعی از هوش و استعداد ذاتی است، در چند دهه اخیر به 
از جمله . ده استنقش عوامل غیر ذاتی توجه مضاعفی ش

این عوامل می توان راهبردهاي انگیزشی، راهبردهاي 
یادگیري شناختی و فراشناختی و هوش معنوي را نام برد 
که بنا به گفته مختاري و ریچارد قابل یادگیري هستند 

]2[.  

پژوهشی مقاله  
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 و هوش معنوي راهبردهاي یادگیري ی،راهبردهاي انگیزش
فت تحصیلی به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده پیشر

این پژوهش ارتباط سه مقیاس . شناخته شده اند
راهبردهاي انگیزشی، راهبردهاي یادگیري شناختی و 
فراشناختی و هوش معنوي را به طور همزمان در پیش 
بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاري بررسی می 

راهبردهاي انگیزشی داراي سه مقیاس جهت گیري . کند
ل هدف هاي تبحرگرا، اجتناب از شام(هدف هاي پیشرفت 

، خودکارآمدي و )تبحر، عملکرد گرا و اجتناب از عملکرد
اضطراب امتحان و راهبردهاي یادگیري داراي دو 

شامل مرور ذهنی، (زیرمقیاس راهبردهاي یادگیریشناختی 
و راهبردهاي یادگیري ) بسط دهی و سازمان دهی

) ناختیتفکر انتقادي و خودنظم دهی فراش(فراشناختی 
همچنین هوش معنوي سومین مقیاسی است که در . است

  .این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد
چند نظریه پردازان هدف هاي پیشرفت بیان کرده اند که 

گرایش به هدف وجود دارد، اما دو گرایش به هدفی که 
همیشه در نظریه هاي مختلف مطرح می شوند، اهداف 

تمایز بین اهداف . ]3،4[تبحري و عملکردي هستند 
تبحري و عملکردي مشابه تمایز بین انگیزش درونی و 

الیوت هدف هاي پیشرفت را به صورت یک . بیرونی است
ماتریس دو بعدي پیشنهاد کردند که براساس آن چهار 

 هدف گرایش به هدف وجود دارد که شامل هدف تبحرگرا،
 و هدف اجتناب از عملکردگرا هدف ،اجتناب از تبحر

 .]5[ می باشند لکردعم
ان با هدف تبحرگرا بر روي یادگیري، تسلط بر جویدانش

تکلیف براساس معیارهاي درونی، کسب مهارت هاي 
ن شایستگی خود، تالش براي انجام برد جدید، ایجاد یا باال

کاري چالش انگیز و تالش براي رسیدن به درك و بینش 
ان با جویدر مقابل دانش ،]3،6،7،8،9 [تمرکز می کنند

بر روي اجتناب از بدفهمی، تسلط  هدف اجتناب از تبحر
نیافتن بر تکلیف و استفاده از معیارهاي اشتباه نکردن 

ان با هدف جویدانشهمچنین . ]8،9،10[ تمرکز می کنند
عملکردگرا برخالف کسانی که گرایش به تبحر دارند به 
روي جلوه بیرونی شایستگی و اینکه چگونه توانایی در 

مثالً بهتر از (سه با دیگران مورد قضاوت قرار می گیرد مقای
، استفاده از معیارهاي مقایسه اجتماعی، در )دیگران بودن

جستجوي شهرت بودن به لحاظ سطح باالي عملکرد 
 ان با هدفجوی، در مقابل دانش]3،6،7،8،9[تمرکز می کنند

عملکرد سعی می کنند از شکست خوردن،  اجتناب از
به نظر رسیدن اجتناب کنند، آنها بر خالف کودن یا احمق 

ان که هدف عملکردگرا دارند یعنی انگیزه مثبت جویدانش
براي جلو زدن از دیگران دارند انگیزه منفی دارند، یعنی 

. ]3،6،7،8،9[ سعی می کنند که از دیگران عقب نیفتند
پژوهش ها در زمینه هدف هاي پیشرفت و پیشرفت 

یشتر پژوهش ها نشان داده است تحصیلی متفاوت اند اما ب
که هدف هاي تبحري و عملکردگرا با پیشرفت تحصیلی 
رابطه مثبت و هدف اجتناب از عملکرد با پیشرفت 

  .]10،11،12،13،14،15،16[تحصیلی رابطه منفی دارد 
خودکارآمدي جنبه دیگري از راهبردهاي انگیزشی است 

ان براي قضاوت افراد در مورد توانایی هایشکه به عنوان 
سازماندهی و اجراي یک سلسله کارها براي رسیدن به 

 .]17[تعریف می شود  تعیین شده يانواع عملکردها
خودکارآمدي با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد 

اضطراب امتحان جنبه دیگري از . ]5،13،15،18[
به عنوان  اضطراب امتحان. راهبردهاي انگیزشی است

یدار شناختی فیزیولوژیک و مجموعه اي از پاسخ هاي پد
که با نگرانی درباره پیامدهاي منفی اجتماعی  است رفتاري

 یا رد شدن در امتحان یا وضعیت ارزیانه مشابه همراه است
پژوهش ها در مورد تاثیر منفی  .]19[تعریف می شود 

اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی یکپارچه بیان کرده 
شتر باشد، پیشرفت اند که هر چه اضطراب امتحان بی

  .]19،20،21،22،23[تحصیلی کمتر می شود 
یکی دیگر از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی استفاده 

منظور از . ]24[موثر از راهبردهاي یادگیري است 
مرور ذهنی  و فراشناختی شناختی یادگیري راهبردهاي

، تفکر انتقادي ، بسط دهی و سازمان دهی)راهبرد سطحی(
راهبرد . است )راهبرد عمقی( فراشناختی و خودنظم دهی
یادگیري سازگار و راهبرد  هايبه راهبرد یادگیري عمقی

یادگیري سطحی به راهبرد یادگیري غیرسازگار اشاره 
ان را به پیامدهاي موفقیت و جویراهبرد عمقی دانش. دارد

پیشرفت باالیی می رساند، در حالی که راهبرد سطحی به 
 یینی منجر می شودپیشرفت تحصیلی سطح پا

به طور خالصه پژوهش ها نشان داده، . ]25،26،27[
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که از راهبردهاي یادگیري استفاده می کنند  یانجویدانش
  .]22،23،28[پیشرفت باالتري دارند 

سازه دیگري که به نظر می رسد در پیش بینی پیشرفت 
در آغاز انتظار . تحصیلی موثر است، هوش معنوي می باشد

ره هوشی پیشگوي خوبی براي پیشرفت می رفت که به
یقت بهره هوشی در زمینه پیش تحصیلی باشد، اما در حق

هاي یاد شده چندان موفق نبود و این گونه برداشت  گویی
شد که وقتی افراد به موفقیت در پیشرفت تحصیلی و 
زندگی نزدیک می شوند فرآیندهاي پیچیده را سپري می 

ش هاي چندگانه، هوش این امر باعث بحث وجود هو. کنند
 2مارشال و 1زوهار. ]29[هیجانی و هوش معنوي شد 

زوجی دانش پژوه با درهم آمیزي روانشناسی، فیزیک، 
با . فلسفه و مذهب اصطالح هوش معنوي را ساختند

استفاده از هوش معنوي می توان میل و قابلیت فرد را 
آنان هوش . براي رسیدن به مقصود و ارزش رشد داد

ا حل کردن مسائلی دانسته اند که ماهیتی معنوي ر
آنان بیان کردند . منطقی، احساسی، معنایی و ارزشی دارد

جایگاه هوش معنوي در مغز در لب هاي گیجگاهی نزدیک 
آنان با تایید وجود هوش . به سیستم هاي کناري است

معنوي، آن را استعدادي می دانند که انسان در حل 
ه کار می گیرد و زندگی مسائل معنوي و ارزشی خود ب

خود را در حالتی گسترده از وسعت، غنا و معنا قرار می 
  .]30[ دهد

گرچه مطالعات پیشین به بررسی ارتباط راهبردهاي 
انگیزشی، راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی و 
هوش معنوي در پیشرفت تحصیلی اشاره داشته اند ولی 

ات عدم توجه به یکی از نارسائی هاي اصلی این مطالع
نقش همزمان این متغیرها در پیش بینی پیشرفت 

هنگامی که همه این متغیرها در یک مدل . تحصیلی است
پیش بین همزمان در نظر گرفته شوند، کدامیک آگاهی 

ما در این پژوهش به  بیشتري از پیشرفت خواهد داد؟
افزون بر آن، در زمینه  .دنبال شناسایی آن متغیر هستیم

ط متغیرهاي مذکور در دانشجویان پرستاري پژوهش ارتبا
هاي اندکی صورت گرفته که در این پژوهش تالش می 

به این ترتیب، هدف . شود این خال پژوهشی نیز پر شود

                                                        
1 -Zohar 
2- Marshal 

این پژوهش بررسی ارتباط همزمان راهبردهاي انگیزشی، 
راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی و هوش 

حصیلی دانشجویان معنوي در پیش بینی پیشرفت ت
  .پرستاري است

  کار روش
تحلیلی از نوع  - طرح پژوهش در این مطالعه توصیفی 

همه  این پژوهش آماري جامعه. همبستگی می باشد
دانشجویان کارشناسی رشته پرستاري دانشگاه آزاد 

در سال  پیشوا تشکیل دادند که -اسالمی واحد ورامین 
به منظور . بودند مشغول به تحصیل 91- 92تحصیلی 

 4فیدل و 3تباخنیکبرآورد حجم نمونه از فرمول پیشنهادي 
براساس فرمول پیشنهادي آنان حداقل حجم . استفاده شد

 + N ≥ 50نمونه الزم در مطالعات همبستگی از فرمول
8M   در این فرمول . ]31[محاسبه می شودN  حجم

در این . تعداد متغیرهاي مستقل می باشدM نمونه و 
متغیر مستقل وجود دارد، لذا براي اطمینان از  12مطالعه 

) پسر 71دختر و  129( 200حجم نمونه در این مطالعه 
دانشجو به روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي انتخاب 

