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چکیده

زمینه وهدف :راهبردهای يادگیری خود تنظیمی و خالقیت به صورت دو مولفه ی احتمالی تأثیرگذار در کیفیت آموزشی دانشجويان نظر
کارشناسان آموزشی را به خود جلب کرده است تا از اين طريق میزان عملکرد تحصیلی دانشجويان را ارتقا دهند .هدف اين مطالعه تعیین
رابطه بین راهبردهای خودتنظیمی و خالقیت با عملکرد تحصیلی دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ايران در سال
تحصیلی  9313- 9314است.
روش کار :در اين مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی کلیه دانشجويان ( 921نفر) دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ايران
درسال تحصیلی  14-13با رضايت خود وارد مطالعه شده اند .ابزار گردآوری اطالعات فرم مشخصات و پرسشنامه های استاندارد
) Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQو خالقیت کالمی تورنس بود .همچنین معدل نمراتی
که دانشجويان تاکنون در سیستم آموزش کسب کرده اند به عنوان عملکرد تحصیلی ايشان در نظر گرفته شد .داده ها با استفاده از نرم
افزار) SPSS (16از طريق آزمون های توصیفی ( تعداد ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (ضريب همبستگی پیرسون و کای
دو) تجزيه و تحلیل شد.
یافته ها :میانگین خالقیت و خودتنظیمی دانشجويان مورد بررسی متوسط بود .براساس آزمون ضريب همبستگی پیرسون میان معدل
و خالقیت ( ،)r=.28, p=.001میان خالقیت و يادگیری خودتنظیمی ( )r=.22, p=.01و میان معدل و يادگیری خودتنظیمی
( )r=.82, p=.0001اين دانشجويان همبستگی مثبت معنادار مشاهده شد.
نتیجه گیری :ارتقای خالقیت و خودتنظیمی اين دانشجويان در پیشرفت تحصیلی آنان موثر است .طراحی مداخالت ارتقايی در اين زمینه
پیشنهاد می شود.
واژگان کلیدی :راهبردهای خود تنظیمی ،خالقیت ،عملکرد تحصیلی ،دانشجويان
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مهناز صلحی :دانشیار و متخصص آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،گروه خدمات بهداشتی وآموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت،
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مقدمه
امروزه برخالف گذشته توانايی يادگیری هر فرد را تنها به
میزان هوش و استعدادهای او وابسته نمی دانند ()3 ،2 ،9
بلکه عالوه بر عوامل ذاتی هوش و استعداد ،براساس نظريه

