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 مطالعه و وضعيت تحصيلي يراهبردها  ازي فراشناختي آگاهينرابطه ب
  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  
  ، زهرا عبادياكبرحسن زاده،  مريم يعقوبي،آرا محمود كيوان، ٭مرضيه جوادي

  
  

  چكيده
 يادگيري، ي رفتارهايينوامل مهم درتعع از. مطالعه است  ويادگيري نظام ي، هرنظام آموزشيندهاي فراينتر ياساس  ازيكي :مقدمه

هدف تعيين رابطه آگاهي فراشناختي دانشجويان از راهبردهاي مطالعه با وضعيت تحصيلي  اين مطالعه با.  استي و درك فراشناختيآگاه
  .آنان انجام شد

 كي اصفهان در سال تحصيليهاي دانشگاه علوم پزش ميان همه دانشجويان دانشكده  همبستگي، ازيفي يك مطالعه توصيط :ها روش
 MARSI  خواندني از راهبردهاي فراشناختيپرسشنامه آگاه. اي انتخاب شدند  نفر به روش تصادفي طبقه191  تعداد 87-88

(Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory) يتوضع. آوري داده شد جمع بين آنان توزيع و در 
با استفاده از   وspssافزار  ها از طريق نرم داده.  شديينتع  كل دانشجو تا زمان انجام تحقيقمره معدلناساس  هر دانشجو يليتحص
  . مستقل و آناليز واريانس تحليل شدtهاي همبستگي پيرسون،  آزمون
همچنين ميانگين . ود ب62/66±8/14 دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ي فراشناختي نمره آگاهيارميانگين و انحراف مع :نتايج

 طور  به باال به17 معدل تحصيلييگروه دارا  داشت ويان دانشجويلي تحصيت با نمره وضعي ارتباط معناداري فراشناختينمره آگاه
 يمحل سكونت ارتباط معنادار  سن، جنس ويرهاي با متغي فراشناختينمره آگاه. بودند  برخوردارري باالتي فراشناختيآگاه  ازيمعنادار

 نسبت به يشتري بي از نمره فراشناختي مقطع كارشناسيان دانشجوكه  يطور  ارتباط داشت، بهيلي مقطع تحصيرداشت اما با متغن
  . برخوردار بودندي مقطع دكترياندانشجو
توجه به  با. د را در دروس مختلف اثربخش وكارآمدتر سازيرنده و مطالعه فراگيادگيري تواند يدانش فراشناخت م  ويآگاه :گيري نتيجه

 هستند نهادهاي يريقابل آموختن و فراگ) همه سطوح در( يمراكز آموزش هم در  خانواده ويطمح  هم دري فراشناختيآگاه  دانش وينكها
  .اين راستا داشته باشد ريزي دقيق و منسجمي در بايد برنامه فرهنگي كشور آموزشي و

  
  ي فراشناختي،آگاهييل تحصيتدانشجو،آموزش،نمره وضع :هاي كليدي هواژ

  .254 تا 246): 3(10؛ 1389 پاييز/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
   

                                                 
 ي خدمات بهداشتيريت مدي دكتريدانشجو، ي جوادهيمرض :نويسنده مسؤول *

،  اصفهاني دانشگاه علوم پزشك،سالمت اقتصاد  ويريت مديقاتمركز تحق ي،درمان
 m_javadi@mng.mui.ac.ir. ايران
 گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشكده مديريت و) استاديار (آرا محمود كيوان دكتر
 .، ايران اصفهاني دانشگاه علوم پزشكعلوم اجتماعي و سالمت ، يقاتمركز تحق  ،رساني اطالع

)kayvanara@mng.mui.ac.ir( خدمات يريت مدي دكتريدانشجويعقوبي،  يممر؛ 
،  اصفهاني دانشگاه علوم پزشك،سالمت اقتصاد  ويريت مديقاتتحق مركزي،  رمان ديبهداشت
  گروه آمار ويزاده مرب مهندس اكبرحسن ؛)aghoobbi997@gmail.com(. ايران

