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تأثير تدريس بسته فراشناختي بر خودراهبري در يادگيري دانشجويان 
  مدارك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  
  سيما عجمي، ارمحمديان يمحمدحسين، *شكن مريم گردان

  
  
  

  چكيده
ر و مستقل ضروري هاي آموزش عالي را به فراگيران خودراهب تغيير و تحوالت سريع در عرصه علم و دانش، نياز مبرم نظام :مقدمه

  .بر خودراهبري در يادگيري دانشجويان مدارك پزشكي بود هدف اين پژوهش تعيين ميزان تأثير تدريس بسته فراشناختي. سازد مي
 نفر از دانشجويان پسر و دختر رشته مدارك پزشكي 24آزمون،  آزمون و پس در اين مطالعه نيمه تجربي دو گروهي با پيش :ها روش

بسته فراشناختي . دفي به عنوان نمونه انتخاب، و به صورت تصادفي و بطور مساوي در دو گروه تجربي و شاهد قرار گرفتندبطور غير تصا
آوري  ابزار گرد. به شيوه توضيحي همراه با پرسش و پاسخ تدريس شد ساخته در شش جلسه دو ساعته براي گروه تجربي محقق

ميانگين و انحراف (هاي آمار توصيفي  ها با استفاده از شاخص داده. راهبر ويليامسون بودبندي يادگيري خود اطالعات، مقياس خوددرجه
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSPSSافزار  و با نرم) تحليل كوواريانس(و آمار استنباطي ) استاندارد
آزمون افزايش  آزمون نسبت به پيش  پسهاي آن در گروه تجربي در ميانگين نمرات كل خودراهبري در يادگيري و زيرمقياس :نتايج
  .يافت

  .هاي آن تأثير دارد تدريس بسته فراشناختي در افزايش نمره كل خودراهبري در يادگيري و زيرمقياس :گيري نتيجه
  

  .يادگيري، حل مسأله، تفكر انتقادي، خودراهبريتدريس، بسته فراشناختي،  :هاي كليدي واژه
  .140 تا 131): 2(10؛ 1389 تابستان/ كي مجله ايراني آموزش در علوم پزش

  
  
  مقدمه 

هاي يادگيري خودراهبر به  ايجاد و پرورش مهارت
يكي از اهداف آموزش بزرگساالن در چند دهه اخير بدل 

ها و مطالعات مربوط به  شده است، بطوري كه پژوهش
                                                 

، )ريزي آموزشي كارشناس ارشد برنامه (شكن مريم گردان :نويسنده مسؤول *
زاده،  ، كوي حسين81994-49589كد پستي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

  maryam.gordanshekan@yahoo.com. خيابان كاخ، خيابان جي، اصفهان
،  و اقتصاد سالمت مديريت تحقيقاتمركز، )دانشيار (محمدحسين يارمحمدياندكتر 

)yarmohamadian@mng.mui.ac.ir( سيما عجميدكتر و ؛) گروه ، )اردانشي
، رساني دانشكده مديريت و اطالع) ajami@mng.mui.ac.ir(مدارك پزشكي 

  .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مركز تحقيقات مديريت و افتصاد سالمت دانشگاه  در 287299اين طرح با شماره 

  .علوم پزشكي اصفهان ثبت گرديده است
 اصالح شده 13/11/88 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 10/12/87اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است31/3/89و در تاريخ 

. يادگيري خودراهبر در سطح جهان افزايش يافته است
افرادي فعال و خودجوش هستند يادگيرندگان خودراهبر، 

 كه به جاي انتظار كشيدن منفعالنه براي يادگيري واكنشي،
گيرند، يادگيري آنها  ابتكار عمل را در يادگيري به دست مي

 يادگيري هدفمند و معنادار است و با توجه به انگيزه باال،
اين گونه افراد در . ايشان پايداري و تداوم خواهد داشت

 پذيرتر هستند و از فرايند خودانضباطي ليتزندگي خود مسؤو
 ).1(برند در يادگيري خويش سود مي

 يادگيرندگان خودراهبر، مالكان و مديران مسؤول فرايند
هاي الزم  اين قبيل افراد از مهارت. يادگيري خود هستند

براي دسترسي و پردازش اطالعات مورد نياز خود براي 
هاي انجام  وهشپژ). 2(مقصود و هدف خاص برخوردارند

 ، آموزش)گريسون(هاي آموزش بزرگساالن  شده در حيطه
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 محور و - ، و يادگيري شبكه)شيلرف(فراگيران تيزهوش 
، مؤيد اين است كه )شيدت(يادگيري از راه دور 

 ).5تا3(باشد خودراهبري در يادگيري مفيد مي
باشد، به  گري نويني مي فراشناخت، كه حوزه انديشه

ره تفكر است و تركيبي از نظارت و معناي تفكر دربا
فراشناخت ). 6(باشد كنندگي فرايندهاي فكري مي خودتنظيم

