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افزایش سطح انگیزش خود در مدتی که به انجام تکالیف

مقدمه
یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر،

اشتغال دارند ،میپردازند (زیمیرمن.)1229 ،

خودنظمدهی است که پیامد ارزشمندی در فرآیند

عالوه بر خودنظمدهی ،یکی دیگر از متغیرهای مهم

یادگیری ،آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد و اخیراً

اثرگذار بر پیشرفت و انگیزش تحصیلی که در این پهوهش

آموزش مهارتهای خودنظمدهی به فراگیران بهعنوان

به آن توجه شده است ،کیفیت تجارب یادگیری است .این

یکی از اهداف عمده تعلیم و تربیت بهشمار میرود-

اصطالح را اولین بار نیومن ( )6882مطرح نموده است.

(موسوی و همکار .)6981 ،خودنظمدهی تحصیلی به

کیفیت تجارب یادگیری به ادراک دانشجویان از

استفاده بهینه از راهبردهای شناختی ز فراشناختی ز

دروندادهای مستقیم و غیرمستقیم که از دانشکده خود

مدیریتی منابع برای بیشینه کردن یادگیری اطالق شده

کسب میکنند ،گفته میشود .از جمله مواردی که

است (برجعلیلو و همکاران .)6981 ،فراگیران خودنظمده

دانشجویان با آنها مواجه هستند ،میتوان به محتوای

با مشخص کردن مجموعهای از اهداف تحصیلی فعالیت-

آموزشی ،منابع ،انعطافپذیری برنامههای درسی و کیفیت

های خود را کنترل و ارزیابی میکنند و در این امر از

روابط اعضای هیأت علمی با دانشجویان اشاره کرد

راهبردهای فراشناختی بهره میجویند تا به اهداف

(نعامی .)6982 ،بهطور کلی کیفیت تجارب یادگیری می-

مشخص شده برسند .بهطورکلی خودنظمدهی متشکل از

تواند در رشد علمی و حرفهای دانشجویان تأثیر بسزایی

دو عامل فراشناخت و انگیزش است .عامل فراشناخت خود

داشته باشد .همچنین میتواند منجر به نتایج کوتاهمدت

از دو شسمت برنامهریزی و خودارزیابی تشکیلشده است.

(پاداش درونی) ،بلندمدت (موفقیت در محیط کار و

برنامهریزی ،آگاهی بر میزان تکلیف و زمانبندی انجام

آینده) و رشد فردی در زمینههای مختلف (از فعالیتهای

فعالیت است .خودکنترلی نیز ،بررسی کمی و کیفی

کاری گرفته تا اوشات فراغت) شود (مرزوشی و همکاران،

فعالیتهای خویش با توجه به اهداف از پیش تعیینشده

.)6989

است .عامل انگیزشی نیز از تالش و خودکارآمدی

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

تشکیلشده است .تالش و پافشاری ،پیگیری و

امید میباشد (عزیزیان کهن و همکاران .)6989 ،امید

سختکوشی برای انجام فعالیتهای تحصیلی است و این

یکی از مفاهیم و سازههای بهنجار مورد توجه و مطالعه

امر تا رسیدن به هدف ادامه دارد .خودکارآمدی نیز

روانشناسی مثبتنگر است که یک حالت روحی و روانی

شضاوت فرد از توانایی و ظرفیت خود برای انجام تکالیف

برانگیزاننده انسان به کار و فعالیت میباشد (شدمپور و

است (رزاشی و صابری .)6981 ،پیشینهی پهوهشی مملو

همکاران .)6984 ،امید حالت شناختی است که فرد را

از بررسیهایی است که به ارتباط مثبت و معنادار عملکرد

شادر میکند تا با تعیین اهداف واشعبینانه اما چالشی،

تحصیلی با یادگیری خودنظمدهی گواهی میدهد

نیروی اراده و انرژی خود را برای رسیدن به آن اهداف

(آرسال1262 ،؛ کاسنین1229 ،؛ اعتماد اهری و تختی

متمرکز کند (فطین و همکاران .)6981 ،همچنین امید

پور .)6984 ،همچنین فراگیران با مهارت بیشتر در

بهعنوان فرآیندی از تفکر درباره هدف و انگیزش برای

خودنظمدهی ،تجارب یادگیری خود را فعاالنه و از راههای

حرکت به سوی این اهداف و راههای رسیدن به این

بسیار متنوع هدایت میکنند و هر زمانی که ضرورت

اهداف تعریف شده است (عزیزیان کهن و همکاران،

داشته باشد ،راهبردهای یادگیری مورد استفاده را در

.)6989

پاسخ به ملزومات خود ،ویهگی تکلیف و شرایط محیط

امید به هیچ وجه مادرزادی نیست (رتنوواتی و همکاران،

تغییر میدهند و بهگونهای موفقیتآمیز به تثبیت و

 )1262بلکه یک سیستم انگیزشی ز شناختی پویا است
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قمی و همكاران