(يا به اصطالح راهبردهای شناختی و فراشناختی) و نیز
میزان خالقیت فرد را در يادگیری موثر می دانند (.)4
يادگیری خود تنظیمی به عنوان يکی از راهبردهای غیرذاتی
باعث می شود دانشجويان از نظر باورهای فرا شناختی،
انگیزشی و رفتاری ،يادگیری و شناخت خود را سازماندهی
کنند ( )5و شامل توانايی فرد در سازماندهی و خود
مديريتی رفتارها ،احساسات و توانايی ها جهت رسیدن به
اهداف يادگیری موفق است ( .)8 ،1،6به اعتقاد روانشناسان
خودتنظیمی يک مجموعه از روش های تحريکی است که
طی آن شناخت ،احساس و عملکرد در راه رسیدن به هدف
تنظیم می شود( .)1يادگیری خودتنظیمی شامل دو مولفه
ی راهبرد های انگیزشی و راهبردهای يادگیری (شناختی و
فراشناختی ) است .يادگیری خودتنظیمی در بعضی
مطالعات برای پیشرفت استادان و دانشجويان ضروری و مهم
دانسته شده است (.)91
خالقیت نیز به عنوان يکی از عوامل تاثیرگذار بر يادگیری،
فرايندی است که منجر به حل مسئله ،ايده سازی ،مفهوم
سازی ،ساختن اشکال هنری ،نظريه پردازی و تولیداتی
می شود که بديع و يکتا باشد( .)92 ،99امروزه صاحب
نظران معتقدند افزايش شناخت از خالقیت باعث برانگیختن
افراد در ايده يابی و تولیدات خالق می شود( )93و به تعبیر
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شناختی انسان است( .)94خالقیت را به نوعی فرايند حس
کردن مسائل يا کاستیهای موجود در اطالعات،
فرضیهسازی درباره حل مسائل و رفع کاستیها ،ارزيابی و
آزمودن فرضیهها ،بازنگری و بازآزمايی آنها و سرانجام
انتقال نتايج به ديگران هم می دانند و بر اين اساس آن را
متشکل از چهار عنصر زير می دانند :اول سیالی ،به اين
معنا که يک فرد چقدر می تواند به سرعت تعداد زيادی ايده
يا پاسخ ايجاد کند .دوم انعطاف ،به اين معنا که فرد چقدر
می تواند چارچوب های قبلی را کنار گذاشته و چارچوب
های جديد را پذيرفته و و ايده ها و روش های متنوع ايجاد
کند .سوم ابتکار ،به اين معنا که چقدر فرد توانايی تولید
ايده يا محصول نو و بديع را دارد وچهارم بسط ،به اين معنا
که چقدر فرد توانايی توجه کامل به جزئیات مربوط به يک
ايده را دارد به عبارتی افراد خالق تر به جزئیات يک ايده
توجه بیشتری نشان می دهند (.)95
ازجمله شاخص هايی که جهت سنجش میزان يادگیری به
کار می رود پیشرفت تحصیلی دانشجويان است .نمرات
کسب شده دانشجويان به عنوان يک شاخص کمی ،امکان
مقايسه عملکرد دانشجويان را با عوامل غیر ذاتی دخیل در
يادگیری آنان فراهم می کند .از آنجايی که عوامل غیرذاتی
مانند راهبردهای خود تنظیمی و خالقیت قابل فراگیری و
اکتسابی هستند ( ،)96 ،92در صورت ارتباط با پیشرفت
تحصیلی دانشجويان می تواند در سیستم آموزشی
دانشجويان وارد گردند و يا به عنوان معیاری جهت سنجش
کیفیت آموزشی در نظر گرفته شوند.
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های نوين عوامل غیرذاتی همچون راهبردهای خودتنظیمی

ديگر خلق ايده های نو و تولیدات ابتکاری از ويژگی های
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از آن جا که از اهداف مهم آموزش و پرورش و آموزش عالی،
پرورش انسان های خالق و کارامد در عرصه شغلی و

روش کار

اجتماعی در جامعه است ،توجه به اين توانايی در دانشجويان
و تاثیر آن بر فرايند يادگیری و متغیرهای میانجی آن

به روش های نوينی جهت راهبرد های خودتنظیمی و
انگیزشی بیانديشند (.)98 ،91
امروزه با وجود تحقیقات بسیار در ارتباط با راهبردهای
خود تنظیمی و خالقیت در زمینه های مختلف هنوز در
خیلی از رشته ها ( )91به ويژه رشته های پزشکی فقدان
اين چنین مطالعاتی به چشم می خورد و استفاده از شیوه
های قديمی آموزش پروری يکی رايج ترين شیوه های
آموزشی در کشور می باشد.
با توجه به اهمیت عملکرد تحصیلی که به عنوان يکی از
عوامل موثر درکارآمدی وموفقیت دانشجويان مطرح است از
يک طرف ومحدود بودن پژوهشهای مرتبط به ويژه در
میان دانشجويان رشتههای علوم پزشکی در ايران که به طور
مستقیم با سالمت جامعه ارتباط دارند ،هدف اين مطالعه
تعیین رابطه بین راهبردهای خودتنظیمی و خالقیت
برعملکرد تحصیلی دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه

دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ايران
( 921نفر) درسال تحصیلی  14-13با رضايت خود وارد
مطالعه شده اند .ابزار گردآوری اطالعات فرم مشخصات
و پرسشنامه Motivated Strategies for Learning
 (MSLQ( Questionnaireو پرسشنامه خالقیت
کالمی تورنس بود .همچنین معدل نمراتی که دانشجويان
تاکنون در سیستم آموزش کسب کرده اند به عنوان عملکرد
تحصیلی ايشان در نظر گرفته شد .در اين مطالعه به منظور
تعیین راهبردهای خودتنظیمی از پرسشنامه ی
learning

for

strategies

Motivated

 (MSLQ( Questionnaireاستفاده شد .اين پرسشنامه
شامل  22سوال مربوط به راهبردهای شناختی (مرور ذهنی،
بسط دهی ،سازمان دهی) و راهبرد های فراشناختی (برنامه
ريزی ،نظارت و تنظیم) می باشد .امتیاز دهی در اين
پرسشنامه براساس لیکرت  5امتیازی است که امتیاز 9
شامل اصال در مورد من صدق نمی کند و امتیاز  5شامل
کامال درمورد من صدق می کند است.

علوم پزشکی ايران در سال  9313-14است .نتايج اين
مطالعه در شناسايی مشکالت و ضعف های آموزشی کنونی
و طراحی اهداف آموزش برتر در يرنامه ريزی آموزشی رشته
های پزشکی کاربرد دارد.

در مطالعه پنتريچ در سال  9119اعتبار مقیاس های مرور
ذهنی ،بسط دهی ،سازمان دهی ،برنامه ريزی و
خود نظم دهی اين پرسشنامه به ترتیب 1/16، 1/64، 1/61
 1/81،و  1 /11بدست آمد .آقای جباری اعتبار مقیاس های
مرور ذهنی ،بسط دهی ،سازمان دهی و برنامه ريزی و
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ضروری به نظر می رسد و حتی محققان را بر آن داشته که

در اين مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی کلیه
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بدست آورد.

آزمون های توصیفی (تعداد ،درصد ،میانگین و انحراف

در اين مطالعه به منظور تعیین خالقیت از پرسشنامه

معیار) و تحلیلی (ضريب همبستگی پیرسون و کای دو)

خالقیت کالمی تورنس استفاده شد که شامل  61سوال

تجزيه و تحلیل شد .همچنین جهت رعايت مالحظات

است ک ه پاسخ به هر سوال مشتمل بر سه گزينه است و

اخالقی از دانشجويان رضايت نامه آگاهانه جهت شرکت در

دامنه نمرات می تواند از صفر تا  921باشد .کسب امتیاز

مطالعه کسب شد .با مسئوالن آموزش دانشکده هماهنگی

باالتر نشانه خالقیت بیشتر است .تورنس اعتبار پرسشنامه

شد.کلیه اطالعات افراد محرمانه بود و نتايج مطالعه به

خالقیت را  %81و روايی آن را  %63بدست آورد .اعتبار

صورت کلی گزارش شد.

پرسشنامه خالقیت در مطالعات گوناگونی در ايران سنجیده

یافته ها

شده است که يکی از آن ها مطالعه عابدی است که در آن

میانگین سنی دانشجويان مورد بررسی  28/6±5/5و

اعتبار پرسشنامه خالقیت  1/13و روايی آن را  1/61بدست

میانگین واحد های گذرانده شده توسط آنان 91/5±1/8

آمد.

بود .ساير مشخصات افراد مورد بررسی بر اساس متغیرهای

در اين مطالعه معیار دسته بندی خودتنظیمی و خالقیت

کیفی وکمی در جدول  9و  2ذکر شده است.

میانگین  ±انحراف معیار و سطح معناداری کمتر از 1/15
در نظر گرفته شد.
جدول -1فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای کیفی در افراد مورد بررسی
متغیر مورد بررسی دسته بندی تعداد

درصد

سن

29-25
26-31
 39و باالتر

41
54
33

39/5
42/5
26

جنس

مرد
زن

46
89

36/2
69/8

مقطع تحصیلی

51
کارشناسی
کارشناسی ارشد 42
26
دکتری

46/5
33/9
21/5

دانشجوی ممتاز

38
81

21/1
11/9

بلی
خیر
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تنظیم را به ترتیب  1/68 ،1/69 ،1/11 ،1/69و 1/15

داده های بدست آمده در نرم افزار ) SPSS(16از طريق
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جدول  : 2میانگین و انحراف معیار متغیر های کمی در دانشجویان مورد بررسی

خالقیت

96/8±9/9
14/1±95/8
81/2±95/8

93/11
31
52

91
921
991

معدل
خودتنظیمی

دسته بندی يادگیری خود تنظیمی و خالقیت در بیشتر

از ايشان معتقد بودند که در دانشگاه مورد پژوهش رقابت

دانشجويان مورد بررسی متوسط بود (جدول  .)3در اين

درسی ما بین دانشجويان وجود دارد.