 ).7(آورد موتوري است كه خودراهبري را به حركت در مي
مفهوم فرا شعباني به نقل از ياماگوچي، ضمن تحليل 

 فراشناختي دانش: كند شناخت، آن را به دو مقوله تقسيم مي
هاي فراشناختي  ؛ و مهارت)شخص، وظيفه و راهبرد(
دانش وي معتقد است ). نظارت، كنترل و ارزشيابي(

 تفاوت ها فراشناختي تفكر درباره تفكر است و با ديگر دانش
فراشناخت به معناي توانايي فردي به واكنش، ). 8(دارد

). 9(باشد فهميدن و شاهد يادگيري شخصي خويش مي
ظارت، نآگاهي فراشناختي، مشتمل بر تعيين هدف، 

 و خودارزشيابي و تنظيم در خالل فرايندهاي انديشيدن
  ).10(نوشتن در هنگام مطالعه و انجام تكاليف است

مربيان بزرگ، تفكر را مبنا و اساس آموزش قرار 
اند و رشد استعداد تفكر را هدف عمده مؤسسات  داده

هاي اساسي  يكي از مهارت). 12و11(كنند تربيتي تلقي مي
در حقيقت، هنگامي كه فرد . ل مسأله  استتفكر، مهارت ح

شود كه از طريق اطالعات و  با موقعيتي روبرو مي
تواند به آن موقعيت سريعاً پاسخ  هايي كه دارد نمي مهارت

ديوئي  به ). 13(مناسبي دهد، با يك مسأله مواجه است
نقل از گالور و برونينگ، در پي مشاهدات فراوان خود 

-   كرد كه به گمان وي حلسلسله مراحلي را توصيف
كنند، از اين مراحل  كنندگان موفق مسائل از آن پيروي مي

هاي آموزشي مربوط به ابعاد  هنوز نيز در طراحي برنامه
عرضه : شود كه شامل مختلف حل مسأله استفاده مي

 مسأله، تعريف مسأله، طراحي مسأله، تجربه فرضيه، انتخاب
لي، حل مسأله، بطور ك). 14(گردد بهترين فرضيه مي

  ).12(هاست ها و توانايي اي از مهارت مجموعه پيچيده
هاي تفكر انتقادي در محافل  عالقه به توسعه توانايي

هاي شناختي،  نظريه). 15(آموزشي، پديده جديدي نيست
فراشناختي و ساختارگرايي از تقويت و پرورش تفكر 

بعضي از ). 8(كنند انتقادي در فرايند آموزش حمايت مي

پردازان تفكر انتقادي را شامل تجزيه و تحليل،  نظريه
يارمحمديان، به ). 17و16(اند ارزشيابي و استنباط دانسته

 و مستدلي  تفكر انتقادي را به عنوان تفكر منطقي،نقل از انيس
گيري و قضاوت  كند كه مركز توجه آن تصميم تعريف مي

  ).12(در مورد باورها يا اعمال است
 انشكده پزشكي تگزاس در گالوستون،در پژوهشي در د

به ارزيابي ميزان آمادگي خودراهبري در يادگيري 
دانشجويان دوره سه ساله پزشكي كه در برنامه يادگيري 
مبتني بر حل مسأله در طول دو سال اول دانشكده 

نمرات يادگيري خودراهبر . پزشكي شركت داشتند، پرداختند
نتايج . بررسي شدهمه دانشجويان دوره سه ساله پزشكي 

 خودراهبري بيشتري نسبت نشان داد كه اين گروه ميزان
در ). 18(اند به گروه فراگيران بالغ از خود نشان داده

هاي نوآوري در آموزش  استراتژي«: پژوهشي تحت عنوان
نشان »  سالمتو تدريس علوم حياتي در پزشكي و حرفه

ها در علوم پزشكي به  داده شده كه دانش و مهارت
سطحي رسيده كه گذراندن دروس به روش تدريس 
سنتي، براي دانشجويان مشكل است و اين در حالي است 

وي . كه روش تدريس سنتي به طريق سخنراني ادامه دارد
هاي نوين در آموزش، مانند  كند كه روش بيان مي
 محور، - محوري و راهبردهاي يادگيري مسأله-دانشجو

ها را استنتاج  انش و مهارتدانشجويان را قادر ساخته تا د
ها، دانشجو  در اين استراتژي. كرده و كسب نمايند

انديشد كه چگونه در يادگيري به خود متكي بوده و  مي
مسؤوليت يادگيري خويش را بپذيرد، البته در اين راه تا 

از ديگر فوايد اين . باشد هاي استاد الزم مي حدي راهنمايي
ها در تداوم  ستگيروش آموزش و تدريس، توسعه شاي

ارزشيابي خود و همتايان، حركت به سوي يادگيري 
اي  خودراهبر در آموزش پزشكي، كار گروهي، حرفه

اين . باشد اي شدن در اخالق مي شدن در كار و حرفه
هاي رفتاري و  راهبردها همچنين شانس ايجاد مدل