 .، ايران اصفهاني دانشگاه علوم پزشك، دانشكده بهداشتيدميولوژياپ
)hassanzadeh@hlth.mui.ac.ir ( حوزه معاونت ي آموزشكارشناس،يعباد زهراو 

  .، ايران اصفهانيدانشگاه علوم پزشك،  دانشگاهيآموزش

  مقدمه
مباني مهم نظام يادگيري افراد  فراشناخت از شناخت و

 تواند يادگيري فراگيران را به اين دو مفهوم مي. هستند
  .دهد قرار طور اساسي تحت تاثير 

 اشاره ي ذهنهاييندبه فرا) cognition(اصطالح شناخت
 حواس يق كه از طري آنها اطالعاتيقطر دارد كه از

                                                                              
 در سالمت دانشگاه علوم جتماعي علوم ايقات در مركز تحق287143 طرح با شماره ينا

  . اصفهان به ثبت رسيده و هزينه آن از طرف اين معاونت پرداخت شده استيپزشك
 اصالح شده و 10/11/88در تاريخ  به دفتر مجله رسيده، 5/3/88مقاله در تاريخ اين 

  . گرديده است پذيرش17/11/88در تاريخ 
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   و وضعيت تحصيليي فراشناختي آگاهينرابطه ب  مرضيه جوادي و همكاران 
 

  ٢٤٧.)   /   3(10؛ 1389 زپايي/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 به رمز يابند، ي ميير مختلف تغيها  به راهشوند ي ميافتدر
 يبرا  وشوند، ي ميرهحافظه ذخ  درآيند، يم  در

به ). 1(شوند ي ميابيحافظه باز  ازي بعديها استفاده
 نيرامو جهان پي شناختيندهاي ما از راه فرايگرسخن د

به آن پاسخ   وشويم ي از آن آگاه مشناسيم، يخود را م
كسب   دانستن ويعنيخالصه شناخت  طور  به. دهيم يم

  ).2(يآگاهي درباره جهان هست
اما فراشناخت فرايندي است كه درآن فراگيران از 
چگونگي يادگيري خود، چگونگي استفاده از اطالعات 

درباره موجود براي رسيدن به هدف، توانايي قضاوت 
فرايندهاي شناختي در يك تكليف خاص، و چگونگي 
استفاده از راهبردها براي رسيدن به اهداف آگاهي داشته 
در حين عملكرد و بعد از اتمام عملكرد، پيشرفت خود را 

  ).3(كنند ارزشيابي مي
 گرفتن ياد چگونه يادگيري واقع فراشناخت كه همان در
 يها ها و ندانسته انسته ديي فرد در شناسايي، تواناباشد يم

 يندهايفراشناخت دانش فرد درباره فرا.  استيشخو
 خود است و شامل انجام دادن، سامان دادن و يشناخت

دانش ). 4(هاست يان جرينهماهنگ كردن مجموعه ا
 كه دهد ي به افراد ميا  تازههاي آگاهي ينفراشناخت همچن

 ارتباط دادن . كنديل فعال تبديادگيرنده آنان را به تواند يم
 يجمله عوامل مهم  ازيادگيرنده و فعال بودن يكديگرمطالب با 

شود  يموجب م  وكند ي مطالب كمك ميدناست كه به فهم
  ).5( فراموش كنديرتر مطالب را ديادگيرنده
 به يان منفعل، دانشجوي آموزشيستم سيكدر "معموال

 ي را از منابع مختلف آموزشي مطالبيشگيروال هم
 انجام يابي و پس از آن، آزمون و ارزشكنند ي ميافتدر
 درباره نحوه مطالعه و يا يه توصيچاما ه. شود مي
در اغلب . شود ي به آنها نمشان يادگيري بر نظام يريتمد

 و يم از مفاهيمي از نيش بانشجويان دي، آموزشيها نظام
  ازيكي و آموزند ي مي درسيها مطالب را از كتاب

 ي، مطالب درسيادگيرينشجو در دا  هريف وظاينتر مهم
 يادگيري ي راهبردهايرسا  و استفاده ازيسينو خالصه