که به توانایی شخص برای هدفگذاری ،تجسم مسیرهای

(کیافر و همکاران .)6989 ،در واشع تفکرات گذرگاه به این

الزم برای رسیدن به هدف و داشتن انگیزه الزم در جهت

شناخت اشاره میکند که فرد مسیرهای محتمل گوناگونی

رسیدن به هدفها کمک میکند (عزیزیان کهن و

را برای رسیدن به اهداف تعیینشده مدنظر دارد(هنگ

همکاران .)6989 ،امید با سالمت روان در ارتباط است

فیه و همکاران .)1269 ،تفکر عامل جزء انگیزشی امید

(آچاریا و همکاران1269 ،؛ شهرمانی و همکاران 6986 ،و

است که فرد خود را برای استفاده از این مسیرها بر می-

ایسوند و همکاران .)6981 ،فرد امیدوار ،خواهان زندگی

انگیزانند (کیافر و همکاران )6989 ،و به شخص اطمینان

کردن است؛ زیرا آینده را خوب تلقی میکند ،در تسلط بر

میدهد که شادر به شروع و تحمل تالشهای ضروری برای

امور زندگی خود را توانا میداند ،توانایی کنترل استرس و

دنبال کردن گذرگاههای خاص است .تفکرات عامل بهطور

احساسات منفی را دارد ،شرایط زندگی را شابل تغییر می-

مستقیم شناخت افراد را در مورد توانایی آنها برای شروع

یابد امید با ایجاد هیجان مثبت ،رضایت از زندگی را

و تحمل رفتارهای هدفگرا منعکس میکند (زارع،

افزایش میدهد .این هیجان مثبت ،موجب تسهیل حل-

 .)6982بهطور خالصه میتوان بیان داشت که افراد

مسئله و تصمیمگیری مناسب بهخصوص در شرایط

امیدوار در زندگی ،عامل و گذرگاههای بیشتری برای

بحرانی میشود (موسوی .)6982 ،در نگرش و بینش

دنبال کردن اهداف خود دارند و وشتی با مانع برخورد

اسالمی نیز ،امید عاملی مهم برای تحرک و تالش ،زندگی

میکنند میتوانند انگیزه خود را حفظ کرده و از گذرگاه-

و مانعی برای دوری از افسردگی ،خودکشی و طغیان است.

های (مسیرهای) جانشین استفاده کنند؛ اما افراد ناامید

شرآن کریم ،امید را عاملی مهم در حرکت و زندگی بشر بر

به دلیل اینکه ،عامل و گذرگاههای کمی دارند در برخورد

میشمرد ،آن را عاملی میداند که وی را بهسوی کار یا

با موانع به راحتی انگیزه خود را از دست داده و دچار

عملی سوق میدهد (پرزور و همکاران .)6984 ،مطاب

هیجانهای منفی میشوند که این و بهطور کلی ناامیدی

نتایج برخی از پهوهشها ،افراد امیدوار و شادمان ،روابط

بهنوبه خود منجر به افسردگی میشود (کمری و خرمایی،

اجتماعی شویتری با دوستان ،همسر ،همسایگان و

.)6984

بستگان خود دارند (گیلتی و همکاران1224 ،؛ فاولر و

با مرور پیشینه پهوهشی ،پهوهشی که بهطور مستقیم به

کریستاکیز .)1229 ،همچنین سطوح باالی امید به

بررسی رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری و خودنظمدهی

تحصیل ،پیشبینیکننده معتبر عملکرد تحصیلی باال در

با باورهای امید پرداخته باشد ،یافت نشد .لذا با توجه به

دوران دانشگاه میباشد (اسنایدر و همکاران.)1228 ،

خأل موجود و همچنین با توجه به اینکه دانشجویان به-

نتایج فرا تحلیل مارکوس و همکاران ( )1269نیز نشان

عنوان گروه مرجع در جامعه بهحساب میآیند و آینده

داد که امید در مقایسه با متغیرهای جمعیت شناختی،

جامعه در دست آنهاست ،لذا افزایش میزان امیدواری و

هوش و ویهگیهای پنجگانه شخصیت ،پیشبینیکنندهی

تقویت آنهم برای پیشرفت و توسعه جامعه بسیار مهم و

شویتری برای پیشرفت تحصیلی است.

حائز اهمیت است و همچنین موجب ایجاد محیط امن

اسنایدر ( )Snyderبنیانگذار نظریهی امید و درمان

جهت شکوفایی و پیشرفت تحصیلی ششر دانشجو ،شوق و

مبتنی بر آن ،عقیده دارد که برای ایجاد امید وجود دو نوع

اشتیاق آنها برای ادامه تحصیل ،انگیزش ،رضایت از

تفکر الزامی است :تفکر (گذرگاه یا مسیر) ()pathway

زندگی و سالمت روان در آنان میشود .بهدلیل اهمیت

و تفکر عامل ( .)agencyتفکر راهبردی یا مسیر جزء

موضوع یادگیری ،باید عواملی را که باعث افزایش امید در

شناختی امید و نشاندهندهی ظرفیت و توان فرد برای

دانشجویان میشود ،شناسایی و تقویت نمود .لذا با توجه

شناسایی ،خل و ایجاد مسیرهایی به سمت هدف است-

به نقش باورهای امید در پیامدهای روانی و تربیتی در

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال دهم ،شماره  ،4زمستان 89

ارتباط کيفيت تجارب یادگيری...

121

فراگیران و درجه ارتباط آن با عوامل مختلف ،پهوهشگران

یک مقیاس پنجدرجهای (خیلی ضعیف نمره  6تا بسیار

را بر آن داشت که دنبال جواب به این سؤال باشد که آیا

خوب نمره )2مادهها را درجهبندی میکنند .سؤالهای 6

بین کیفیت تجارب یادگیری و خودنظمدهی با باورهای

و  1مربوط به خرده مقیاس منابع؛ سؤالهای  9،4،2و1

امید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شم رابطه وجود

مربوط به خرده مقیاس محتوا؛ سؤالهای  9و  9مربوط به

دارد؟

خرده مقیاس انعطافپذیری؛ و سؤالهای  8،62،66و61

مواد و روشها

مربوط به خرده مقیاس کیفیت روابط استاد ز دانشجو

این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی همبستگی که در

هستند .نتایج نهایی بهصورت میانگین گزارش میشود

سال  6981و در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شم

(حیاتی و همکاران .)6986 ،روایی و پایایی این

انجام شد؛ از میان  1248دانشجوی مشغول به تحصیل

پرسشنامه در پهوهش نعامی ( )6999انجام شده است،

در این دانشگاه 116 ،دانشجو با استفاده از فرمول تعیین

ضرایب همسانی درونی حیطههای چهارگانه با روش

حجم نمونه از طری

همبستگی (روشن میالنی و

آلفای کرونباخ از  2/98تا  2/91محاسبه شده است.