به دلیل اینکه نسبت دختر و پسر در جامعه متفاوت . شدند
بود، در این پژوهش از روش تصادفی طبقه اي استفاده 

  .شد
 ازسالمت يبرخوردار مطالعه به ورود شرط است یهیبد

 ابتال عدم ،دانشجوي رشته پرستاري بودن ،یروان و یجسم
 و یجسم مزمن يماریب ای یروان يماریب به خانواده ياعضا
 در کینزد زانیعز مرگ مانند زا یدگیتن رخداد عدم

 از کننده شرکت امتناع درصورت. است گذشته کسالی
 نامعتبرمورد يها پرسشنامه به یابیدست ای و يهمکار ادامه

روش اجراي پژوهش  .شد خواهد خارج مطالعه از مذکور
کسب اجازه از ریاست دانشگاه آزاد  از اینگونه بود که پس

پیشوا به دانشکده پرستاري مراجعه  -اسالمی واحد ورامین
کرده و پس از هماهنگی هاي الزم نمونه الزم را با روش 

انتخاب پس  .نتخاب کردیمنمونه گیري تصادفی طبقه اي ا
اصل رازداري از  رعایت نمونه و توضیح هدف پژوهش و

آنان جهت شرکت در پژوهش رضایت نامه کتبی گرفته 
سپس پرسشنامه ها توسط آنان تکمیل و جمع آوري . شد

                                                        
3 -Tabakhnick 
4 -Fidell 
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ه ها با روش رگرسیون گام به گام تحلیل داد همچنین. شد
استفاده  SPSS 19شدند و براي تحلیل داده ها از نرم افزار

  .در پایان نتایج به صورت کلی براي آنها گفته شد .شد
به منظور جمع آوري داده هاي مورد نیاز این پژوهش از 

براي اندازه گیري هدف . سه ابزار اندازه گیري استفاده شد
هاي پیشرفت از پرسشنامه تجدید نظر شده هدف هاي 

-Achievement Goals Questionnaire)پیشرفت 
Review) 1الیوتاین پرسشنامه توسط. استفاده شد 

ه است گوی 12داراي این پرسشنامه . ساخته شد 2مورایاماو
که با استفاده از مقیاس درجه اي لیکرت از یک تا هفت 

نمره گذاري می شود ) کامال موافقم=7کامال مخالفم تا =1(
اجتناب از تبحر،  ، هدفهدف تبحرگرا بعد 4داراي  که

در این . عملکرد است هدف اجتناب از هدف عملکردگرا و
 .استفاده شده است )گویه 3هر بعد (بعد  4پژوهش از هر 

ابعاد هدف هاي پایایی  آنان با روش آلفاي کرونباخ
 تبحرگرا، اجتناب از تبحر، عملکردگرا و اجتناب از عملکرد

 .به دست آوردند 94/0و  92/0، 88/0، 84/0 را به ترتیب
را با روش تحلیل عاملی و چرخش  آنان روایی پرسشنامه

واریماکس بررسی کردند که داراي چهار بعد تبحرگرا، 
اجتناب از تبحر، عملکردگرا و اجتناب از عملکرد بود که 

درصد از کل واریانس را تبیین می  5/81روي هم رفته 
همچنین عاشوري با روش آلفاي کرونباخ  .]32[کردند 

جتناب از تبحر، دف هاي تبحرگرا، اپایایی مقیاس ه
، 71/0، 71/0را به ترتیب  عملکردگرا و اجتناب از عملکرد

او روایی را با روش تحلیل . دبه دست آور 80/0و  69/0
عاملی و چرخش واریماکس بررسی کرد که نتایج نشان 

درصد  13/21، 54/2داد عامل تبحرگرا با ارزش ویژه 
، 21/2واریانس کل، عامل اجتناب از تبحر با ارزش ویژه 

درصد واریانس کل، عامل عملکردگرا با ارزش ویژه  42/18
درصد واریانس کل و عامل اجتناب از  58/19، 53/2

درصد واریانس کل را  47/14، 74/1عملکرد با ارزش ویژه 
در مجموع چهار عامل استخراج شده . تبیین می کند

در این . ]33[درصد واریانس کل را تبیین کردند  6/73
ایب پایایی به روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده مطالعه ضر

  ).1جدول (است 

                                                        
1- Elliot 
2- Murayama 

همچنین در این پژوهش براي اندازه گیري خودکارآمدي، 
اضطراب امتحان و راهبردهاي یادگیري شناختی و 

 براي یراهبردهاي انگیزشفراشناختی از پرسشنامه 
 Motivational Strategies for Learning)یادگیري 

Questionnaire) ابزار مورد استفاده براي . ستفاده شدا
اندازه گیري این متغیرها از مجموعه مقیاس هاي 

و همکاران  3پینتریچ راهبردهاي انگیزشی براي یادگیري
مقیاس مربوط  15این مجموعه شامل . اقتباس شده است

به مولفه هاي ارزش گذاري، انتظار، عاطفی، راهبردهاي 
مدیریت منابع می  شناختی و فراشناختی و راهبردهاي

باشد که با استفاده از مقیاس هفت درجه اي لیکرت 
. نمره گذاري می شود) کامال موافقم=7کامال مخالفم تا =1(