دهد،  نگرشي و خصوصيات شخصي مثبت را گسترش مي
در اين نوع . يابد اي بد كاهش ميدر حالي كه رفتاره

هاي ارتباطي بطور وسيعي گسترش پيدا  يادگيري، مهارت
  ).19(كند مي

هاي يادگيري  استراتژي«: در پژوهشي تحت عنوان
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هاي ذهني و پيامدهاي يادگيري در برنامه  ، مدل»دانشجو
 محور و برنامه درسي سنتي در پزشكي -درسي مسأله

 - ن در برنامه يادگيري مسألهاند كه دانشجويا نشان داده
سازي و  محور، بطور مشخص ميزان بيشتري از مفهوم

همچنين . دهند خودراهبري در يادگيري از خود نشان مي
 محور، -مشاهده شده كه در برنامه يادگيري مسأله

دانشجويان بطور فعال به همكاري و مساعدت با اعضاي 
 يطه وسيعيدر اين پژوهش، دانشجويان ح. پردازند گروه مي

از منابع را در مقايسه با دانشجوياني كه در برنامه 
). 20(بينند به كار بردند يادگيري سنتي آموزش مي

هاي يادگيري،  پژوهشي ديگر كه به بررسي روش
راهبردهاي يادگيري، ميزان يادگيري و فراشناخت 

اند، نشان داده كه برخورداري دانشجويان از  پرداخته
دور نماي جديدي در خصوص توان آگاهي فراشناختي، 

). 21(كند يادگيري ايجاد ميعملي ايشان براي استقالل در 
 كميسيون تغيير و نوآوري اي مروري كه توسط در مطالعه

)Commission on change and Innovation in 
dental Education (پزشكي آمريكا  در آموزش دندان

داف اين انجام گرفته، چنين بيان شده كه يكي از اه
ها و تمرينات براي  كميسيون، ايجاد بهترين آموزش

هاي ذهني مورد نياز دانشجويان براي  ارتقاي ظرفيت
تفكر انتقادي، حل مسأله و : عملكرد كارشناسانه، شامل

باشد تا در نهايت، فرد پس از  مي خودراهبري در يادگيري
آموختگي بتواند يك كارشناس اجرايي متبحر شود  دانش
هاي پس از تحصيل نيز،  وه بر آن، بتواند در سالو عال

در ارزشيابي فهم دانشجويان ). 22(اي يابد ارتقاي حرفه
هاي تحصيلي  كارشناسي درباره حوزه مشاركت در رشته

شود،  الين  كه موجب تسهيل يادگيري خودراهبر مي آن
نتايج حاكي از آن است كه در نظر گرفتن نظريات مختلف 

ر كردن آنان در روش سقراطي، اختصاص دانشجويان، درگي
 خودانديشي و ايجاد دادن زمان زياد براي انجام تكاليف و

بخش، در افزايش توانايي دانشجويان براي  تكاليف لذت
خودگزينشي، خودارزشيابي و خودراهبري در انجام 

ها و مطالب خواندني  برخي از تكاليف و ارائه سرفصل
  ).23(مفيد بوده است
ه ادبيات تحقيق و مرور متون، ايجاد و با توجه ب

ارتقاي يادگيري خودراهبر، يكي از اهداف مهم آموزش 
رود دانشجويان به  شود، زيرا انتظار مي عالي محسوب مي

هاي فردي برسند كه بدون قرار  سطحي از توانمندي
 گرفتن دريك نظام آموزشي ويژه، بتوانند نيازهاي آموزشي

اي به دست آوردن آن خود را شناسايي كرده و بر
بكوشند و در نهايت، يادگيري خود را مورد ارزشيابي 

هاي متداول آموزشي، افرادي با اطالعات  روش. قرار دهند
ترين  دهد كه از حل كوچك نظري فراوان تحويل جامعه مي

در حقيقت، روش . باشند مسائل جامعه در آينده عاجز مي
 طالعات و مفاهيمها، مخلوطي از ا آموزش سنتي در دانشگاه

دهد، اما آنان را در تجزيه و  را به دانشجويان انتقال مي
دهي دانش جديد، كه الزمه  بندي و سازمان تحليل، اولويت

باشد و منجر به يادگيري  تفكر انتقادي و حل مسأله مي
  ).24(گذارد شود، به حال خود مي مؤثر، مستقل و معنادار مي

 هاي ن شد، آموزش مهارتبنابراين، با توجه به آنچه بيا
اساسي يادگيري خودراهبر به دانشجويان امري ضروري 

اين پژوهش با هدف بررسي ميزان تأثير تدريس . باشد مي
بسته فراشناختي بر خودراهبري در يادگيري دانشجويان 

  .انجام شد
  

  ها روش
پژوهش حاضر، از نوع نيمه تجربي دو گروهي با 

جام آن نيمه اول سال آزمون، زمان ان  پس- آزمون پيش
گيري از نوع غير   و روش نمونه1387-88تحصيلي 
هاي اين  آزمودني. بود )Package Sampling(تصادفي 
 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي رشته 24پژوهش، 