همکاران ،)6982 ،به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای

مقياس

از  1دانشکده و به نسبت جنسیت انتخاب شدند .معیار

( :)Hong and O’Neilاین آزمون یک ابزار

ورود دانشجویان ،گذراندن حداشل یک ترم تحصیلی در

خودسنجی است که دارای چهار خردهمقیاس و  94گویه

این دانشگاه بود .دانشجویان ترم اول بهدلیل عدم داشتن

است .در این مقیاس آزمودنیها به یک مقیاس چهار

معدل کل (برای تعیین میزان وضعیت تحصیلی) وارد این

درجهای بر روی طیف لیکرت (تقریباً همیشه= 4و تقریباً

پهوهش نشدند .همچنین معیار خروج از طرح عدم تمایل

هرگز= )6پاسخ میدهند .یافتههای هانگ و انل نشان داد

به ادامه همکاری و عدم تکمیل پرسشنامه بود .دادههای

که پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده

چهار پرسشنامه مجزا شامل

مقیاس برنامهریزی  ،2/91خودارزیابی  ،2/1تالش  2/99و

پرسشنامه مشخصات دموگرافیک ،کیفیت تجارب

خودکارآمدی  2/92است .روایی سازه با استفاده از روش

یادگیری ،خودنظمدهی و باورهای امید جمعآوری شد.

تحلیل عاملی تأییدی مطلوب گزارش شده است (هانگ و

پرسشنامه کيفيت تجارب یادگيری :این پرسشنامه را

انل .)1226 ،در ایران این پرسشنامه توسط برجعلیلو و

نیومن ( )6882( )Neumanساخته است و نعامی

همکاران ،بر روی  991دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم

( )6999آن را برای نمونههای ایرانی هنجاریابی کرده

پزشکی تهران که بهصورت نمونهگیری تصادفی خوشهای

است .این پرسشنامه دارای  61سؤال و چهار حیطه

انتخاب شدند ،اجرا شد .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه

شامل )6 :منابع ،ازجمله کیفیت کتابخانه و امکانات

شده برای کل پرسشنامه  2/86به دست آمد .الزم به ذکر

مربوط به سایت کامپیوتری )1 ،محتوا از جمله کیفیت

است که پرسشنامه اصلی  94سؤالی است و نسخه ایرانی

راهنمایی تحصیلی و درسی و میزان ارزشمندی

که برجعلیلو و همکاران ( )6981با فاکتور آنالیز به دست

موضوعات درسی ارائهشده )9 ،انعطافپذیری یادگیری

آوردهاند  99آیتمی است.

شامل وجود فرصت یادگیری مستقل ،شدرت انتخاب

مقياس باورهای اميد :این مقیاس جهت تعیین میزان

دروس مختلف و وجود بحث و مذاکره الزم در کالس و در

امید بزرگساالن توسط اسنایدر در سال 6886بهنقل از

نهایت )4 ،کیفیت روابط رسمی و غیررسمی اساتید و

شیرمحمدی و همکاران ( )6982ساخته شده است .این

دانشجویان است .شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه

پرسشنامه دارای  61سؤال  9درجهای (کامالً مخالف= 6تا

بدینصورت است که هرکدام از آزمودنیها با استفاده از

کامالً مواف = )9است .بنابراین دامنهی نمرات  9تا 14

این پهوهش از طری

خودنظمدهی

هانگ
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میباشد .همچنین آزمودنی در هر سؤال میگوید که اآلن

نفر ( )%12/1دانشجوی دختر و  621نفر ()%98/4

راجع به خودش چطور فکر میکند .سؤالهای 62 ،8 ،1و

دانشجوی پسر بودند .همچنین 689نفر ( )%98از نمونهها

 61تفکر عامل ،سؤالهای 9 ،4 ،6و  9تفکر راهبردی را

در رده سنی  69تا  11سال بودند .میانگین سنی

میسنجد و سؤالهای  1 ،2 ،9و  66سؤالهای انحرافی

دانشجویان 16/89±4/11بود .همچنین  121نفر

محسوب میشوند که برای افزایش دشت آزمون است،

( )%98/2مجرد و  29نفر متأهل ( )%12/2بودند.

حذف میشوند .در پهوهش کیافر و همکاران در سال

همچنین  622نفر ( )%29/4بومی و مابقی غیر بومی

6989پایایی بهدست آمده از طری آلفای کرونباخ برای

بودند.

کل مقیاس  ،2/92برای خردهمقیاس تفکر عامل  2/99و

ازنظر توزیع فراوانی نمونهها در دانشکدهها  18نفر

برای تفکر راهبردی  2/16محاسبه شد.

( )%11/1در پزشکی 41 ،نفر ( )%61/1در بهداشت49 ،

اصول اخالشی بوده و در مورخ

نفر ( )%69/6پرستاری و مامایی 19 ،نفر ()%11/9

این مطالعه بر طب

 6981/9/8با کد اخالق IR.MUQ. REC.1396.99

پیراپزشکی 96 ،نفر ( )%61در دندانپزشکی 1 ،نفر ()%2/9

به تأیید کمیته شورای اخالق دانشگاه علوم پزشکی شم

طب سنتی بودند.

رسیده است .پرسشنامهها توسط محققین بین دانشجویان

در ایزز زن پززززهوهش میزز زانگین معززززدل دانشززززجویان

شش دانشکده و در داخل کالس و با اجازه از اساتید

( )61/92±6/16و نمزززره کیفیزززت تجزززارب یزززادگیری

دروس در ابتدای یا پایان کالس توزیع شد .در ابتدا در

( )91/19±2/66بززززود .همچنززززین میززززانگین نمززززره

مورد هدف پهوهش توضیح داده شد و پس از جلب

خزززودنظمدهزززی ( )82/19±64/99و باورهزززای امیزززد

رضایت آنان برای شرکت در پهوهش و اطمینان دادن به

( )49/12±9/26بهدست آمد.