 يادگيري ي مناسب برايها  از روشيداست، لذا دانشجو با
 كند و هم رف را صيخود استفاده كند تا هم زمان كمتر

 ).6( كتاب را پوشش دهدي اصليمبتواند تمام مفاه
 يا يس تدريوهش بر كه ييها  برنامهدهد ي نشان ميقاتتحق

 كه ييها  از برنامهيش دارد بيد تاكير فراگيادگيريرفتار 
 دارند در يد تاكي آموزشي تكنولوژيا ي درسيها بر كتاب

  ).7( آنان موثراستي آموزشيتبهبود وضع
 يادي ممكن است زمان زيان از مواقع دانشجوبسياري در
 كنند اما خواندن يصرف مطالعه وخواندن مواد درس را
 يراندر واقع اكثر فراگ. نداشته باشد  الزم رايينها كارآآ

اند  فرانگرفته  راي هستند كه قواعد بازيگرانيما مانند باز
 از آنها هم ممكن ياريبس. ياموزند قواعد را بين ايدو با

برند  كار   را بهيح خود بدانند روش صحينكهاست بدون ا
تواند منجر  ي نميشه ناآگاهانه همي وليح رفتار صحيناما ا

 ودقت خواندن يفيت سرعت، كيساز يشينه و بينهبه به
مند   مشخص و هدفيا در مقابل، دانشجو با برنامه. شود

 يح را در جهت صحيادگيري ي عملكرد خود براتواند يم
 موجب تواند ي ميادگيريعدم توجه به برنامه . مايد نيمتنظ

اهش باعث ك  شده وينظام آموزش  دريادي زينهاتالف هز
 ينكهكما ا.  شودي ويلي افت تحصيحت  دانشجو ويزهانگ

  درصد43/4 اعالم شده كهيگران و ديبزرگ در مطالعه ده
اي جهت مطالعه  از دانشجويان ناموفق هيچ برنامه

  ).8(اند نداشته
  برتواند ي مي دانش فراشناختيشگفت، به مطالب پتوجه با

 ت متعدد درمطالعا.  باشد  اثرگذارير فراگيادگيرينحوه 
دو مطالعه . هاست ي آگاهين نقش مهم اگر يان بينه زمينا

خواندن   ويداد كه دانش فراشناخت در چين نشان
آموزان   دانشيادگيري بهبود مطالعه و  بريكاستراتژ

  ).10و 9(گذارد مي ير تاثينيچ
 انجام مداخالت يا منظور سنجش و  بهي مختلفيابزارها
 يان دانشجوي فراشناختهاي ي آگاهي ارتقاي برايآموزش

از جمله، .  استيده گرديم خواندن تنظيراهبردها از
  مطالعهيراهبردها  ازي فراشناختهاي يپرسشنامه آگاه

MARSI (Metacogniton Awareness Reading 
Strategies (2002 درسال يچاردر  ويتوسط مختار 

  ).11.( شده استينتدو
سه مولفه  ر فراشناخت دي معتقد است راهبردهاسيف

  كنترل وي راهبردهايزي،ر  برنامهيراهبردها: گنجد يم
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  )3(10؛ 1389 پاييز/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   ٢٤٨

 يبند  طبقهيكبنابر ). 12(يده  نظمينظارت، و راهبردها
اول :  شامل سه جزء استي، دانش فراشناخت)13(يگرد
دانش (  را بشناسديادگيري راهبرد يك يد فرد باينكها

 يند آن را در فرايد بداند چگونه باكه ين، دوم ا)ياظهار
 بداند كه ينسوم ا ، و)اي يهدانش رو( يردگ كاره خواندن ب

  ).يتيدانش موقع( شود ي راهبرد استفاده مينكجا ا چرا و
 يرمطالعه همانند سا  ويادگيريآنجا كه روش درست  از

 الزم است ين است، بنابرايادگرفتنيها  مهارت فنون و
سرعت   دقت ويشجهت افزا  ويادگيري بهبود وضع يبرا
 يساز ينهنهاد درك مطالب به آموزش و  خواندن ويفيتك و