مدارك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بودند كه 
اين .  دانشجو انتخاب شدند80از بين جامعه آماري شامل 

 نفر در سه كالس مشغول به تحصيل بودند كه يكي از 80
سپس اين . اين سه كالس به عنوان نمونه انتخاب گرديد

 نفر دانشجو بطور تصادفي در دو گروه تجربي و 24
براي .  نفر بود12تعداد هر گروه . شاهد قرار گرفتند

جلوگيري از سوگيري، پژوهشگر تالش كرد كه تدريس را 
هاي گروه تجربي انجام  آزمودنيبدون القاي هدف به 

بنابراين، دانشجويان هر دو گروه از مطالعه و اهداف . دهد
همچنين پژوهشگر سعي كرد شرايط . اطالع بودند آن بي
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الزم براي پژوهش نيمه تجربي كه شامل ايجاد فضايي 
. مناسب براي تدريس براي گروه تجربي بود، فراهم آورد

 كه تدريس بطور اين فضا طوري در نظر گرفته شد
اختصاصي فقط براي گروه تجربي اجرا گردد و آنان 
توجيه شوند كه مطالب ارائه شده را به گروه شاهد منتقل 

 .نكنند
براي رعايت مالحظات اخالقي، چند مورد به دقت 

گويان و كسب رضايت آگاهانه  توجيه پاسخ: رعايت شد
طرفي و پرهيز از  براي شركت در پژوهش، رعايت بي

هاي خاص توسط پژوهشگر، استفاده از جديدترين  ايشگر
منابع اطالعاتي و علمي، رعايت صداقت هنگام تجزيه و 

ها و عدم تحريف دستاوردها در جهتي كه با  تحليل داده
هاي پژوهشگر همسو باشد، محرمانه نگه داشتن  خواسته

داري  اطالعات حاصل از پرسشنامه، و دقت در نگه
  .رمانهها بطور مح پرسشنامه

 بندي خودراهبري ابزار اين پژوهش، پرسشنامه خوددرجه
 Self-rating of Self-directed learning(در يادگيري 

scale (ويليامسون بود)روايي صوري و محتوايي از ). 1
) اساتيد و كارشناسان(طريق نظرخواهي متخصصين 

به منظور بررسي پايايي، ضريب . مورد تأييد قرار گرفت
بندي  ونباخ براي كل پرسشنامه خوددرجهآلفاي كر

هاي آن محاسبه  يادگيري خودراهبر و همچنين زيرمقياس
شد كه در آن، كل پرسشنامه خودراهبري در يادگيري 

هاي  ، فعاليت87/0، راهبردهاي يادگيري 77/0، آگاهي 9/0
هاي بين فردي  ، مهارت89/0، ارزشيابي 8/0يادگيري 

اده از اين ابزار، ساخت آن دليل استف.  به دست آمد89/0
توسط ويليامسون براي سنجش خودراهبري در يادگيري 

 60اين آزمون شامل . دانشجويان در آموزش عالي بود
-گويه است كه تحت پنج حيطه يادگيري خودراهبر مقوله

  :شود بندي مي 
شامل دوازده گويه مربوط به درك يادگيرندگان :  آگاهي-

تبديل شدن به يادگيرندگان از عوامل مؤثر و دخيل در 
  خودراهبر؛

شامل دوازده گويه براي تشريح :  راهبردهاي يادگيري-
 راهبردهاي يادگيري گوناگون يادگيرندگان براي

  خودراهبر شدن در فرايند يادگيري؛

شامل دوازده گويه براي مشخص : هاي يادگيري  فعاليت-
 هاي يادگيري مورد نياز براي خودراهبر ساختن فعاليت

  شدن يادگيرندگان در فرايند يادگيري؛
شامل دوازده گويه براي نمايان شدن :  ارزشيابي-

هاي خاص كه به يادگيرندگان در نظارت بر  ويژگي
  كند؛ فرايند يادگيريشان كمك مي

شامل دوازده گويه براي سنجش : هاي بين فردي  مهارت-
هاي بين فردي يادگيرندگان كه براي مبدل  مهارت

ادگيرندگان خودراهبر مورد توجه قرار شدن به ي
 .گيرند مي

اي است  گويي اين پرسشنامه، پنج درجه مقياس پاسخ
 ).1=، هرگز2=، به ندرت3=، گاهي اوقات4=، اغلب5=هميشه(

همچنين كمينه و بيشينه نمره به ترتيب براي كل 
  . بود60 و 12ها،   و براي حيطه300 و 60پرسشنامه، 

ان و مكان مناسبي اختصاص براي انجام مطالعه، زم
. تدريس توسط پژوهشگر اصلي انجام گرفت. داده شد

بسته آموزش فراشناختي شامل سه بخش فراشناخت، 
حل مسأله و تفكر انتقادي بود كه در طي شش جلسه دو 

