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 خالصه 

باورهای انگیزشي و خودتنظیمي  وسبک های یادگیری  مقایسهبررسي  این پژوهش با هدف: مقدمه

  .انجام شددانشگاه فردوسي مشهد  عادی یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان و

باشد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل مي مقایسه ای-عليپژوهش حاضر توصیفي از نوع : روش کار

مشغول به  1396-97در سال تحصیلي  عادی که واستعداد درخشان  کارشناسي ارشد دانشجویانتمام 

از  .انتخاب شدند هدفمندگیری نفر به شیوۀ نمونه 50. از این جامعه آماری تعدادبود تحصیل مي باشند

برای سنجش  (MSLQ)  یادگیریي برای راهبردهای انگیزشپرسشنامه و  (LSI)یادگیری  سبک سیاهه

تحلیل واریانس  یی پژوهش با استفاده از  از روش های آمارهاداده. متغیرهای موردنظر استفاده گردید

 . تجزیه و تحلیل شد مستقل t( و آزمون MANOVAچند متغیره )

نشان داد که بین گروه دانشجویان استعداد درخشان و گروه  ها: نتایج حاصل از بررسي دادهنتایج

 انگیزشي و خودتنظیمي یادگیریدر سبک های یادگیری و باورهای  وت معناداریادانشجویان عادی تف

  ( .p>0/05وجود ندارد )

: این یافته ها مي توانن بیانگر اهمیت لزوم توجه به ساختارهای انگیزشي و الزامات مربوط نتیجه گیری

 .باشدبه سبک های یادگیری برای تمام دانشجویان، فارغ از توجه به زمینه های استعداد و هوشي آنها مي

انگیزشي و خودتنظیمي، دانشجویان با استعداد یادگیری، راهبردهای سبک  های کلیدی:واژه

 درخشان

 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پي نوشت:
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 مقدمه 

 سرمایه های مهم ترین از درخشان، استعدادهای با دانشجویان

 پرورش و آموزش امر به توجه و جامعه هستند یک انساني

 و مسئوالن آموزشي وظایف از آنها هبالقو استعدادهای

 تعریف هایي تعدد به دلیل  (.1است ) کشوری هر دانشگاهي

 میان توافق عدم و دارد درخشان وجود مورد استعداد در که

 تعریف های عناصر رایج ترین فدرال آمریكا دولت آنها،

 آنها از و است کرده استخراج درخشان را استعداد مختلف

 درخشان بهره با استعداد  افراد به مربوط در برنامه ریزیهای

 ذهني عمومي، از: توانایي عبارت عناصر مي گیرد. این

 برجسته توانایي خالق، تفكر توانایي ویژه، تحصیلي استعداد

 عنوان به (. استعداد2توانایي رهبری است ) و زیبا، هنرهای در

 تكلیفي انجام در توانایي حوزه ای، هر در یادگیری قدرت

 از بهره گیری و ذهني یادگیری مسئله، ظرفیت حل ژه،وی

شرایط جدید  در راه حل یافتن و سازش یافتگي یادگیری،

(. دانشجویان با استعداد درخشان، 3شناخته مي شود )

 عمومي یا ویژه حوزه ای در که هستند دانشجویاني

 بنابراین دهند، مي نشان خود همساالن از باالتر عملكردی

 یادگیری و آموزشي برنامه های نیازمند ندانشجویا این

 21(. شروع قرن 4اساس استعدادشان هستند ) بر متفاوتي

 به نسبت حاکي از تغییرات قابل مالحظه ای در دیدگاه ها

 تحت را درخشان استعدادهای یادگیری که است عواملي

 که عواملي از چند میان این در ( و1داده است ) قرار تأثیر

تأثیر قرار مي دهد سبک های  تحت را یاندانشجو یادگیری

(. تاکنون مدل های 5یادگیری، شناختي و انگیزشي است )

زیادی از سبک های یادگیری ارائه شده، اما در مورد اینكه 

کدام مدل از همه بهتر است اتفاق نظر وجود ندارد. اما کلب 

مدلي از سبک های یادگیری را ارائه داد که به  1984در سال 

یادگیری تجربي شهرت دارد. از نظر کلب یادگیری چرخه 

فرایندی است که به ترتیب از چهار مرحله تشكیل شده است: 
                                                           