گویه  8. مقیاس استفاده شده است 7در این پژوهش از 
گویه مربوط به مقیاس  5 خودکارآمدي،مربوط به مقیاس 
 6 ذهنی،مرور  گویه مربوط به مقیاس 4اضطراب امتحان، 

گویه مربوط به  4، بسط دهی گویه مربوط به مقیاس
گویه مربوط به مقیاس تفکر  5، سازمان دهی مقیاس

گویه مربوط به مقیاس خودنظم دهی  12انتقادي و 
 آنان با روش آلفاي کرونباخ. استفاده شده است فراشناختی

هاي خودکارآمدي، اضطراب امتحان، مرور  پایایی مقیاس
ی، سازمان دهی، تفکر انتقادي و خودنظم ذهنی، بسط ده

، 76/0، 69/0، 80/0، 93/0 را به ترتیب دهی فراشناختی
همچنین آنها بیان  .به دست آوردند 79/0و  80/0، 64/0

کردند تحلیل عاملی اکتشافی ساختار عاملی مناسبی را 
نشان داد و عالوه بر آن، پرسشنامه داراي روایی پیش بین 

 .]34[دانشجویان در یک درس بود مناسبی از پیشرفت 
پایایی مقیاس همچنین عاشوري با روش آلفاي کرونباخ 

، 70/0، 79/0، 54/0، 85/0، 88/0را به ترتیب  مذکورهاي 
او بیان کرد روایی پرسشنامه . دبه دست آور 79/0و 74/0

در این مطالعه ضرایب . ]33[با نظري متخصصان تایید شد 
جدول (باخ محاسبه شده است پایایی به روش آلفاي کرون

1.(  
براي اندازه گیري هوش معنوي از پرسشنامه هوش معنوي 

(Spiritual Questionnaire) این . استفاده شد
پرسشنامه توسط عبداله زاده و همکاران ساخته شد که 

در این مقیاس پاسخ هر گویه با . گویه است 29داراي 
                                                        
3- Pintrich 
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= 1(پنج استفاده از مقیاس درجه اي لیکرت از یک تا 
. نمره گذاري می شود) کامال موافقم= 5کامال مخالفم و 

نمره هر مقیاس با جمع کردن نمره گویه هاي سازنده آن 
مقیاس به دست می آید و هر چه نمره آزمودنی در یک 
مقیاس بیشتر باشد به میزان بیشتري داراي آن ویژگی 

 اعتبار کل پرسشنامه) 1388(عبداله زاده و همکاران . است
همچنین . گزارش کردند 89/0را با روش آلفاي کرونباخ 

عالوه بر روایی صوري که با نظر متخصصان تایید شد، 
در این . ]35[بودند  3/0همبستگی همه سوال ها باالي 

مطالعه ضریب اعتبار با روش آلفاي کرونباخ نیز محاسبه 
عالوه بر ابزارهاي ذکر شده میانگین ترم ). 1جدول (شد 

شجویان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر اول دان
  .گرفته شد
  یافته ها

دانشجوي کارشناسی با میانگین  200نمونه این جامعه 
اقتصادي  –سال بودند که از زمینه اجتماعی  7/20سنی 

 153متوسط انتخاب شدند، به طوري که تحصیالت پدر 
 دیپلم و یا باالتر از دیپلم  و تحصیالت%) 5/76(دانشجو 

  .دیپلم و یا باالتر از دیپلم بود%)  5/83(دانشجو  167مادر 
سایر روابط حاکی از آن است که هدف تبحرگرا با هدف 
اجتناب از تبحر، خودکارآمدي، مرور ذهنی، بسط دهی، 
سازمان دهی، تفکر انتقادي، خودنظم دهی فراشناختی و 
هوش معنوي رابطه مثبت و معنادار، هدف اجتناب از تبحر 

هدف عملکردگرا، اجتناب از عملکرد، اضطراب امتحان و  با
مرور ذهنی رابطه مثبت و معنادار و با خودکارآمدي رابطه 
منفی و معنادر، هدف عملکردگرا با هدف اجتناب از 
عملکرد، خودکارآمدي، اضطراب امتحان، مرور ذهنی، بسط 
دهی و خودنظم دهی فراشناختی رابطه مثبت و معنادار و 

هدف اجتناب از عملکرد با اضطراب امتحان همچنین 
رابطه مثبت و معنادار و با خودکارآمدي و هوش معنوي 

  .رابطه منفی و معنادار داشتند
خودکارآمدي با راهبردهاي یادگیري شناختی و 
فراشناختی و هوش معنوي رابطه مثبت و معنادار و با 

اضطراب . اضطراب امتحان رابطه منفی و معنادار داشتند
متحان مرور ذهنی و تفکر انتقادي رابطه مثبت و معنادار ا

و با خودنظم دهی فراشناختی و هوش معنوي رابطه منفی 
  .و معنادار داشتند

مرور ذهنی با بسط دهی و سازمان دهی رابطه مثبت و 
معنادار، بسط دهی با سازمان دهی و خودنظم دهی 