میان  11/9درصد از دانشجويان تحت مطالعه ،دانشگاه را
در يادگیری دانشجويان مؤثر می دانستند و  14/8درصد
جدول  : 3توزیع فراوانی دسته بندی مهارت یادگیری خودتنظیمی و خالقیت دردانشجویان مورد بررسی
متغیر

دسته بندی

تعداد

درصد

خودتنظیمی

خوب ( 914و باالتر) 25

91/1

متوسط (16 )12-913
ضعیف (کمتر از 26 )12

51/8
21/5

خوب ( 11و باال تر)

24

98/1

متوسط ()61-81
ضعیف (کمتر از )61

83
21

65/4
95/1

خالقیت

همانطور که در جدول  4مشاهده می شود براساس آزمون ضريب همبستگی پیرسون میان معدل و خالقیت دانشجويان
) ،(r=0/28, p=0/001خالقیت ويادگیری خودتنظیمی ) (r=0/22, p=0/01و میان معدل و يادگیری خودتنظیمی
دانشجويان مورد بررسی رابطه ی معنادار بدست آمد .(r=0/82, p=0/0001
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متغیر

میانگین  ±انحراف معیار

کمترین

بیشترین

45

بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی و خالقیت ...

جدول  -4بررسی همبستگی میان متغیرهای کمی مورد مطالعه
متغیر
سن

P value
r

سن

واحد تحصیلی

معدل

خودتنظیمی

9

./312
./11
./411
./16

./82

P value
./652
r
./14

./213
./11

./119

./191

./28

./22

9
9
./1119

9
9

*P value<0/05
**P value<0/01

با کاربرد آزمون کای دو میان يادگیری خودتنظیمی با

باالتر و ممتاز بهتر بود .با استفاده از اين آزمون میان دسته

مقطع تحصیلی و ممتاز بودن دانشجو ( به ترتیب

بندی متغیرهای کیفی با دسته بندی خالقیت رابطه معنادار

 p=0.007و ) p=0.001رابطه معنادار آماری بدست آمد.

آماری مشاهده نشد.

به اين صورت که وضع خود تنظیمی در دانشجويان مقاطع

بحث
عملکرد تحصیلی دانشجويان که از عوامل موثر درکارآمدی

پژوهش نشان داد میانگین سنی دانشجويان شرکت کننده

و موفقیت ايشان محسوب می شود همواره در نظام آموزشی

در مطالعه  28/6و معدل آنها  96/8بود .اکثريت آنها دختر

اهمیت ويژه ای داشته است و به عنوان يکی از معیار های

بودند و در رشته ی تحصیلی بهداشت مقطع کارشناسی و

کیفیت آموزشی مطرح شده است .راهبردهای يادگیری

کارشناسی ارشد تحصیل می کردند .میانگین واحد های

خودتنظیمی و خالقیت به صورت دو مولفه ی احتمالی تأثیر

گذرانده شده در اين دانشجويان  91/5واحد بود %21/1 .از

گذار در کیفیت آموزشی دانشجويان نظر کارشناسان

دانشجويان مورد بررسی دانشجوی ممتاز محسوب شده

آموزشی را به خود جلب کرده است تا از اين طريق میزان

بودند .میانگین نمره خالقیت دانشجويان شرکت کننده در

عملکرد تحصیلی دانشجويان را ارتقا دهند .يافته های

پژوهش  14/1بود و  %65/4از دانشجويان مورد مطالعه از
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واحد تحصیلی./195 P value
-./91 r
P value
معدل
./131
r
./98
خودتنظیمی P value
./156
r
./91
خالقیت

خالقیت
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خودتنظیمی دانشجويان مورد مطالعه  81/2بدست آمد و

کنند تا باعث پیشرفت تحصیلی آنها شوند.