1 Winters 

2 Pintrich and Groot 

. مغهوم سازی 3. مشاهد فكورانه یا تاملي 2.تجربه عیني 1

. آزمایشگری فعال. از ترکیب چهار مرحله مربوط 4انتزاعي 

به چرخه یادگیری چهار سبک یادگیری ایجاد مي شود که 

سبک یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق  شامل

(. خالصه ای از مدل کلب در رابطه با سبک 6یابنده مي شود)

 نشان داده شده است:               1های یادگیری در نمودار 

 

 

 
 . مدل کلب در رابطه با سبک های یادگیری1نمودار

بر  یادگیری زمینۀ در تحقیقات میالدی 1980 دهۀ از

طور  به که شناختي و انگیزشي عوامل تعامل نگيچگو

اثر مي  یادگیرندگان پیشرفت و یادگیری روی مشترك

 وجود دارد نظر اتفاق این است. اکنون شده متمرکز گذارند؛

مهارت های  به تحصیلي موفقیت برای یادگیرندگان که

(. 7دارند ) نیاز انگیزشي تمایالت و باورها و شناختي

 در نقش فرد به که است مقوله هایي از يخودتنظیم یادگیری

 به دارد. راهبردهای خودتنظیمي توجه یادگیری فرایند

 و شناختي از فعالیتهای دانشجویان کنترل و تنظیم نظارت،

 1(. طبق تحقیقات وینتزر8دارد ) اشاره خودشان واقعي رفتار

(؛ عبداهلل پور و 10) 2(؛ پینتریج و دی گروت9و همكاران )

(؛ گرونچل، 12) 3(؛ ترویلت، دورون و کومیس11)همكاران 

( 14( و محمدی و همكاران )13) 4شوینگر، استنمایر و فریز

 همبستگي تحصیلي عملكرد با بین یادگیری خودتنظیمي

 وجود دارد.  مثبتي

3 Trouillet, Doron & Combes 

4 Grunschel, Schwinger, Steinmayr & Fries 



 

 والفقاری و همكارانحمید ذ                                                                مقایسه سبک های یادگیری و راهبردهای انگیزشي و خود تنظیمي در دانشجویان -1742

 مصطفي دریادار  و همكاران

 دربارۀ یادگیری که دارد وجود انگیزش از مختلفي مدل های

 مدل های نای از (. یكي15)  است گردیده ارائه عملكرد و

 در محقق است. این انگیزشي پینتریچ باورهای مدل انگیزش،

 رانتظا - ارزش تئوری انگیزشي از متغیرهای مدل تدوین

 حیطۀ در که بیان مي کند تئوری این است، کرده استفاده

از:  عبارتاند دارد که وجود انگیزشي مؤلفۀ سه تحصیلي،

 انگیزشي یمدل، باورها این عاطفه. طبق و ارزش انتظار،

 باورهای باورهای خودکارآمدی، عمومي نوع سه شامل

 در که است جهت گیری های هدفي و تكلیف ارزش

 پیشرفت تحصیلي، زمینۀ دارد. در وجود دانشجویان

 مهارتهای شناختي در دانشجو اعتماد شامل خودکارآمدی

(. 16است ) تحصیلي دورۀ کار انجام یا یادگیری برای خود

 ( و10) گروت دی و (، پینتریچ11) حسیني یافته های طبق

 ( رابطه ای17) صیف فرج اللهي، پور، سعیدی عابدی،

 و خودتنظیمي یادگیری با بین خودکارآمدی قوی و مستقیم

 .دارد وجود دانشگاه تحصیلي دانشجویان عملكرد

اند سبک های یادگیری از دیرباز به عنوان متغیری که مي تو

ت ذار باشد موردتوجه بوده و هسبر عملكرد تحصیلي تاثیرگ

اما پژوهش ها بین سبک های یادگیری وعملكرد تحصیلي 

یاورده نقائل به رابطه بودند و دربعضي دیگر رابطه ای به دست 

ت مي اند. بنابراین عواملي دیگر در این بین نیز حائز اهمی

به  باشد. به نظر مي رسد عواملي نظیرانگیزش و نگرش افراد

راهبردهای یادگیری از اهمیت فراواني  دروس مختلف و

 وبرخوردارند؛ که مي توانند به عنوان میانجي عمل کنند 

 دانشجویانرابطه سبک های یادگیری را با عملكرد تحصیلي 

 لعهاز این مطا پژوهشگر هدفبنابراین را توجیه پذیر کنند. 