اين شش جلسه در . ساعته براي گروه تجربي تدريس شد
طي سه هفته كه هر هفته شامل دو جلسه بود، انجام 

روش تدريس به شيوه توضيحي و همراه با . تگرف
. پرسش و پاسخ و انجام كار عملي توسط دانشجويان بود

بدين صورت كه مطالب توضيح داده شده و سپس براي 
هاي مناسبي براي دانشجويان  اطمينان از فهم مطالب، مثال

گرديد و در ادامه، كل مطالب به صورت پرسش و  بيان مي
ر پايان، تكاليف متناسب با محتوا شد و د پاسخ تدريس مي

 كل بسته آموزشي. شد و كالس از دانشجويان خواسته مي
به صورت يك كتابچه راهنما در سه بخش در اختيار 

ها گذاشته شد تا بتوانند در هر زمان، مطالعه  آزمودني
الزم به ذكر است كه . دقيقي بر روي مفاهيم داشته باشند

  .ه نشدبه گروه شاهد هيچ آموزشي داد
بسته فراشناختي به شرح زير براي گروه تجربي 

  :تدريس شد
در طي اين : جلسه اول، تدريس راهبردهاي فراشناخت

جلسه پس از بيان تعاريف متعدد از فراشناخت، به ارائه 
: راهبردهاي عمده فراشناختي پرداخته شد كه عبارتند از
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ريزي، راهبردهاي شاهد و نظارت، و  راهبردهاي برنامه
  .دهي راهبردهاي نظم

در طي : جلسه دوم، تدريس مراحل اجراي فراشناخت
اين جلسه، مراحل اجراي فراشناخت بيان گرديد كه عبارتند 

-  برنامهها، ارزشيابي تشخيصي و آگاهي از پيش دانسته: از
  .كنندگي، و نظارت مداوم و تجديد نظر ريزي، خودتنظيم

رايانه جلسه سوم، تدريس رويكرد حل مسأله عملگ
 در طي اين جلسه، به بيان تعاريف مختلف از مسأله: ديوئي

و حل مسأله پرداخته شد، سپس رويكرد عملگرايانه 
مراحل . ديوئي براي حل مسأله مورد بررسي قرار گرفت

عرضه مسأله، تعريف مسأله، : اين رويكرد عبارتند از
  .طراحي فرضيه، تجربه فرضيه، و انتخاب بهترين فرضيه

حل (هارم، تدريس رويكرد حل مسأله گشتالت جلسه چ
در طي اين جلسه، به بيان حل ): مسأله از طريق بينش

مسأله از طريق بينش پرداخته شد كه مراحل آن عبارتند 
پذيري راه  حفظتشخيص مسأله، دوره نهفتگي، بينش، : از
  .هاي مبتني بر بينش هاي مبتني بر بينش، و تعميم راه حل حل

هاي تجويزي براي  ريس چهارچوبجلسه پنجم، تد
در طي اين جلسه به اهميت تفكر انتقادي در : تفكر انتقادي

يادگيري و سپس تعاريف متعدد از تفكر انتقادي پرداخته 
هاي تجويزي براي تفكر انتقادي ارائه  شد و چهارچوب

  .گرديد
اين : جلسه ششم، تدريس مراحل اجرايي تفكر انتقادي

يص مسأله، تعريف و معرفي و تشخ: مراحل عبارتند از
هاي احتمالي، عمل  درك ماهيت مسأله، كشف راه حل

هاي كشف شده، و نگاه به عقب و  كردن بر روي راه حل
  .هاي انجام شده ارزشيابي نتايج فعاليت

آزمون قبل از تدريس بسته  الزم به ذكر است كه پيش
آزمون بعد از اتمام تدريس  فراشناختي اجرا شد و پس

  .گرديداجرا 
هاي حاصل از تجربه انجام شده، با استفاده از  داده

هاي توصيفي  تحليل كوواريانس در كنار ارائه شاخص
افزار  ها با استفاده از نرم تحليل. مورد تحليل قرار گرفت

SPSS-11.501/0سطح معناداري .  انجام گرفتP<بود .  
آزمون هر دو  آزمون و پس هاي پيش ابتدا ميانگين نمره

 هاي سپس چون هدف، مقايسه ميانگين. ه محاسبه گرديدگرو

از تحليل  آزمون گروه تجربي و شاهد با يكديگر بود، پس
در تحليل كوواريانس، نمرات . استفاده شد كوواريانس

آزمون در گروه شاهد و تجربي به عنوان متغير  پيش
بنابراين به جاي ميانگين . گيرد همگام مورد كنترل قرار مي

هاي تجربي و شاهد،   پس آزمون در گروهخام نمره
ميانگين تعديل شده پس آزمون محاسبه شده و سپس 

  .گرديد آزمون با يكديگر مقايسه  نتايج پس
  

  نتايج
كننده در اين پژوهش تا پايان   نفر شركت24تمامي 

ميانگين و انحراف معيار سن . مطالعه حضور داشتند
و در ) ل سا21-27دامنه  (83/22±69/1گروه تجربي 