 %51/8از اين دانشجويان از مهارت خودتنظیمی متوسطی

از ديگر يافته های اين پژوهش وجود رابطه مثبت معنی دار

برخوردار بودند.

میان خالقیت و پیشرفت تحصیلی است .به عبارتی

اکثريت دانشجويان به مؤثر بودن سیستم آموزشی دانشگاه

دانشجويان خالق تر ،پیشرفت تحصیلی بهتری داشته اند.

در يادگیری و وجود رقابت درسی بین دانشجويان در

اين يافته در اکثر مطالعات بدست آمده است (25و )33ولی

دانشگاه در جهت پیشرفت تحصیلی خود معتقد بودند.

در مطالعه ی بالیگو در سال  2194رابطه ای بین خالقیت

در اين مطالعه میان راهبردهای يادگیری خودتنظیمی با

و پیشرفت تحصیلی مشاهده نشد .علت اين امر می تواند به

پیشرفت تحصیلی دانشجويان همبستگی معنادار بدست

متفاوت بودن نمومه مورد بررسی و تفاوت فرهنگی دو

آمد .اين يافته ها به اين معنی است که دانشجويانی که از

جامعه مورد بررسی مربوط باشد .در مجموع با توجه به اين

راهبردهای يادگیری خودتنظیمی استفاده می کردند

يافته ،مسئوالن آموزشی می توانند با بر نامه ريزی در زمینه

پیشرفت تحصیلی باالتری داشتند .اين يافته با پژوهش های

پرورش خالقیت در اين دانشجويان به پیشرفت تحصیلی

پیشین از جمله چانگ ،2111زيمرمن و شانک ،9111

آنها کمک کنند.

زيمرمن و پونز  ،9188چن  2112و امینی  9385همسو

در اين مطالعه میان نمرات خالقیت و يادگیری

می باشد .دانشجويانی که از راهبردهای خودتنظیمی

خودتنظیمی همبستگی معنادار وجود داشت به طوری که

بیشتری استفاده می کنند ،در هنگام تدريس اساتید يا

با افزايش يکی ،ديگری هم افزايش می يافت .در حقیقت

هنگام مطالعه سعی می کنند با معنادار کردن اطالعات،

به نظر می رسد که دانشجويان خالق تر بیشتر از يادگیری

ايجاد ارتباط منطقی با اطالعات قبل ،کنترل چگونگی اين

خودتنظیمی استفاده می کردند .مطالعه ای برای مقايسه ی

فرايند و ايجاد محیط يادگیری مناسب مطالب را ياد بگیرند

اين مطلب يافت نشد .درهر حال اين يافته نشان می دهد

و عملکرد تحصیلی خود را باال ببرند .به عبارت ديگر اين

که مسئوالن آموزشی می توانند با انجام مداخالت ارتقايی

دانشجويان با استفاده از راهبردهای فراشناختی بر چگونگی

در زمینه ی خودتنظیمی موجب ارتقای خالقیت و با

يادگیری خود واقف هستند .آنها اغلب از راهبرد های

پرورش خالقیت در اين دانشجويان موجب افزايش مهارت

شناختی استفاده می کنند و بیشتر موارد تکلیف را به عنوان

خودتنظیمی در آنها شوند.

چالش در نظر می گیرند و از آن به عنوان فرصتی برای

از لحاظ جنسیتی هیچ گونه تفاوت معنی داری بین دو

يادگیری استفاده می کنند (بوفارد و همکاران .)9113

جنس از نظر خالقیت و بکارگیری راهبردهای خود تنظیمی

با توجه به اين يافته بهتر است مسئوالن آموزشی برای

مشاهده نشد ،اين يافته با بعضی از مطالعات متفاوت
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خالقیت متوسطی برخوردار بودند .میانگین نمره يادگیری

آموزش مهارت خودتنظیمی در دانشجويان برنامه ريزی
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و محل انجام مطالعه و مسائل فرهنگی مرتبط باشد.