دانشجویان جهت محرمانه بودن اطالعات فردی ،آنها

بهمنظور بررسی رابطه بین متغیرهای کیفیت تجارب

بهصورت داوطلبانه و با رضایت کامل در طرح شرکت

یادگیری و خودنظمدهی با باورهای امید از روش تحلیل

کردند .همچنین بهمنظور رعایت مالحظات اخالشی در

همبستگی پیرسون استفاده شد .بر اساس نتایج ارائه شده

این پهوهش از ذکر نام و نام خانوادگی دانشجو امتناع

در جدول ( )6بین میانگین نمره کل کیفیت تجارب

گردید.

یادگیری با میانگین نمره کل باورهای امید و خردهمقیاس

دادهها از طری

نرمافزار SPSS v21 (IBM,

تفکر راهبردی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت .به-

) Armonk, NY, USAو با استفاده از آزمون ضریب

عالوه بین خردهمقیاس منابع و محتوا با میانگین نمره کل

همبستگی پیرسون جهت تعیین درجه همبستگی بین

باورهای امید و خردهمقیاس تفکر عامل و راهبردی رابطه

متغیرهای پهوهش ،آزمون tمستقل برای تعیین اختالف

مثبت و معناداری وجود داشت .یعنی با افزایش کیفیت

بین میانگینها (بین دو جنس) ،تحلیل واریانس یکطرفه

تجارب یادگیری دانشجویان ،باورهای امید آنها نیز

برای مقایسهی میانگین چند گروه (دانشکدهها و سن) و

افزایش مییابد .بین خردهمقیاس روابط استاد و دانشجو

رگرسیون خطی چندگانه به شیوه گامبهگام برای پیش-

با میانگین نمره کل مقیاس باورهای امید و خردهمقیاس

بینی یک متغیر مالک با استفاده از دو یا چند متغیر

تفکر عامل و راهبردی رابطه منفی و معناداری مشاهده

پیشبین تجزیه و تحلیل شد.

شد .همچنین بین میانگین نمره کل خودنظمدهی و

یافتهها

خردهمقیاسهای آن با میانگین نمره کل باورهای امید و

از 116پرسشنامه توزیع شده 128 ،پرسشنامه تجزیه و

خردهمقیاسهای آن (تفکر عامل و تفکر راهبردی) یک

تحلیل شد (بازگشت پرسشنامهها  )%88از این تعداد629

رابطه مثبت و معنادار وجود داشت .بدین ترتیب که با
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افزایش خودنظمدهی دانشجویان ،باورهای امید آنها نیز

افزایش مییابد.

جدول  .1ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و خودنظمدهی و خردهمقیاسهای آنها با باورهای امید و ابعاد آن

باورهای امید
متغیرها

کیفیت تجارب یادگیری(نمره کل)

خردهمقیاس منابع

خردهمقیاس محتوا

خردهمقیاس انعطاف

خردهمقیاس روابط استاد و دانشجو

خودنظمدهی(نمره کل)

خردهمقیاس برنامهریزی

خردهمقیاس خودکارآمدی

خردهمقیاس تالش

خردهمقیاس خودارزیابی

خردهمقیاس

خردهمقیاس

تفکر عامل

تفکر راهبردی

*0/131

0/111

*0/141

p=0/031

p=0/073

p=0/021

**0/291

**0/274

**0/270

p=0/000

p=0/000

p=0/000

**0/212

**0/212

**0/211

p=0/000

p=0/000

p=0/000

0/092

0/013

0/019

p=0/114

p=0/192

p=0/122

**-0/191

**-0/212

*-0/132

p=0/002

p=0/001

p=0/032

**0/431

**0/420

**0/341

p=0/000

p=0/000

p=0/000

**0/391

**0/407

**0/313

p=0/000

p=0/000

p=0/000

**0/421

**0/429

**0/314

p=0/000

p=0/000

p=0/000

**0/321

**0/412

**0/227

p=0/000

p=0/000

p=0/000

**0/329

**0/333

**0/211

p=0/000

p=0/000

p=0/000

نمره کل

** همبستگی در سطح  0/01معنادار است.

* همبستگی در سطح  0/01معنادار است.

نتایج بهدست آمده از تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد

مجرد و متأهل متفاوت بود .بهطوریکه نمره کیفیت

که میانگین و انحراف معیار نمره خودنظمدهی دانشجویان

تجارب یادگیری در دانشجویان مجرد بیش از دانشجویان

در گروه سنی مختلف متفاوت بود .به عبارتی با افزایش

متأهل بود .همچنین بین میانگین نمره باورهای امید

سن ،خودنظمدهی دانشجویان افزایش مییابد .همچنین

دانشجویان عالشهمند به رشته تحصیلی و بیعالشه به رشته

نتایج بهدست آمده از مقایسه میانگینها با استفاده آزمون

تحصیلی تفاوت معناداری در سطح 2/26وجود داشت.

tمستقل نشان داد که تفاوت میانگین نمره کیفیت تجارب

بدین ترتیب که دانشجویانی که به رشته تحصیلیشان

یادگیری ،خودنظمدهی و باورهای امید دانشجویان دختر و

عالشهمندند ،باورهای امید بیشتری نسبت به دانشجویان

پسر از لحاظ آماری معنادار نبود .اما میانگین نمره کیفیت

بیعالشه به رشته تحصیلی دارند (جدول.)1

تجارب یادگیری بهطور معناداری در میان دانشجویان
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جدول  .2مقایسه متغیرهای دموگرافیک با کیفیت تجارب یادگیری ،خودنظمدهی و باورهای امید
متغیرها