تفکر فراشناختی رابطه مثبت و معنادار، سازمان دهی با 
انتقادي، خودنظم دهی فراشناختی و هوش معنوي رابطه 
مثبت و معنادار، تفکر انتقادي با خودنظم دهی فراشناختی 
رابطه مثبت و معنادار و در نهایت خودنظم دهی 
فراشناختی با هوش معنوي رابطه مثبت و معناداري 

  .داشت
یافته ها نشان داد که در مدل نخست خودکارآمدي 

را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی داشته بیشترین نقش 
ضریب همبستگی این متغیر با پیشرفت تحصیلی . است

درصد از تغییرات  23بوده و این متغیر توانسته  48/0
در مدل دوم پس از . پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند

خودکارآمدي، خودنظم دهی فراشناختی وارد معادله شده 
با پیشرفت تحصیلی  ضریب همبستگی این دو متغیر. است

درصد از  35بوده و این دو متغیر توانسته اند حدود  59/0
ورود . تغییرات پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند

درصد توان  12خودنظم دهی فراشناختی توانسته حدود 
در مدل سوم، سومین متغیري . پیش بینی را افزایش دهد

ورود این که وارد معادله شده اضطراب امتحان بوده که با 
متغیر، ضریب همبستگی این سه متغیر با پیشرفت 

شده که این سه متغیر توانسته اند حدود  64/0تحصیلی 
درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را پیش بینی  41

درصد  6ورود اضطراب امتحان توانسته است حدود . کنند
در مدل چهارم، چهارمین . توان پیش بین را افزایش دهد

ارد معادله شده، هدف تبحرگرا بوده که با متغیري که و
ورود این متغیر، ضریب همبستگی این چهار متغیر با 

شده است، این چهار متغیر  68/0پیشرفت تحصیلی 
درصد از تغییرات متغیر پیشرفت  46توانسته اند حدود 

ورود هدف تبحرگرا توانسته . تحصیلی را پیش بینی کنند
  .ی را افزایش دهددرصد توان پیش بین 5است حدود 

با قبول ترتیب ورود متغیرها در مدل چهارم و با توجه به 
بتاي استاندارد متغیرهاي وارد شده در معادله رگرسیون، 

بیشترین  496/0خودکارآمدي با بتاي استاندارد معادل 
سهم را در پیش بینی تغییرات پیشرفت تحصیلی دارد، 

دارد معادل سپس خودنظم دهی فراشناختی با بتاي استان
  . نقش موثري در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارد341/0
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  )=n 200(میانگین، انحراف استاندارد، ضرایب همبستگی و پایایی متغیرهاي پژوهش : 1جدول
  M SD  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13متغیرها                                        

                          81/0  09/1  48/5هدف تبحرگرا                 . 1
هدف اجتناب . 2

  از تبحر                
48/4  36/1  **47/0  72/0                        

هدف .3
  عملکردگرا       

89/3  08/1  16/0  **24/0  69/0                      

هدف اجتناب . 4
             از عملکرد 

27/5  64/1  07/0  **37/0  **29/0  75/0                    

                  92/0  -21/0*  17/0*  - 27/0**  43/0**  41/1  26/5خودکارآمدي     . 5
اضطراب . 6

  امتحان
23/3  97/0  05/0  **29/0  *15/0  **34/0  **46/0 -  78/0                

              71/0  29/0**  29/0**  12/0  25/0**  19/0*  16/0*  05/1  14/3  مرور ذهنی . 7
            78/0  37/0**  09/0  32/0**  09/0  21/0*  11/0  18/0*  36/1  89/3بسط دهی         . 8
/49**  27/0**  12/0  35/0**  05/0  16/0  11/0  20/0**  32/1  24/4  سازمان دهی. 9

0  
74/0          

        83/0  23/0**  16/0  08/0  21/0**  34/0**  - 11/0  12/0  - 10/0  21/0*  27/1  78/4  تفکر انتقادي. 10

خودنظم . 11
دهی 

  فراشناختی

21/5  47/1  **34/0  09/0 -  *19/0  11/0  **34/0  *18/0-  13/0  *21/0  **28/0  **36/0  78/0      

هوش . 12
  معنوي

87/3  96/0  **27/0  14/0  11/0  *19/0-  **29/0  *16/0-  12/0  17/0  *21/0  11/0  **37/
0  

75/0    

پیشرفت .13
  تحصیلی

63/16  66/3  **41/0  16/0  12/0  *18/0-  **48/0  **31/0 -  13/0  16/0  21/0  **34/0  **37/
0  

**31/0   ---  

 01/0. ضرایب پایایی بر روي قطر اصلی قرار دارند *p<05/0 **p< 41(یافته هاي حاکی است هدف تبحرگرا/ r=0, 05/ 0 p<( خودکارآمدي ،)0 /48, r= 
05/0p<(،  تفکر انتقادي)0 /34, r= 05/ 0 p<(دهی فراشناختی  ، خود نظم)0 /37, r= 05/ 0 p< ( و هوش معنوي)31/0r= ، 05/0p< ( با پیشرفت تحصیلی رابطه