دانشگاه تأثیر کمی در پرورش نیروی خالق و بهره مند از

در اين مطالعه دانشجويان مقطع دکتری و دانشجويانی که

روش های يادگیری خودتنظیمی داشته باشد که اين امر

از طرف دانشگاه به عنوان دانشجوی ممتاز انتخاب شده اند

نیاز به برنامه ريزی آموزشی منسجم به ويژه در مقاطع

در مقايسه با ساير مقاطع و دانشجويان غیرممتاز تنها در

کارشناسی و کارشناسی ارشد را بیشتر نمايان می کند .با

استفاده از راهبردهای خودتنظیمی برتری معنی دار آماری

توجه به اين که اين مطالعه يک مطالعه اولیه است پژوهش

داشته اند .عالوه برآن دانشجويانی که سیستم آموزشی و

های تحلیلی بیشتری در اين زمینه ضروری به نظر می رسد.

رقابتی دانشگاه را در يادگیری خود مؤثر می دانستند از نظر

خودگزارش دهی و تعداد نمونه از محدوديت های اين

خالقیت و بکارگیری راهبردهای خودتنظیمی تفاوتی با

مطالعه است .انجام مطالعه با استفاده از روش های مبتنی

دانشجويان ديگر نداشتند .همچنین دانشجويان سال باالتر

بر شواهد و اجرای مطالعه در تعداد نمونه بزرگتر و در

(که واحد بیشتری گذرانده بودند) هم از لحاظ خالقیت و

دانشجويان رشته های غیرپزشکی پیشنهاد می شود.

بکارگیری راهبردهای خودتنظیمی رجحانی به ساير افراد

نتیجه گیری
میانگین خالقیت و خودتنظیمی در دانشجويان مورد بررسی

می شود اساتید با فراهم آوردن محیط های آموزشی مؤثر،

متوسط بود .همچنین نتايج حاکی از اهمیت خالقیت و

جهت يادگیری خودتنظیمی دانشجويان و ارائه تکالیفی جهت

بکارگیری روش های خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی

افزايش راهبردهای برنامه ريزی ،سازمان دهی و توانايی

دانشجويان مورد مطالعه دارد و بر اين اساس به نظر می رسد

شناختی و فراشناختی و همچنین اهمیت دادن به خالقیت

که سیستم آموزشی برای نیل به اهداف ذکر شده نیازمند

دانشجويان ،زمینه را برای پیشرفت هر چه بیشتر آنان فراهم

برنامه ی منسجم تر و جدی تر باشد .در اين راستا پیشنهاد

کنند.

تقدیر و تشکر
اين مقاله حاصل پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته

دانشجويان شرکت کننده در اين مطالعه سپاسگزاری

آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايران است.

می کنند.

نويسندگان مقاله از مسئوالن دانشکده بهداشت و
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بود ( .)21،91علت اين تفاوت ممکن است به تفاوت نمونه

نداشتند .در نتیجه به نظر می رسد سیستم آموزشی
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Background and Objective: Self-regulated strategies and creativity as methods could help
improvement of academic performance in the university, which drew up the opinion of
educational experts to improve the students' academic performance through it. The goal of
this study was determine Relationship between self-regulated strategies and creativity
with the academic performance of public health students in Iran University of Medical
Sciences in 1393-94.
Materials and Methods: In this analytical cross-sectional study, all public health students
(127persen) who were studied in Iran University of Medical Sciences in 2015 year with their
satisfaction enrolled to the study. Self-regulated strategies and creativity were determine by
motivated strategies for learning Questionnaire (MSLQ) and Torrance verbal creativity Test. In
addition mean of the student’s marks were reported as an academic performance of students.
Data analysis was assessed using SPSS software (version16). Descriptive parameters such as
mean, frequency and standard deviation (SD) were reported. For analysis were used
Correlation test.
Results: Mean of the Self-regulated strategies and creativity were intermediate in these
students. There were positive significant correlations between mean of the student’s grade
and creativity ، r=0/22, p=0/01) )point average (r=0/28, p=0/001), the self-regulated strategies
(r=0/82, p=0/0001).
Conclusion: It seems more attention to educational strategies for improvement of academic
performance is required. This purpose could be happen via learning creativity skills and selfregulated strategies.
Key Words: Self-regulated strategies, creativity, academic performance, Students
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