و راهبردهای سبک های یادگیری ی شناسایي تفاوت ها

خاص بین دانشجویان استعداد ظیمي انگیزشي و خودتن

 . عادی مي باشددرخشان و 

 

 کار روش

مقایسه ای مي باشد. -پژوهش حاضر توصیفي از نوع علي

عادی و جامعه مورد نظر این پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان 

کارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي شهر مشهد استعداد درخشان 

مشغول به   96-97هستند که در نیم سال اول سال تحصیلي 

گیری نفر به شیوۀ نمونه 50تحصیل مي باشند، که از این تعداد 

 از دفتر نخست که صورت بدینانتخاب شدند.  هدفمند

 همه مشخصات و اسامي فردوسي دانشگاه درخشان استعدادهای

 و برتر استعدادهای احراز اساس آیین نامه بر که دانشجویاني

جمهوری  نگيفره انقالب عالي شورای مصوب نخبگي

 بودند، درخشان استعداد شرایط از یكي حائز ایران اسالمي

و  شد گرفته تماس دانشجویان تک تک با شد. سپس گرفته

 همكاری به مایل که افرادی اختیار در پژوهش پرسشنامه های

 دانشجوی هر ازای به سپس .گرفت قرار بودند، پژوهش در

 تحصیلي پایه همان از عادی دانشجوی یک درخشان، استعداد

 دانشجوی 25 ترتیب بدین که شد انتخاب مقایسه گروه عنوان به

 درخشان استعداد دانشجویان با تحصیلي پایه نظر از عادی که

 انتخاب عادی دانشجویان عنوان نمونه به بودند شده همتاسازی

استعداد درخشان  نفره( 25) در نهایت دانشجویان به دو گروه .شد

شدند تا از نظر سبک های یادگیری و  و عادی تقسیم بندی

 راهبردهای انگیزش و خودتنظیمي یادگیری مقایسه شوند.

دانشجویان پس از اطالع از موضوع و آگاهي از فرآیند کار، 

 وارد پژوهش شدند. و با رضایت داوطلبانه 

 

 پژوهش ابزار

این  (:LSIپرسشنامه سبک های شناختی کلب )

تدوین کرد. این پرسشنامه ( 6)سال پرسشنامه را کلب در 

مفهوم -سبک های یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عیني

آزمایشگری فعال، مورد -سازی انتزاعي و مشاهده تاملي

دهد و از ترکیب این ابعاد چهارسبک سنجش قرار مي

یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده به دست 

ه تشكیل شده و برای هر جمل 12مي آید. این پرسشنامه از 

جمله چهار گزینه پیشنهاد شده است؛ آزمودني پاسخ 

رتبه  4تا  1پیشنهادی را با توجه به نحوه یادگیری خود از نمره 

ای که بندی مي کند. به این ترتیب در هر جمله به گزینه

 4بیشترین مطابقت را با سبک یادگیری آزمودني دارد، نمره 

ک یادگیری آزمودني مطابقت ندارد، و به گزینه ای که با سب

داده مي شود. نمره ای که از بقیه نمره ها بیشتر است،  1نمره 
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. (18) بیان کننده سبک یادگیری غالب آزمودني خواهد بود

( در پژوهشي روایي و پایایي این سیاهه را 19) 1کایس

مالیي برای تعیین روایي آدایزدی و مطلوب گزارش کرد. 

 سشنامه از روش روایي همزمان استفاده کردند)اعتبار( این پر

معنادار هستند.  درصد 001/0در سطح که همه سواالت 

همچنین پایایي پرسشنامه ترجمه شده سبک های یادگیری 

هش رودباری و حسین وکلب به زبان فارسي براساس پژ

در پژوهش . به شرح مندرج در جدول مي باشد (20) چاری

نه به روش آلفای کرونباخ برابر کنوني ضریب پایایي کل نمو

 دست آمد. به 82/0

ضرایب پایایي خرده مقیاس های پرسشنامه  .1جدول

 سبک های یادگیری
سبک های 

 یادگیری

آلفای 

 کرونباخ

همبستگي دو 

 نیمه
 اسپیرمن

 59/0 58/0 68/0 تجربه عیني

 58/0 53/0 64/0 مشاهده تأملي

مفهوم سازی 

 انتزاعي
76 % 41/0 69/0 

 73/0 42/0 73/0 ایشگری فعالآزم

 