و توزيع )  سال21-37دامنه  (83/24±53/4گروه شاهد 
 3زن و )  درصد75( نفر 9فراواني جنس در گروه تجربي 

 3/83( نفر 10مرد و در گروه شاهد )  درصد25(نفر 
 .مرد بود)  درصد7/16( نفر 2زن و ) درصد

ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد در دو گروه 
هاي يادگيري  كيك براي زيرمقياستجربي و شاهد به تف

هاي  خودراهبر، شامل آگاهي، راهبردهاي يادگيري، فعاليت
هاي بين فردي و خودراهبري  يادگيري، ارزشيابي، مهارت
آزمون و نيزپس از كنترل متغير   كل در يادگيري، در پيش

  .آزمون در جدول يك آمده است  در مرحله پسآزمون پيش
ها استفاده  مون لوين براي بررسي تساوي واريانساز آز

هاي دو   واريانسفرض لوين مبني بر تساوي شد كه پيش
به منظور مقايسه تفاوت . گروه در جامعه تأييد گرديد

هاي دو گروه در نمره كل يادگيري خودراهبر و  ميانگين
آزمون در مرحله  هاي آن، با كنترل متغير پيش زيرمقياس

. آزمون تحليل كوواريانس استفاده شدآزمون، از  پس
  .نتايج تحليل كوواريانس در جدول دو آمده است

دهد، تعلق به گروه  همان طوري كه جدول دو نشان مي
شاهد يا تجربي تاثير معناداري بر ميانگين نمرات پس 
. آزمون در تمام حيطه هاي خودراهبري در يادگيري دارد

هاي  هاي زيرمقياس به عبارت ديگر، تفاوت بين ميانگين
خودراهبري در يادگيري و همچنين خودراهبري كل، پس 

آزمون در دو گروه تجربي و شاهد  از كنترل متغير پيش
 .معنادار است
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هاي   مهارتهاي يادگيري، ارزشيابي، هاي آگاهي، راهبردهاي يادگيري، فعاليت  نتايج ميانگين و انحراف معيار نمرات زير مقياس:1جدول 
 آزمون آزمون در مرحله پس آزمون و بعد از كنترل متغير پيش دي و خودراهبري كل در دو گروه در پيشبين فر
 ميانگين تعديل شده پس آزمون ميانگين پيش آزمون مرحله

   مؤلفه آگاهي
 88/50±68/4 42/45±71/4 تجربي
 03/41±13/6 17/43±71/6 شاهد

   مؤلفه راهبردهاي يادگيري
 54/52±04/7 50/46±93/5 تجربي
 21/42±42/11 08/44±56/9 شاهد

   هاي يادگيري مؤلفه فعاليت
 05/52±27/7 83/46±86/6 تجربي
 62/41±84/8 67/42±84/8 شاهد

   مؤلفه ارزشيابي
 45/53±02/8 00/43±00/6 تجربي
 96/42±06/9 50/43±57/9 شاهد

   هاي بين فردي مؤلفه مهارت
 44/54±60/7 92/40±61/7 تجربي
 55/42±03/9 92/43±72/9 شاهد

   مؤلفه خودراهبري كل در يادگيري
 48/260±92/30 25/219±23/23 تجربي
 02/213±32/43 33/217±17/40 شاهد

  
هاي بين  هاي يادگيري، ارزشيابي، مهارت هاي آگاهي، راهبردهاي يادگيري، فعاليت  نتايج تحليل كواريانس نمرات زيرمقياس:2جدول 
 آزمون آزمون در مرحله پس  خودراهبري كل در دو گروه بعد از كنترل متغير پيشفردي و

 
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

 حجم اثر F P واريانس
توان 
 آماري

        آزمون مؤلفه آگاهي در مرحله پس
 696/0 242/0 017/0 72/6 28/166 1 28/166 آزمون تأثير پيش

 99/0 518/0 000/0 60/22 64/559 1 64/559 تأثير تعلق به گروه
        آزمون مؤلفه راهبردهاي يادگيري در مرحله پس

 805/0 294/0 008/0 73/8 27/370 1 27/370 آزمون تأثير پيش
 95/0 413/0 001/0 75/14 49/625 1 49/625 تأثير تعلق به گروه

        آزمون هاي يادگيري در مرحله پس مؤلفه فعاليت
 616/0 210/0 028/0 59/5 85/209 1 85/209 ونآزم تأثير پيش

 97/0 453/0 000/0 40/17 89/625 1 89/625 تأثير تعلق به گروه
      1  آزمون مؤلفه ارزشيابي در مرحله پس

 726/0 265/0 014/0 21/7 21/265 1 21/265 آزمون تأثير پيش
 98/0 461/0 000/0 96/17 97/659 1 97/659 تأثير تعلق به گروه