ابعاد

سن

کیفیت تجارب یادگیری
میانگین و انحراف

آزمون آماری

معیار

()P value

وضعیت
سکونت

دانشکده

آزمون آماری ( P
)value

آزمون آماری

میانگین و انحراف معیار

()P value

11-22

32/22±4/12

F=1/922

19/19±14/24

F=1/402

41/11±2/11

F=0/172

23-22

37/20±2/32

P=0/149

19/11±14/44

**P=0/001

47/97±2/23

P=0/142

<22

34/11±1/29

101/47±12/02

49/11±11/70

دختر

32/13±4/97

t= -0/421

90/11±11/29

t= -0/132

41/19±2/42

t=1/012

پسر

32/41±1/33

P= 0/243

90/41±13/91

P=0/192

47/21±7/11

P=0/279

جنس

وضعیت تأهل

خودنظمدهی
میانگین و انحراف معیار

باورهای امید

مجرد

32/22±1/24

t=2/402

90/29±14/92

t=0/020

41/17±2/13

t= -0/102

متأهل

34/71±4/22

*P= 0/017

90/24±14/31

P= 0/914

41/21±7/73

P=0/919

خوابگاهی

31/99±1/22

t= -0/174

90/13±13/92

t= -0/311

41/01±2/32

t= -0/274

غیر خوابگاهی

32/11±1/00

P=0/313

90/17±11/77

P=0/703

140/33±22/27

P=0/711

پزشکی

32/49±1/22

90/73±12/40

49/37±2/22

بهداشت

32/90±1/23

90/29±3/71

41/42±1/71

پرستاری و مامایی

32/47±4/11

F=0/911

90/72±11/21

F=1/412

49/32±1/17

F=1/143

پیراپزشکی

31/11±4/14

P=0/930

17/02±13/12

P=0/191

42/71±2/42

P=0/177

دندانپزشکی

32/40±2/07

42/11±2/22

11/10±12/17

طب سنتی

30/00±4/24

عالقه به رشته

عالقهمند به رشته

32/01±1/24

t= -1/203

91/32±14/99

t=1/771

41/79±7/21

t=2/111

تحصیلی

بیعالقه به رشته

37/11±4/11

P=0/230

12/12±12/21

P=0/077

41/33±1/20

**P=0/001

**P>0/01

10/00±1/21

93/00

*P>0/01

جهت بررسی نقش متغیرهای پیشبین کیفیت تجارب

علت عدم تبیین واریانس باورهای امید از معادله حذف

یادگیری و خودنظمدهی با متغیر مالک باورهای امید از

شده است .نتایج نشان میدهد که خودنظمدهی 69/8

آزمون تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه گامبهگام

واریانس باورهای امید را پیشبینی میکند .بنابراین

استفاده شد .جهت تعیین سهم دو متغیر کیفیت تجارب

خودنظمدهی با ضریب بتای ( )2/494در سطح آلفای

یادگیری و خودنظمدهی در تبیین باورهای امید هر دو

 2/26بیشترین سهم را در تبیین باورهای امید دارد .به

متغیر وارد معادله رگرسیون شدند .همانطور که در

عبارتی تنها خودنظمدهی پیشبینیکننده مناسبی برای

جدول ( )9مشاهده میشود کیفیت تجارب یادگیری به-

باورهای امید بود.

جدول  :3تحلیل رگرسیون چندگانه جهت تبیین واریانس باورهای امید توسط متغیرهای کیفیت تجارب یادگیری و خودنظمدهی
متغیرها پیشبین

متغیر مالک

خودنظمدهی

باورهای امید

R

0/434

R2

0/119

F

47/790

سطح معنیداری
آزمون F
0/000

سطح
Beta

معنیداری
Beta

0/434

0/000

دانشگاه علوم پزشکی شم انجام گرفت .یافتههای پهوهش

بحث
این پهوهش با هدف بررسی ارتباط کیفیت تجارب
یادگیری و خودنظمدهی با باورهای امید در دانشجویان

نشان داد که بین نمره کل مقیاس کیفیت تجارب
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یادگیری با میانگین نمره کل مقیاس باورهای امید و

آموزشی اشاره دارد ،بنابراین مطالبی که تدریس میشود

خردهمقیاس تفکر راهبردی رابطه مثبت و معناداری وجود

باید کاربردی باشند و یادگیرنده بتواند از آنها استفادهی

داشت .همچنین بین خردهمقیاس منابع و محتوا با

علمی داشته باشد .بدیهی است در صورت تکراری بودن

میانگین نمره کل مقیاس باورهای امید و خردهمقیاس

مطالب ارائه شده و نبود امکان کاربرد آنها در زندگی

تفکر عامل و راهبردی رابطه مثبت و معناداری وجود

روزمره و اینکه فرد احساس کند که انتقال مطالب و

داشت .بدین معنا که با ارتقا و بهبود کیفیت تجارب

استفاده از آنها وجود ندارد ،نسبت به مطالب درسی بی-

یادگیری ،باورهای امید دانشجویان نیز افزایش مییابد .به-

عالشه شده و درس برای او خستهکننده میشود .در نتیجه

دلیل عدم وجود مطالعات پهوهشی در این زمینه امکان

به کوشش و تالش در این موضوعات تمایلی ندارد و زمینه

مطابقت دادن نتایج حاصل از این پهوهش با مطالعات

برای فرسودگی تحصیلی او فراهم میشود (موسویمنزه و

پیشین وجود نداشت .اما با توجه به اینکه مفهوم اشتیاق و

شلتاش .)6982 ،عالوه بر این ،اگر محتوای آموزشی تنوع

انگیزش تحصیلی با امید همپوشانی دارد ،میتوان به چند

الزم را نداشته باشند ،خاصیت برانگیزندگی آن پایین

پهوهش اشاره کرد .نتایج پهوهش نعامی ( )6982نشان

باشد ،مطالب آموزشی تکراری باشند و کنجکاوی ،خالشیت
نکند ،مطالب تکراری و

داد که روابط منفی معناداری بین حیطههای کیفیت

و نوآوری فراگیران را تشوی

تجارب (منابع ،محتوا) با ابعاد بیانگیزگی وجود دارد.