سایر . با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشتند) >r=- ، 05 / 0 p 31/0(و اضطراب امتحان ) >r=- 05 / 0 p ,18/0(مثبت و معنادار و هدف اجتناب از عملکرد 
  .تحصیلی رابطه معناداري نداشتند متغیرها با پیشرفت
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پس از خودکارآمدي و خودنظم دهی فراشناختی، اضطراب 
نقش منفی و  -278/0امتحان با بتاي استاندارد معادل 

موثري در پیشرفت تحصیلی داشته و در نهایت هدف 
نقش مثبت و  198/0د معادل تبحرگرا با بتاي استاندار

  .موثري در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارد
  بحث

این پژوهش در دانشجویان رشته پرستاري دانشگاه آزاد 
پیشوا انجام شد که نشان داد  - اسالمی واحد ورامین 

متغیرهاي هدف تبحرگرا، خودکارآمدي، تفکر انتقادي، 
خودنظم دهی فراشناختی و هوش معنوي با پیشرفت 

حصیلی رابطه مثبت و معنادار و متغیرهاي هدف اجتناب ت
از عملکرد و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی رابطه 

در یک مدل پیش بین صرفا . منفی و معنادار داشتند
خودکارآمدي، خودنظم دهی فراشناختی، اضطراب امتحان 

  و هدف تبحرگرا توانستند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی

  

  
  

خودکارآمدي در مقایسه با سایر متغیرها  کنند که سهم
  .بیشتر بود

از میان هدف هاي پیشرفت، هدف تبحرگرا با پیشرفت 
این یافته با تعدادي . تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشت

و با  ]10،14،15،16،22،23،36[از مطالعات همسو 
هدف اجتناب از . ]9،28[تعدادي مطالعات ناهمسو بود 

داري با پیشرفت تحصیلی نشان نداد که تبحر رابطه معنا
افزون . ]8،9،10[این یافته برخالف برخی پژوهش ها بود 

بر آن هدف عملکردگرا رابطه معناداري با پیشرفت 
تحصیلی نشان نداد، همگام با این یافته ها برخی پژوهش 

، اما برخی ]13،36،37[ها به رابطه روشنی دست نیافتند 
هدف عملکردگرا پیش بینی پژوهش ها نشان دادند که 

کننده پیشرفت تحصیلی بوده است 
همچنین هدف اجتناب از . ]9،10،11،15،21،23،38[

این . عملکرد با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداري داشت

  خالصه تحلیل رگرسیون با مدل گام به گام و ضرایب استاندارد و غیراستاندارد:2جدول 
متغیر پیش   مدل

  بین
R  R2 R2 F d

f1 
df2  غیر   احتمال

استاندار
  د
ß 

انحراف 
استاندار

  د

استاندارد 
  شده

Beta 

T  

  14/7  496/0  207/0  48/1  001/0  198  1  37/69  230/0  230/0  48/0  خودکارآمدي  1

  خودکارآمدي  2
خودنظم دهی 

  فراشناختی

  
59/0  

  
348/0  

  
118/0  

  
43/15  

  
1  

  
197  

  
001/0  

  
82/0  

  
234/0  

  
341/0  

  
50/3  

  خودکارآمدي  3
خودنظم دهی 

  فراشناختی
  اضطراب امتحان

  
  

64/0  

  
  

409/0  

  
  

061/0  

  
  

09/10  

  
  
1  

  
  

196  

  
  

002/0  

  
  

76/0-  

  
  

268/0  

  
  

287/0 -  

  
  

83/2
-  

  خودکارآمدي  4
خودنظم دهی 

  فراشناختی
  اضطراب امتحان

  هدف تبحرگرا

  
  
  

68/0  

  
  
  

462/0  

  
  
  

053/0  

  
  
  

16/8  

  
  
  
1  

  
  
  

195  

  
  
  

005/0  

  
  
  

86/0  

  
  
  
4/0  

  
  
  

198/0  

  
  
  

15/2  
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. ]9،10،21،36،38[یافته با تعدادي از مطالعات همسو بود 
یک تبیین احتمالی می تواند این باشد که دانشجویانی که 

هدف تبحرگرا هستند، در تحصیل بر افزایش کفایت داراي 
و کسب مهارت در تکلیف تاکید می کنند و براي انجام 

به عبارت دیگر این . تکالیف داراي انگیزش درونی هستند
افراد برخالف کسانی که انگیزش بیرونی دارند، براي انجام 

مثال . یک فعالیت نیاز به تقویت و پاداش بیرونی ندارند
انی که چنین هدفی دارند به دنبال تشویق استاد دانشجوی

. نیستند، بلکه خود یادگیري مطالب براي آنها هدف است
یک تبیین احتمالی دیگر می تواند این باشد که شاید 
کالس هاي درس توسط استادانی اداره می شدند که فقط 

زیرا تنها . فهم و یادگیري مطالب را تقویت می کردند
دنبال پرورش شایستگی خود بودند و دانشجویانی که به 

یادگیري مطالب را واقعا دوست داشتند پیشرفت باالیی به 
این تبیین از آنجا . دلیل تالش هایشان کسب می کردند

که جهت گیري تبحري رابطه مثبت با پیشرفت نشان می 
دهد و جهت گیري اجتناب از تبحر با پیشرفت رابطه نشان 