یادگیری انگیزشی برای پرسشنامه راهبردهای 

(MSLQ):  پرسشنامه راهبردهای انگیزشي و خودتنظیمي

( در زمینه ارزیابي 10وت )برای یادگیری را پینتریچ و دیگر

تنظیمي و باورهای انگیزشي ساخته و آن را راهبردهای خود

پرسشنامه راهبردهای انگیزشي برای یادگیری نام نهادند. این 

اجتماعي مبني بر تعامل -ابزار براساس رویكرد شناختي

شناخت و انگیزش تدوین شده است. پرسشنامه راهبردهای 

 47یادگیری در مجموع دارای  انگیزشي و خودتنظیمي برای

آیتم و دو مولفه است که این دو مؤلفه نیز هر کدام دارای 

از: باورهای  ها عبارتندهایي هستند. این مولفهزیرمولفه

اضطراب ، گذاری درونيخودکارآمدی، ارزش) انگیزشي

راهبردهای خودتنظیمي )راهبردهای شناختي، ( و امتحان

ي(.  نمره گذاری این گذاری دروني، خودتنظیمارزش

                                                           
1 Kayes 

. ای لیكرت استصورت طیف پنج درجهپرسشنامه به

 شوند.گذاری ميبه صورت وارونه نمره 27، 39سواالت 

ای آلفای کرونباخ ( در مطالعه10پینتریچ و دیگروت )

های مولفه باورهای انگیزشي را به این صورت زیرمقیاس

روني گذاری د، ارزش89/0محاسبه نمودند: خودکارآمدی 

برای دو زیرمقیاس  همچنین 75/0و اضطراب امتحان  87/0

راهبردهای یادگیری خودتنظیمي یعني راهبردهای شناختي 

در یک . (21) نیز به دست آمد 74/0و خودتنظیمي  83/0

( انجام گرفت آلفای کرونباخ  22) 2ایكرپژوهش که توسط 

 84/0تا  60/0های بین های این پرسشنامه در دامنهزیرمقیاس

(، ضریب پایایي 23و همكاران ) فوالدچنگبه دست آمد. 

 فاصله در نفری 30 گروه یک بازآزمایي با رااین آزمون 

 یاد پژوهش در آلفای میزان کرد. برآورد ماه یک زماني

و برای هر یک از خرده آزمون 90/0آزمون  کلّ برای شده،

هش در پژوبه دست آمد.  87/0تا  68/0ای از ها در دامنه

کنوني ضریب پایایي کل نمونه به روش آلفای کرونباخ برابر 

 دست آمد. به 76/0

 نتایج

ها و متغیرهای های توصیفي آزمودنيیافته 2در جدول 

به تفكیک گروه در دو بخش مربوط به گروه افراد  پژوهش

شده  ارائه نفر( 25) و افراد عادینفر(  25)استعداد درخشان 

 است. 

ای توصیفي متغیرهای پژوهش در گروه هآماره .2جدول 

 افراد استعداد درخشان و افراد عادی 

 متغیرها

 ها گروه

 عادی استعداد درخشان

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 سبک های یادگیری

 70/9 44/32 67/7 92/31 همگرا

 39/8 16/38 96/5 12/38 واگرا

 74/7 20/40 20/8 28/38 جذب کننده

 02/10 76/29 02/9 76/30 انطباق یابنده

2 Ilker 

http://www.irantahgig.ir/?p=6978
http://www.irantahgig.ir/?p=6978
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 خودتنظیمي یادگیریو  مولفه باورهای انگیزشي

 67/8 60/16 02/7 96/15 خودکارآمدی

 21/7 52/22 94/5 36/22 ارزش دروني

 32/4 12/20 33/4 20/20 اضطراب امتحان

راهبردهای 

 شناختي
52/30 13/10 80/29 54/11 

راهبردهای 

 ميخودتنظی
32/8 40/1 76/8 85/1 

 جنسیت

62/0 31 زن  

38/0 19 مرد  

100/0 50 مجموع  

 

ی درصد( از نمونه62نفر ) 31شود مشاهده مي همانطور که

درصد( را مردان تشكیل 38نفر ) 19پژوهش حاضر را زنان و 

توان مشاهده کرد که مي 2دهند. با توجه به مقادیر جدول مي

درخشان میانگین سبک واگرا و  استعداد دانشجویانگروه 

همگرای بیشتری نسبت به دو سبک دیگر دارند و افراد عادی 

میانگین سبک یادگیری جذب کننده و انطباق یابنده بیشتری 

توان مشاهده کرد نسبت به دو سبک دیگر دارند. همچنین مي

که گروه افراد استعداد درخشان در خودکارآمدی، ارزش 

تنظیمي میانگین باالتری نسبت به دروني، راهبردهای خود

های بررسي فرضیه برایگروه دانشجویان عادی گرفته اند. 

پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره 

(MANOVA ) 2یا تحلیل دوگروهيT  پراخته شده هاتلینگ

پیش از  .شده استاست، که نتایج آن در جداول زیر ارایه 

های تحلیل پژوهش، مفروضههای آزمون آماری فرضیه

که نتایج بیانگر رعایت  چندمتغیری بررسي شد وارایانس

 .شدن پیشفرض ها بود

نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره سبک . 3جدول 

 های یادگیری

 F ارزش اثرات
df 

 فرضیه
df 
 داریامعن خطا

مجذور 

 اتا

 دانشجویان 

 021/0 914/0 45 4 241/0 21/0 اثر پیالیي

مبدای ال

 ویلكز
97/0 241/0 4 45 914/0 021/0 

 021/0 914/0 45 4 241/0 02/0 تلینکااثر ه

بزرگترین 

 ریشه روی
02/0 241/0 4 45 914/0 021/0 

تحلیل واریانس چند  Fآمده،  3همان طور که در جدول 

و  P < 914/0و  2η=  021/0متغیره معني دار نشده است )

دار نبودن این آزمون چند متغیری (. معني F(4و  45= ) 241/0

حاکي از آن است که بین دو گروه دانشجویان از نظر ترکیب 

متغیر وابسته سبک های یادگیری تفاوت معني دار و معتبر 

وجود ندارد. براساس این نتایج، بخش بسیار کوچكي از 

( با این متغیر مستقل تبیین شده است. به 021/0واریانس کل )

شدن آزمون تحلیل واریانس چند متغیره، به دلیل معني دار ن

 آزمون های پس تبعي نمي پردازیم. 

 

 

باورهای نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره . 4جدول 

 یادگیریخودتنظیمي و  انگیزشي

 F ارزش اثرات
df 

 فرضیه
df 
 داریامعن خطا

مجذور 

 اتا

 دانشجویان 

 039/0 875/0 44 5 357/0 39/0 اثر پیالیي

مبدای ال

 ویلكز
961/0 357/0 5 44  875/0 039/0 

اثر 

 تلینکاه
04/0 357/0 5 44  875/0 039/0 

بزرگترین 

 ریشه روی
04/0 357/0 5 44  875/0 039/0 

 

 

تحلیل واریانس چند  Fآمده،  4همان طور که در جدول 

و  P > 875/0و  2η=  039/0متغیره معني دار شده است )

(. معني دار نبودن این آزمون چند متغیری F(5و  44= ) 357/0

حاکي از آن است که بین دو گروه دانشجویان از نظر ترکیب 

یادگیری باورهای انگیزشي و خودتنظیمي متغیر وابسته 

تفاوت معني دار و معتبر وجود ندارد. براساس این نتایج، 

( با این متغیر 039/0بخش بسیار کوچكي از واریانس کل )

شده است. به دلیل معني دار نشدن آزمون تحلیل  مستقل تبیین

 واریانس چند متغیره، به آزمون های پس تبعي نمي پردازیم.
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نمرات عملكرد تحصیلي افراد مستقل   tنتایج  .5جدول 

 استعداد درخشان و عادی

 t متغیر
درجه 

 آزادی

سطح 

معني 

 داری

تفاوت 

 میانگین

تفاوت 

انحراف 

 معیار

فاصله اطمینان  95%

الفاخت  

 باالترین پایین ترین

عملكرد 

 تحصیلي

390/0  48 698/0  141/0  362/0  586/0-  869/0  

390/0  63/37  699/0  141/0  362/0  592/0-  874/0  

 

( نشان مي دهد، 5)جدول شماره  مستقل tآزمون نتایج جدول 

در مقایسه با دانشجویان عادی، عملكرد تحصیلي دانشجویان 

، تفاوتي نمي باشد. میانگین تفاوت بین با استعداد درخشان

برای تخمین میانگین  %95و در سطح اطمینان  141/0شرایط

بود. اندازه اثر  869/0تا  -586/0تفاوت برای جامعه بین 

مستقل نشان داد که تفاوت میان شرایط  tآزمون کوچک بود. 