تکالیف تحصیلی خستهکننده ،افزایش پیدا میکند

همچنین عجم و همکاران ( )6989در مطالعه خود نشان

(نعامی )6982 ،و این امر باعث پایین آمدن انگیزش

دادند که بین محتوای برنامهی درسی با اشتیاق تحصیلی

دانشجویان به تحصیل میشود .در نهایت بیانگیزه بودن

رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .در تبیین این یافته

به تحصیل ،گذشته از افت تحصیلی به ناامیدی و دلسردی

پهوهشی میتوان بیان داشت که یک دانشجو باید تکالیف

دانشجویان منجر میشود و زمینه را برای ایجاد مشکالت

و وظایف متعددی را انجام دهد ،که انجام دادن آنها

روحی و انحرافات اجتماعی فراهم میکند (موسوی،

مستلزم داشتن امکانات و منابع کافی است .چنانچه

 .)6982لذا برنامه درسی دانشگاهها باید طوری

تکالیف تحصیلی زیاد باشند و فرد منابع الزم را در اختیار

سازماندهی شوند که محتوای مطالب درسی باعث جلب

نداشته باشد ،در معرض استرس شرار میگیرد و توانایی و

توجه دانشجویان شده و از اهمیت کافی برای تدریس و

انگیزش او برای انجام تکالیف درسی کاهش مییابد

کاربرد در زندگی روزمره برخوردار باشد .تبیین دیگر

(عزیززاده فروزی .)6982 ،در دانشگاهها از جمله منابع

اینکه افراد امیدوار ،احساس و تصورات بهتر نسبت به

مهمی که دانشجویان برای انجام وظایف تحصیلی باید از

آینده دارند و همین احساسات و تصورات به آنها توان

آن برخوردار باشند ،کتابخانه و سایتهای رایانهی است.

الزم برای تحمل برخی شرایط نامطلوب در زمان حال را

در صورتی که این دو عامل به شکل مناسب و در حد

میدهد .در واشع امید به آیندهای درخشان ،کمبودها و

کافی در دسترس نباشند ،بیانگیزگی دانشجویان افزایش

سختیهای زمان حال را شابل تحمل و حتی جذاب می-

پیدا میکند (هالبسلبن و باکلی .)1224 ،مطالعه اویتو به-

کند و دانشجویان کمتر تحت تأثیر منفی شرایط استرس-

نقل از حیدری سورشجانی و همکاران ( )6989نشان داد

آور شرار میگیرند (راند و همکاران.)1266 ،

که نگرشها ،مشوقها و انگیزههای مربوط به انسان با

همچنین یافتهها نشان داد که بین خردهمقیاس روابط

یکدیگر وابستگی متقابل دارند و همگی این موارد به

رسمی و غیررسمی استاد و دانشجو با باورهای امید و

امکانات و محیط آموزشی فراگیران ارتباط دارند .همچنین

خردهمقیاسهای آن یک رابطه منفی و معناداری وجود

محتوای یادگیری به ارزشمندی و مفید بودن مطالب

داشت .تردیدی نیست که دانشجویان در دورهی تحصیل
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خود ارتباط تنگاتنگی با اساتید دارند و کیفیت این ارتباط