ین براي معنادار شدن یک تبی. نمی دهد منطقی است
رابطه هدف اجتناب از عملکرد با پیشرفت تحصیلی این 
است که دانشجویانی که چنین هدفی دارند سعی می 

شکست نخورند و از دیگران عقب نیفتند و به همین کنند، 
خاطر هدف اجتناب از عملکرد برخالف هدف عملکردگرا 

یک تبیین براي معنادار  .با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد
نشدن هدف عملکردگرا اینکه پیشرفت در مقاطع 
دانشگاهی مستلزم داشتن هدف تبحرگرا است و کسانی 
که هدف عملکردگرا دارند یعنی کسانی که تالش می 
کنند از دیگران جلو بزنند و از سایر افراد دیگر باشند، 

  .پیشرفت چشمگیري نمی کنند
در پیشرفت تحصیلی دارد  خودکارآمدي نقش برجسته اي

که همسو با یافته هاي قبلی بود 
یک تبیین احتمالی آن است . ]10،11،13،22،28،38،39[

که خودکارآمدي در مقایسه با جهت گیري هدف پیشرفت 
فرد در . بیشتر تحت تاثیر انباشتی از تجارب یادگیري است

طی زمان به تدریج به این درك می رسد که در یک 
ا چه اندازه توانمند است و در چالش با آن تکلیف خاص ت

این در حالی است که . تا چه انداه می تواند موفق باشد
جهت گیري هدف پیشرفت بیشتر جنبه بافتی دارند و 

این یافته با مشاهدات ما نیز . تحت تاثیر موقعیت اند
همخوانی دارد، اگر در انجام کاري خود را توانمند احساس 

ل تا اندازه اي هم مجبور به انجام دادن و در عین حا(کنیم 
در مورد اینکه تکلیف مورد نظر ارزش انجام ) آن باشیم

همچنین اضطراب . دادن دارد یا ندارد کمتر فکر می کنیم
امتحان با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشت 
که این یافته با پژوهش هاي قبلی همسو بود 

یافته ساده به نظر می  تبیین این. ]19،20،21،22،23[
رسد زیرا هر چقدر فرد اضطراب بیشتري داشته باشد، 
عملکرد او پایین می آید و در نهایت باعث افت پیشرفت 

  .تحصیلی او می شود
از میان راهبردهاي یادگیري شناختی هیچ یک با پیشرفت 
تحصیلی رابطه معناداري نداشتند که این یافته با یافته 

به نظر . ]18،23،27،33،34،40[ود هاي قبلی ناهمسو ب
می رسد علت عدم همخوانی این نتیجه با اکثر پژوهش ها 

انگلیسی (این است که همه پژوهش هاي مذکور یک درس 
را به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر ) یا ریاضی

هنگامی که درس زبان انگلیسی به عنوان . گرفته اند
ود، راهبرد مرور شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته ش

ذهنی معنادار و هنگامی که درس ریاضی به عنوان شاخص 
پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شود، راهبرد بسط دهی و 
سازمان دهی معنادار می شوند که این مساله به ماهیت 
درس ها بر می گردد و مشخص می سازد که درس 
انگلیسی نیاز به مرور مکرر دارد اما درس ریاضی نیاز به 

همچنین هر دو راهبردهاي . فهم و سازماندهی مطالب دارد
یادگیري فراشناختی یعنی تفکر انتقادي و خودنظم دهی 
فراشناختی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار 
داشتند که این یافته همسو با یافته هاي قبلی بود 

خودنظم دهی فراشناختی معرف طرح . ]2،13،18،23[
ظم دهی است و خودنظم دهی بیان می ریزي، بازبینی و ن

کند که آیا دانشجویان از اینکه چگونه یادگیري خود را 
این رابطه ها نشان می . نظم می دهند، آگاهی دارد یا خیر

دهد که براي پیشرفت نیاز است که فراگیر از راهبردهاي 
فراشناختی استفاده کند و اگر در یادگیري با مشکالتی 

ي خود را اصالح کند، راهبردها و مواجه است اشتباه ها
روش هاي یادگیري خود را تغییر دهد و راهبردها و روش 

  .هاي موثر دیگري را جایگزین آنها کند
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هوش معنوي با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار 
با استفاده از هوش معنوي می توان میل و قابلیت . داشت

فت تحصیلی فرد را براي رسیدن به مقصود و ارزش و پیشر
استعدادي می  را هوش معنوي 2مارشال و 1زوهار. رشد داد

دانند که انسان در حل مسائل معنوي و ارزشی خود به کار 
می گیرد و زندگی خود را در حالتی گسترده از وسعت، غنا 

احتماال افرادي که از هوش  .]30[ و معنا قرار می دهد
ولیت می معنوي باالیی برخوردارند، احساس دین و مسئ

کنند و سعی می کنند با تالش بیشتر خدمتی را به طور 
کلی به جهان و به طور خاص به خانواده و محله و کشور 

در نتیجه این افراد در محیط هاي . خود انجام دهند
آموزشی رسمی و غیر رسمی تالش و پشتکار بیشتري از 
. خود نشان می دهند و به موفقیت هاي بیشتري می رسند