، P ،48  =df  <697/0معني دار نیست: )آزمون یک دامنه 

390/0  =t.) 

 

 بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های یادگیری و 

راهبردهای انگیزشي و خودتنظیمي در دانشجویان ارشد با 

استعداد درخشان و عادی در دانشگاه فردوسي مشهد انجام 

گرفت. نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه اول مبني بر آنكه، 

ر زمینه سبک های بین دانشجویان عادی و استعداد درخشان د

یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد، نشان داد که بین این 

دو گروه دانشجویان از لحاظ سبک یادگیری  تفاوت 

و  مسروری ثانيمعناداری وجود ندارد. در این راستا پژوهش 

( با هدف مقایسه سبک های یادگیری در دانش 24همكاران )

ان مراکز تیزهوش آموزان تیزهوش و عادی دریافتند که پسر

دارای سبک یادگیری جذب کننده هستند و دختران مراکز 

تیزهوش دارای سبک یادگیری واگرا هستند، پسران مدارس 

عادی دارای سبک یادگیری همگرا و دختران مدارس عادی 

با توجه به دارای سبک یادگیری جذب کننده مي باشند. 

ه کرد که توان مشاهدمي بدست آمده در این پژوهشمقادیر 

گروه افراد استعداد درخشان دارای سبک واگرا و افراد عادی 

دارای سبک یادگیری جذب کننده مي باشند که با نتایج 

 .پژوهش مذکور در قسمت نمونه ی دختران همسو مي باشد

( در پژوهشي که با هدف بررسي رابطه 25) قنبری و همكاران

آموزان  بین سبک های یادگیری با عملكرد تحصیلي دانش

عرب و فارس زبان در درس زبان انگلیسي انجام دادند به این 

نتیجه رسیدند که بین سبک های یادگیری با عملكرد 

تحصیلي دانش آموزان در درس زبان انگلیسي رابطه 

معناداری وجود دارد، نتیجه ی این پژوهش با موضوع 

موردنظر حاضر همسو نمي باشد. پژوهش های همایوني و 

که بیانگر عدم ( 27سرچمي و حسیني) و (26ي)عبدالله

وجودرابطه معناداری بین سبک های یادگیری با عملكرد 

تحصیلي دانش آموزان هستند، با نتیجه این فرضیه از تحقیق 

همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با  حاضر همسو مي باشد.

فرضیه دوم مبني بر آنكه، بین دانشجویان عادی و استعداد 

زمینه راهبردهای انگیزشي و خودتنظیمي تفاوت  درخشان در

معناداری وجود دارد، نشان داد که بین این دو گروه 

دانشجویان از لحاظ راهبردهای انگیزشي و خودتنظیمي 

( در 28عابدیني و همكاران )تفاوت معناداری وجود ندارد. 

پژوهشي با هدف تعیین رابطه سبک های یادگیری و 

تحصیلي دانش آموزان انجام دادند  خودکارآمدی با انگیزش

و نتایج بیان کننده این بود که بین سبک های یادگیری و 

خودکارآمدی با انگیزش تحصیلي رابطه مثبت و معنادار 

( در پژوهشي بیان کردند 10پینتریچ و دیگروت ) وجود دارد.

برده و  باال که راهبردهای خودتنظیمي سطح برانگیختي را

 عملكرد نهایتاً و دهندمي افزایش را تيشناخ درگیری میزان

هیچ کدام از پژوهش های ذکر بخشند. مي را بهبود تحصیلي

شده با نتیجه تحقیق حاضر همسو نمي باشد شاید به این دلیل 

که هر دو گروه از دانشجویان در سطح نسبتا یكساني از 

عملكرد تحصیلي هستند و شرکت کنندگان گروه استعداد 

شامل دانشجویان مقطع فوق لیسانس هستند  و عادی درخشان

که این موجب شده است تا تفاوتي در جنبه های مدنظر 

پیام  است، ممكن خانواده ها مي توان گفت که بوجود نیاید.