هماهنززگ بززود .همچنززین شززدمپززور و همکززار ( )6984در

میتواند تأثیر عمیقی بر جو عاطفی کالس ،نگرش

پهوهش خود نشان دادند کزه بزین امیزد و خودکارآمزدی

تحصیلی و اشتیاق به مطالب درسی آنان داشته باشد -

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در تبیزین ایزن یافتزه

(نعامی .)6982 ،همچنین اساتید و مدرسان دانشگاه نقش

پهوهشی میتوان بیان داشت که دانشجویان امیدوار نسبت

مؤثری در نظام آموزش عالی داشته و نقش آنها تنها

بزه دانشزجویان ناامیزد از تفکزرات مثبزت ،عززتنفزس و

انتقال اطالعات به دانشجویان نیست ،بلکه برای اینکه

اعتمادبهنفس بیشزتری برخوردارنزد؛ کزه بزه دانشزجویان

بتوانند رسالت آموزشی خود را محق کنند باید سطح

کمک میکند تا در زمینه اهزداف تحصزیلی خزود تزالش

باالیی از مهارتهای تدریس و شایستگیهای الزمه را

خود را متمرکز کرده و به آن دست پیدا کننزد (عزیزیزان

داشته باشند تا بتوانند انگیزه و امید به تحصیل را در

کهن و همکاران .)6989 ،به عبارتی افراد امیدوار از نگزاه

دانشجویان ایجاد کنند (عزیزیان کهن و همکاران.)6989 ،

مثبتی نسبت به آینده برخوردار میباشند .افرادی که امید

در تبیین این یافته پهوهشی میتوان اینچنین استدالل

باالیی داشته باشزند احسزاس مزیکننزد بزر رویزدادهای

کرد که ممکن است اساتید با دانشجویان ارتباط خوبی

شخصزی زنزدگی خزودکنترل دارنزد ،در نتیجزه خزود را

داشته باشند ،ولی در محیط آموزشی امکان دارد عوامل

موجودی فعال در نظر میگیرند که شادر به خودنظمدهی

مختلف همچون زیاد بودن تکالیف درسی ،عدم عالشه

و تنظیم رفتار خود است و این حس کنترل پایهای بزرای

دانشجو به درس ،استفاده استاد از شیوههای تدریس

انگیزش ،بهزیستی و دستاوردهای فردی در همهی حیطه-

نامناسب ،ضعف عملکرد مسئولین دانشگاه ،مهارتهای

های زندگی ایجزاد مزیکنزد (کیزافر و همکزاران.)6989 ،

مطالعه ضعیف دانشجویان ،اهمالکاری دانشجویان و سایر

تبیین دیگر اینکه ازآنجاکه یادگیرندگان دارای تفاوتهایی

موارد باعث ایجاد استرس در دانشجو گردد و در صورتیکه

در حززوزهی خززودنظمدهززی هسززتند ،ایززن تفززاوتهززا ،بززر

دانشجو از مهارتها و ویهگیهای الزم برای مقابله با این

یادگیری ،پیشرفت تحصیلی ،انگیزش پیشرفت ،تفکر ،حل

رویدادهای استرسآور برخوردار نباشد ،وضعیت حاد می-

مسأله ،پاسخدهی به موشعیتها و غیره تأثیر میگذارد کزه

شود و فرد دچار فرسودگی تحصیلی میگردد .در نهایت

الزمه آن نیز امید در عرصه تحصیلی است .دانشزجویان بزا

دانشجویان فرسوده؛ درمانده ،تحریکپذیر و ناامید شده و

امید نهتنها شادرند بهگونزهای مزؤثر راههزای مدبرانزه را در

نسبت به درس بیعالشه و بیانگیزه میشوند ،کمتر در

طزول مسزیر شناسزایی کننزد ،بلکزه آنهزا اغلزب شادرنزد

فعالیتهای کالسی مشارکت داشته و بنابراین ،عملکرد

چندین راه را برای دستیابی بزه اهدافشزان ایجزاد کننزد و

تحصیلی ضعیفتری خواهند داشت (آسایش و همکاران،

اغلب تمایل دارند رویکردهای جدیدی را برای رسیدن بزه

.)6982

هدف امتحان کنند (موسوی و همکاران.)6981 ،

نتایج این پهوهش نشان داد کزه بزین نمزره کزل مقیزاس

یافتههای مطالعه حاضر نشان داد میان سن و خودنظم-

خززودنظمدهززی و خززردهمقیززاسهززای آن(برنامززهریزززی،

دهی دانشجویان مورد بررسی تفاوت معناداری وجود

خودکارآمدی ،تالش و پافشاری و خودارزیابی) با میزانگین

داشت؛ نتیجه اخذ شده با نتایج جمالی و همکاران

نمره کل مقیاس باورهزای امیزد و خزردهمقیزاسهزای آن

( )6981که در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که

رابطه مثبت و معناداری وجود داشت .بزدین معنزا کزه بزا

خودکارآمدی تحصیلی بهخصوص در دانشجویان مقاطع

ارتقا و بهبود خودنظمدهی دانشجویان ،باورهای امید آنها

باال بیشتر شابل مشاهده است ،همسو بود .همچنین یافته-

نیز افزایش مییابد .نتیجزه اخزذ شزده بزا نتزایج پزهوهش

های مطالعه میرزاییعلویجه و همکاران ( )6981نیز نشان

موسوی و همکاران ( )6981و دیوید و همکزاران ()1262

داد میان سن و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان
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همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و سن باالتر

امیدواری شده و به دنبال آن فرد تالش بیشتری را برای

پیشبینیکننده معناداری برای خودکارآمدی تحصیلی

رسیدن به عملکرد تحصیلی بهتر از خود نشان میدهد.

باالتر است .بنابراین ارائه برنامههای مرتبط بخصوص در

در نهایت ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که

ترمهای اوّل ورود دانشجویان به دانشگاه پیشنهاد میشود.

خودنظمدهی به شکل مثبت و معناداری پیشبینی کننده

همچنین یافتهها نشان داد که بین دانشجویان دختر و

باورهای امید بود .در تبیین این یافته پهوهشی میتوان

پسر ازنظر میزان خودنظمدهی ،تفاوت معناداری وجود

بیان کرد که امید ،نوعی حس اطمینان از موفقیت

نداشت .نتیجه اخذ شده همراستا با یافتههای برجعلی و

معطوف به هدف است که این حس اطمینان ،در فرد

همکاران ( ،)6981عظیمی و همکاران ( )6981است .اما

نیرویی ایجاد میکند که خود را موجودی فعال در نظر

نتایج اخذ شده مغایر با یافتههای کادیولو و همکاران

بگیرد که شادر به خودنظمدهی و تنظیم رفتار است

( )1266و زیمیرمن و مارتین  -پونز بهنقل از برجعلیلو و

(صدوشی و همکاران.)6981 ،

همکاران ( )6981است .آنها در مطالعات خود دریافتند

در پایان باید به این نکته تأکید شود که از جمله

که بین خودنظمدهی دختران و پسران تفاوت معناداری

محدودیتهای پهوهش حاضر ،گردآوری دادهها بهصورت

وجود دارد و دختران نمره باالتری در راهبردهای شناختی

خود گزارشی بود .ازاینرو میبایست تفسیر نتایج با

و فراشناختی و مدیریت زمان دارند .این تفاوت نتایج

احتیاط انجام گیرد .بهتر است که تحقی حاضر در آینده

احتماالً بهعلت ویهگیهای جمعیت شناختی نمونه حاضر

با جامعۀ آماری متفاوت و در دانشگاههای

علوم پزشکی

و تحصیالت ایشان است که شابل بررسی است.

و غیرعلومپزشکی تکرار گردد و یا با یکدیگر مقایسه شوند.

همچنین یافتهها نشان داد که بین دختران و پسران

نتيجهگيری

دانشجو در باورهای امید ،تفاوت معناداری وجود نداشت.

با توجه به یافتههای پهوهش ،الزم است طراحی

نتیجه اخذ شده همراستا با یافتههای علیزاده اشدم

محتوای کارآمد و مفید در سرلوحه اشدامات

( )6986است.