فته از آنجایی که هوش معنوي با پیشرفت تحصیلی این یا
  .همبستگی نسبتا خوبی داشته است قابل توجیه می باشد

در این مطالعه مشخص شد در یک مدلی که راهبردهاي 
انگیزشی، راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی و 
هوش معنوي به طور همزمان براي پیش بینی پیشرفت 

ارآمدي، خودنظم دهی تحصیلی رقابت نمایند خودک
فراشناختی، اضطراب امتحان و هدف تبحرگرا موثرترین 

در این . متغیرها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی هستند
پس . مدل خودکارآمدي باالترین وزن استاندارد را داشت

همانطور که در باال گفته شد آنچه در پیشرفت تحصیلی 
رات فرد نقش عمده اي ایفا می کند در وهله نخست انتظا

است یعنی این تصور که فرد خود را در برخورد با تکلیف 
  .توانمند بداند یا نداند

محدودیت این مطالعه استفاده از نخستین و مهم ترین 
لذا روابط کشف شده را نمی توان . روش همبستگی است

شاید این روابط ناشی از . به عنوان روابط علی فرض کرد
دیت دیگر مطالعه حاضر محدو. اثر سایر متغیرها باشد

بسیاري از این . استفاده از ابزارهاي خودگزارش دهی است
ابزارها ممکن است پاسخ هایی را جمع آوري کنند که 

افراد ممکن است . دیگران فکر می کنند باید درست باشد
خویشتن نگري کافی نداشته باشند و مسووالنه به گویه ها 

این پژوهش در همچنین پیشنهاد می شود . پاسخ ندهند

                                                        
1 -Zohar 
2- Marshal 

بحث پژوهش در . رشته هاي دیگر دانشگاهی بررسی شود
می ) کارشناس ارشد و دکتري(مقطع هاي تحصیلی دیگر 

آیا استادان این . تواند زمینه جدیدي براي مطالعه باشد
مقطع ها نسبت به یادگیري دانشجویان از مقطع 
کارشناسی متفاوت هستند؟ به هر حال به نظر می رسد 

  .ي بیشتري باید در این زمینه صورت گیردپژوهش ها
  نتیجه گیري

نتایج این پژوهش نشان داد هدف تبحرگرا، خودکارآمدي، 
تفکر انتقادي، خودنظم دهی فراشناختی و هوش معنوي با 
پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و هدف اجتناب از 
عملکرد و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی رابطه 

در یک مدل پیش بین صرفا . ادار داشتندمنفی و معن
خودکارآمدي، خودنظم دهی فراشناختی، اضطراب امتحان 
و هدف تبحرگرا توانستند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی 
کنند که سهم خودکارآمدي در مقایسه با سایر متغیرها 

بنابراین براي افزایش پیشرفت تحصیلی باید . بیشتر بود
ي و خودنظم دهی نخست به آموزش خودکارآمد
سپس آنها را از عواقب . فراشناختی در دانشجویان پرداخت

منفی اضطراب آگاه کرد و در نهایت به آنها آموزش داد تا 
مطالب را صرفا به خاطر یادگیري و فهمیدن آن مطالب، نه 

  .به خاطر کسب نمره و اجتناب از مردود شدن بخوانند
  تشکر و قدردانی

لین و دانشجویان محترم دانشگاه در پایان از کلیه مسئو
پیشوا که ما را در انجام این  –آزاد اسالمی واحد ورامین 

   .پژوهش حمایت کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر می شود
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Abstract 
Background and Objective: Academic achievement is related 
with many variables. Among the most important of them 
motivational strategies, cognitive and metacognitive strategies 
and spiritual intelligence. This research aimed to examine the 
relation between motivational strategies, cognitive and 
metacognitive strategies and spiritual intelligence with academic 
achievement in nursing students. 
Materials and methods: This research is descriptive – analysis 
from type of correlation. Totally 200 nursing students (129 girls 
and 71 boys) were selected through stratified random sampling 
method. All of them completed questionnaires including 
achievement goals review, motivational strategy for learning and 
spiritual intelligence. The data were analyzed by method of step 
wise regression. 
Results: The finding showed a positive and significant 
relationship between mastery approach goal (r=0/41), self-
efficacy (r=0/48), critical thinking (r=0/34), metacognitive self-
regulation (r=0/31) and spiritual intelligence (r=0/31) with 
academic achievement and a negative and significant 
relationship between performance avoidance goal (r=-0/18) and 
anxiety test (r=-0/31) with academic achievement(p<0/05). In 
one prediction model self-efficacy, metacognitive self-regulation, 
anxiety test and mastery approach goal predicted 46 percent of 
variance of academic achievement. The share of self-efficacy was 
over than variables. 
Conclusion: In order to increase the academic achievement, it 
should first deal with training self-efficacy and metacognitive 
self-regulation. Then they must be aware of negative 
consequences of anxiety and finally teaching how to select 
mastery approach goal. 
Key Words: motivational strategies, cognitive strategies, 
metacognitive strategies, spiritual intelligence, nurses 
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