        آزمون هاي بين فردي در مرحله پس مؤلفه مهارت
 676/0 235/0 019/0 45/6 31/262 1 31/262 آزمون تأثير پيش

 99/0 490/0 000/0 17/20 49/819 1 49/819 تأثير تعلق به گروه 
        آزمون مؤلفه كل خودراهبري در يادگيري در مرحله پس

 851/0 320/0 005/0 89/9 03/6958 1 03/6958 آزمون تأثير پيش
 98/0 478/0 000/0 20/19 82/13502 1 82/13502 تأثير تعلق به گروه
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  بحث
هاي آموزش عالي بسياري از كشورهاي  امروزه، نظام

هاي  كوشند تا افراد را به صورت انسان پيشرفته جهان مي
 نويسد كه دانشجويان ويليامز مي. خودراهبر پرورش دهند

ك و توانمندي الزم براي درگيري در يادگيري بايد با در
 اي هاي حرفه مستمر براي ارتقاي توانمندي خود پا به دوره

تحقيقات نشان داده است كه دانشجويان ). 25(بگذارند
هاي الزم براي ايجاد  ها و حمايت نيازمند دريافت آموزش

 ).27و26(باشند هاي مربوط به يادگيري در خود مي مهارت
يران به يادگيرندگان خودراهبر باعث خواهد تبديل فراگ

شد كه آنها خود بتوانند نيازها و اهداف يادگيري خود را 
افزايش خودراهبري . متناسب با دانش موجود تعيين كنند

در يادگيري باعث افزايش پيشرفت تحصيلي و در نهايت، 
در . تداوم يادگيري هميشگي در دانشجويان خواهد شد

 تدريس بسته فراشناختي، افزايش اين پژوهش، هدف از
 .ميزان خودراهبري در يادگيري دانشجويان بود

تدريس بسته فراشناختي، ميزان آگاهي گروه تجربي 
. آزمون افزايش داد را نسبت به گروه شاهد در مرحله پس

). 19(اين يافته تا حدودي با نتايج ديگران هماهنگ است
ر آن است كه ويژگي آگاهي در فرايند يادگيري خودراهب

فراگير از چگونگي يادگيري خود آگاه بوده و براي 
در واقع، پيامد . نمايد ريزي مي رسيدن به موفقيت، برنامه

براي تدريس بسته فراشناختي به دانشجو، طراحي صحيح 
 اين .باشد يادگيري و رشد و پيشرفت علمي توسط وي مي

م گونه دانشجويان در كنترل زمان، وظيفه و منابع الز
يابند و در مواجهه با موانع و  براي انجام كار مهارت مي

گيرند كه با مشكالت و مسائل روبرو  مسائل، ياد مي
ها را بيابند و مسائل را به شكل مقتضي  شوند و راه حل

  .حل نمايند
تدريس بسته فراشناختي، ميزان راهبردهاي يادگيري 

 مونآز گروه تجربي را نسبت به گروه شاهد در مرحله پس
اين يافته تا حدودي با نتايج پژوهشي ديگر . افزايش داد

راهبردهاي شناختي، يادگيرنده را در ). 1(هماهنگ است
ها  سازي دانش و مهارت دهي و ذخيره فراگيري، سازمان

در . دهد و نيز سهولت استفاده از آنها در آينده ياري مي
د واقع، راهبردهاي شناختي همان ابزارهاي يادگيري هستن

  .دهند كه يادگيرنده را در يادگيري مؤثر و مستقل ياري مي
هاي يادگيري  تدريس بسته فراشناختي، ميزان فعاليت

گروه تجربي را نسبت به گروه شاهد در مرحله 
اين يافته تا حدودي با نتايج . آزمون افزايش داد پس

پزشكي  كميسيون تغيير و نوآوري در آموزش دندان
درگير كردن دانشجويان در ). 22(آمريكا هماهنگ است

فرايند يادگيري باعث استقالل و خالقيت آنان در يادگيري 
سمت يادگيرندگاني شده و منجر به ارتقاي يادگيرندگان به 

 با تعيين كردن در واقع، دانشجويان. شود خودراهبر مي
اهداف مهم، تنظيم اطالعات در كار و رسيدن به اهداف، به 

درگيري دانشجو . ست خواهند يافتموفقيت در يادگيري د
براي يادگيري، يكي از اركان اساسي يادگيري است كه 

شود وي بطور مستقل بينديشد و كارهاي خود  باعث مي
  .ريزي كند را برنامه

 تدريس بسته فراشناختي، ميزان ارزشيابي گروه تجربي
. آزمون افزايش داد را نسبت به گروه شاهد در مرحله پس

). 23( حدودي با نتايج ديگري هماهنگ استاين يافته تا
گردد دانشجويان به نظارت  ويژگي ارزشيابي موجب مي

بر خود بپردازند و اعمال و وظايفشان را ارزيابي كنند و 
مرتباً كيفيت كار و جرياني را كه براي يادگيري طراحي 