 و پیشرفت ارزشها، دربارۀ درهم آمیخته ای و مبهم های
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 که بدهند فرزندشان به پیشرفت مدارانه الگوسازی رفتارهای

 تا دانشجویان با استعداد درخشان در است ممكن امر این

 داده فرد به تیزهوشي برچسب وقتي زیرا بیشتر باشد؛ حدودی

 و دارند وی از بیشتری انتظارات اطرافیان و والدین مي شود،

 کالس به فوق برنامه کالس این از را خود مدام فرزند

 از و مي شوند سردرگم اینكه تا مي دهند انتقال دیگری

 و درست مسیر هدایت و آموزش اصلي دافشناخت اه

فشارهای  کل مي گیرند. در فاصله اصلي اهداف به رسیدن

 سخت گیرانه، رقابت های خانوادگي، و تحصیلي مضاعف

 تالش بیشتر و تحصیلي و آموزشي اهداف بي ارزش دانستن

مي  دکترا ورودی آزمون در شرکت برای عادی دانشجویان

 در عوامل  مي توانند باشد. این رتأثیرگذا امر این در تواند

 نتوانند دانشجویان با استعداد درخشان که شود سبب هم کنار

 از باید باشند. معلمان موفق مي رود انتظار آنها از چنانكه آن

 تفكر این و کنند استفاده خودتنظیمي یادگیری راهبردهای

 دانشجویان مطالب از که بعضي دهند تغییر را خود سنتي

 باید معلمان معتقدند نمي گیرند. پژوهشگران یاد ار آموزشي

 یادگیری دانشجویان برای که کنند را دروني سازی نكته این

آنها  به یادگیری چگونگي مهارت باید و مي آیند دانشگاه به

 شایسته پژوهش این نتایج (. براساس10شود ) داده آموزش

 درسي، مطالب عالوه برآموزش اساتید دانشگاه که است

 زیرا بدهند؛ یاد دانش آموزان به نیز را یادگیری گونگيچ

 اهداف از بازتابي یادگیری خودتنظیمي راهبردهای آموزش

مي رود. در  شمار دانشجویان به تحصیلي زندگي بلندمدت

با برخي از محدودیت ها همانند موارد ذیل  پژوهش حاضر

آگاهي در مورد سبک های یادگیری به  :یمرو به رو شد

ارتباط آن با الگوی فرهنگي به مدرسان کمک مي خصوص 

کنند که مشكالت یادگیری دانشجویان را بهتر درك نمایند. 

از آنجا که سبک های یادگیری که  متناسب با کشور ایران 

باشد یافت نشد و در نتیجه از سبک یادگیری کلب به دلیل 

جامع و رایج بودن استفاده گردید که پیشنهاد مي شود سبک 

 یادگیری را متناسب با فرهنگ کشور بومي سازی نمایند. های

ها در پژوهش، حجم گروه یكي از بزرگترین محدودیت

ها از نظر سن، تاریخچه و نمونه بود. همچنین گروه

 خصوصیات خانوادگي و تحصیلي با یكدیگر تفاوت داشتند.

دسترسي به نمونه مردان دانشجو به دالیل مختلف از جمله 

تعداد آنها درقبولي دانشگاه ها نسبت به زنان؛ با کمتر بودن 

کنترل داروهای مصرفي  های بسیاری مواجه بود.سختي

احتمالي و مشكالتي که افراد ممكن است داشته باشند، در 

زمان انجام پژوهش بر روی افراد شرکت کننده در گروه نمونه، 

 امكان پذیر نبود.

 

 تشکر و قدردانی

ه ما را در انجام این پژوهش یاری از تمامي دانشجویاني ک

 نمودند تشكر و قدرداني مي شود.
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to compare the learning styles 

and the motivational beliefs and self-regulatory of learning in Talented 

and ordinary students in Ferdowsi University of Mashhad.  

Materials and Methods: This research is a causal-comparative 

study. The statistical population of this study included all Talented and 

ordinary master students who studied in the academic year of 2017-

2018. A total of 50 people were selected through Purposive sampling. 

The learning style inventory (LSI) and the Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire (MSLQ) were used to measure the variables.  

Results: The results of data analysis showed that there is no significant 

difference between the group of talented students and the group of 

normal students in learning styles and motivational and self-regulatory 

beliefs of learning (p> 0.05). 

Conclusion: These findings can indicate the importance of paying 

attention to motivational structures and requirements related to 

learning styles for all students, regardless of their areas of talent and 

intelligence. 

Keywords: learning style, motivational and self-regulation strategies, 

Talented students 
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