دستاندرکاران نظام آموزشی دانشگاه شرار گیرد .همچنین

نتایج این پهوهش نشان داد که بین میانگین نمره باورهای

مسؤوالن و اساتید شرایط الزم از جمله امکانات و منابع

امید دانشجویان عالشهمند و بیعالشه به رشته تحصیلی

مناسب در سطح دانشگاه را برای کلیه دانشجویان فراهم

تفاوت معناداری وجود داشت .بدین معنا که هر چه

کنند تا دانشجویان با اشتیاق و عالشه و انگیزش بتوانند به

دانشجو نسبت به رشته تحصیلی خود عالشهمند باشد ،به

کسب یادگیری مداوم بپردازند و در آینده هم با انگیزه و

همان اندازه باورهای امید او نیز بیشتر خواهد شد .نتیجه

امید ،به زندگی خویش ادامه دهند .همچنین پیشنهاد

اخذ شده با نتایج مطالعه شریشی راد ( )6999که نشان

میگردد اساتید شرایط را بهگونهای ترتیب دهند تا موجب

داد عالشه به رشته تحصیلی میزان امیدواری به اشتغال به

باال رفتن باورهای امید و ارتقای مهارتهای خودنظمدهی

آینده را افزایش میدهد ،هماهنگ است .عدم عالشه به

دانشجویان در زمینههای تحصیلی شوند تا در نتیجه آن،

رشته تحصیلی ،موجب خدشهدار شدن اعتمادبهنفس فرد

فراگیران بیشازپیش مشغول وظایف تحصیلی خود شوند،

شده و پیامدهای رفتاری نامناسب و افسردگی را در پی

و با عزم درونی و انگیزه شوی در جهت مبارزه با چالش-

خواهد داشت (حاج باشری و همکاران .)6981 ،همچنین

های زندگی گام بردارند.

بک ناامیدی را بهعنوان عالمت هستهای افسردگی که
فلجکننده اراده است ،میداند (علیزاده اشدم.)6986 ،
درحالیکه عالشه به رشته تحصیلی موجب ایجاد انگیزش و
فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال دهم ،شماره  ،4زمستان 89

113

قمی و همكاران

Sciences J, Vol.10, No.7, Pp.74-83. [In
Persian]
Azimi M, Piri M, Zavvar T 2013,
Relationship of academic burnout and selfregulated
learning
with
academic
performance of high school students, Res
Curriculum Plang. Vol.2, No.11, Pp.116128. [In Persian]
Azizian Kohan N, Dehghani M, Nosrati G
2019, Analyzing the Mediator Role of
Academic Hope in the Relationship
between Professional Ethics in Teaching
and Academic Performance in Physical
Education Students, Ethics in science and
Technology, Vol. 13, No. 4, Pp. 103-109.
[In Persian]
Azizzadeh
Forouzi
M,
Shahmohammadipour P, Heidarzadeh A,
et al 2016, The Relationship between the
Quality of Learning Experience and
Academic Burnout and Achievement
among Students of Kerman University of
Medical Sciences, Iranian Journal of
Medical Education, Vol. 16, No.9, Pp.8493. [In Persian]
Ajam AA, Hemmati poor O, Rahimi H
2018, The relationship between Students'
Perceptions of Curriculum Components
and Their Academic Enthusiasm, J Med
Educ Dev, Vol.11, No.30, Pp.70-80. [In
Persian]
Borjalilu
S,
Mojtahedzadeh
R,
Mohammadi A 2013, Exploring the
validity, reliability and factor analysis of
self-regulation scale for medical students,
Journal of Medical Education and
Development, Vol.8, No.2, Pp.25-35. [In
Persian]
David F, Maximiliam K 2015, Hope, selfefficacy,
optimism,
and
academic
achievement: Distinguishing constructs
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تشكر و قدردانی
مقالززه حاضززر نتیجززه طززرح پهوهشزی بززا کززد اخززالق
 و حمای زت مززالی دانشززگاهIR.MUQ.REC.1396.99
 بزدینوسزیله مراتزب.علوم پزشکی شم انجام گردیده است
سپاسگزاری خود را تقزدیم «مسزؤولین واحزد پزهوهش و
آموزش دانشگاه علوم پزشکی شم» مینماییم که رهگشای
 همچنزین از «اسزاتید و.انجزام ایزن پزهوهش بودنزد
دانشجویان عزیز در دانشکدههای وابسته به دانشگاه علزوم
پزشکی شم» که نهایت همکاری را در تکمیل پرسشزنامه
هزا داشزتند و معاونزت محتزرم پهوهشزی دانشزگاه علزوم
.پزشکی فسا کمال تشکر و تقدیر را داریم
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The Relationship between the Quality of Learning Experiences and
self -regulation with Hope Beliefs among Students
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Abstract: The hope is one of the variables that influences the quality of life and the
Mental Health of people in society and especially among student population as the future
of society. Hope can also play an important role in increasing the ability of people in
various aspects of life, especially in the field of education. Considering the reasons, the
present study aimed to investigate the relationship between quality of learning experience
and self-regulation with Hope Components in students of Qom University of Medical
Sciences. This descriptive - correlation study was conducted in 1396-97 and 261 students
were selected through stratified random sampling method with considering gender. Data
collected by standard Neuman`s quality of learning experience questionnaire, Hong and
O’Neil self-regulation questionnaire, and Snyder `s Hope Components questionnaire. Then,
the data were analyzed using Pearson correlation coefficient, independent t-test, and
stepwise multiple regression. Comsequently, findings showed that the total score of quality
of learning experience had a significant positive relationship with total score of Hope
Components. Also, the total score of self-regulation and its subscales had a significant
positive relationship with total score of Hope Components and its subscales. Furthermore,
the results of multiple regression analysis revealed that self- regulation would positively
and significantly predict Hope Components. Hence, the results suggest that universities
should focus on improving the quality of student learning experiences. Curriculum planners
and educators are also recommended to design and employ appropriate teaching methods to
enhance learners’ self-regulation skills.

Key words: Quality of learning experience, self-regulation, Hope Components.
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