خودشاهدي و خودنظارتي، يك ابزار . اند، بسنجند نموده
و شناخت چگونه يادگرفتن است كه مهم براي يادگيري 

. باشد يكي از اركان اساسي در جريان يادگيري مي
دانشجويان خودراهبر اغلب خودنظارتي را بطور همزمان 

  .دهند و موازي با يادگيري انجام مي
هاي بين فردي  تدريس بسته فراشناختي، ميزان مهارت

 آزمون گروه تجربي را نسبت به گروه شاهد در مرحله پس
اين يافته تا حدودي با نتايج ديگران هماهنگ . فزايش دادا

درگير كردن فراگيران در فرايند يادگيري و ). 20و19(است
 همچنين تعامل يادگيرندگان با يكديگر در فرايند يادگيري
 باعث تسريع جريان يادگيري گرديده و به رشد يادگيرندگان

  .رساند در اين جريان ياري مي
ختي، ميزان كل خودراهبري در تدريس بسته فراشنا

يادگيري گروه تجربي را نسبت به گروه شاهد در مرحله 
اين يافته تا حدودي با نتايج . آزمون افزايش داد پس

نتايج مقايسه ). 23و21تا18(ديگر هماهنگ است هاي پژوهش
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هايي را   بيان شده با پژوهش حاضر شباهتهاي پژوهش
ها در بين  ن پژوهشدهد از جمله اينكه اكثر اي نشان مي

پزشكي صورت گرفته و حاكي از افزايش دانشجويان علوم 
.  در يادگيري دانشجويان بوده استميزان خودراهبري

 اي همچنين بعضي از تحقيقات مانند پژوهش حاضر، مداخله
نوعي ها به  تقريباً همه پژوهش. استو اثرگذار بوده 

راي يادگيري و اند كه ايجاد انگيزه ب كننده اين مسأله بيان
 يادگيري، منجر به همچنين فعال بودن دانشجويان در فرايند

استقالل در يادگيري و در نهايت، يادگيري خودراهبر و 
  .مستمر خواهد شد

هاي  هايي نيز بين پژوهش حاضر با پژوهش تفاوت
 هاي شده وجود دارد، از جمله اين كه بعضي از پژوهش بيان

ستند در حالي كه پژوهش  پيمايشي ه-بيان شده توصيفي
البته نبايد از اين محدوديت غافل . حاضر نيمه تجربي است

شد كه نتايج اين پژوهش مربوط به دانشجويان مدارك 
هاي  باشد و در تعميم آن به دانشجويان رشته پزشكي مي

گردد با توجه  پيشنهاد مي. ديگر بايد با احتياط عمل نمود
وزش، طول دوره به عمق و ميزان ماندگاري اثر آم

  .آموزش افزايش يابد
  

  گيري نتيجه
تدريس بسته فراشناختي ميزان كل خودراهبري در 

هاي آن شامل آگاهي،  يادگيري و همچنين زيرمقياس
هاي  هاي يادگيري، مهارت راهبردهاي يادگيري، فعاليت

با توجه به اين . دهد بين فردي و ارزشيابي را افزايش مي
ن پس از اتمام تحصيالت به كه بسياري از دانشجويا

هايي  روند، تأكيد بر آموزش دنبال يادگيري و مطالعه نمي
تواند آنها را  شود، مي كه منجر به يادگيري خودراهبر مي

  .در تبديل شدن به فراگيراني هميشگي ياري نمايد
  

  قدرداني
از همكاري مسؤولين محترم دانشكده مديريت و 

 پزشكي اصفهان و رساني پزشكي دانشگاه علوم اطالع
دانشجوياني كه در اين مطالعه شركت نمودند تشكر و 

  .گردد قدرداني مي
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The Effect of Teaching Meta-cognition Package on Self-
Directed Learning in Medical Records Students of Isfahan 
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Maryam Gordanshekan1, Mohammad Hossein Yarmohammadian2, Sima Ajami3 

 
Abstract 
 
Introduction: The ongoing rapid changes in science bring about the need of higher 
education to indepen-dent and self-directed learners. This study seeks the effect of meta-
cognition package training on self-directed learning in medical records students. 
Methods: In this quasi-experimental study using two group design with pre-test and post-test, 
24 female and male medical records students were selected not randomly. Then, they were 
assigned randomly to two groups of control and experiment. A researcher made meta-
cognition package was taught to the experiment group during 6 two-hour sessions using 
explanatory method along with question and answer. Data gathering instrument was 
Williamson self-rating self directed learning scale. Data was analyzed by SPSS software 
using descriptive statistics indices (mean and standard deviation) and inferential statistics 
(Covariance analysis). 
 Results: The mean score of self-directed learning and its subscales in the experiment group, 
demonstrated the increase in post-test compared to that of pre-test. 
Conclusion: Teaching meta-cognition package was effective in the enhancement of the total 
score of self-directed learning and its subscales. 
 
Keywords: Teaching, Meta-cognition, Self-directed, Learning, Problem solving, Critical 
thinking. 
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