). 5(خواندن پرداخته شود  ويادگيري موثر يها روش
 ين بي داد تفاوت آشكارنكنگ نشا  در هنگيا مطالعه
 يها يوهش لحاظ استفاده از  ازيفضع  وي قوياندانشجو
 شده كه با يريگ يجهنت دارد و  خواندن وجوديكاستراتژ

  مطالعه وي راهبردهاتوان ي ميآموزشانجام مداخالت 
). 14(يدبهبود بخش  داده وييرتغ  رايان دانشجويادگيري

 كي در دانشگاه علوم پزشيا  بر اساس مطالعهينهمچن
 كه ي ذهنيراهبردها  وي فكريها اصفهان، مهارت

 كنند ي از آن استفاده ميادگيري مطالعه و  درياندانشجو
  ).15( هستنديادگيري قابل آموزش و

 يان نمرات دانشجويموزشآهر نظام   طور معمول دربه
 آنان است و يت و موفقي آموزشيشرفتشاخص سطح پ
 ين هميانگينم  دانشجو ازيلي تحصيتدر واقع وضع

 گفت،  يشپ و با توجه به مطالب گردد ينمرات مشخص م
 كه نمره ياني نمرات در دانشجوينرود ا يانتظار م

  . باشدشتري دارند بيفراشناخت باالتر
 يان دانشجويهدف تعيين ارتباط نمره آگاه  مطالعه بااين

 آنان يلي تحصيتنمره وضع  وي فراشناختياز راهبردها 
 . استيده گرديم اصفهان تنظيدانشگاه علوم پزشك در
  

  ها روش
 191 تعداد ي بر روي ازنوع همبستگيفييك مطالعه توص

 در سال از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نفر
اين دانشجويان با استفاده از .  انجام شد88-87تحصيلي 

دكتري  اي از بين مقاطع كارشناسي و روش تصادفي طبقه
اندك اين  علت تعداده مقطع كارداني ب. انتخاب شدند

 ورود به يارمع. گيري حذف گرديد مونهن دانشجويان از
 يكارشناس( ي دانشجو درمقطع عموميل مطالعه، تحصينا
 اصفهان، يدر دانشگاه علوم پزشك) يا  حرفهيكترد و

  . بوديلي سه ترم تحصيدن گذرانينهمچن
 مورد استفاده يك پرسشنامه دو بخشي بود پرسشنامه

اي  كه در بخش اول سواالت فردي و متغيرهاي زمينه
 ينچون سن، جنس، محل سكونت و مقطع تحصيلي، همچن

 مورد متغير اصلي يعني نمره وضعيت تحصيلي دانشجو
نمره وضعيت تحصيلي، معدل . پرسش قرار گرفته است

 پرسشنامه بود كه به لكل نمرات دانشجو تا زمان تكمي
سه  ها در بندي پاسخ با طبقه( صورت سوال بسته پاسخ

، و معدل كمتر از 17-15باالتر، معدل   و17معدل : دسته
 يدر بخش دوم از پرسشنامه آگاه. تنظيم گرديد ) 15

 يچاردر  وي مطالعه مختارياز راهبردها يفراشناخت
 پرسشنامه، ينا). MARSI(استفاده شده است ) 2002(
 را يان خواندن دانشجوي از راهبردهاي فراشناختگاهيآ

 حل ي خواندن، راهبردهاي كلي راهبردهاياسدر سه مق
 يها سوال. سنجد ي مطالعه ميتي حمايمسئله، و راهبردها

.  و مشخص شده استيمظطور جداگانه تن   بهياسهر مق
حيطه :  ماده و سه حيطه دارد30 پرسشنامه ينا

حداقل صفر و ( سوال 13 خواندن با ي كليراهبردها
 8 حل مسئله با ي، حيطه راهبردها)امتياز1300حداكثر
، و حيطه ) امتياز800حداكثر حداقل صفر و( سوال

 حداكثر حداقل و(  سوال9 خواندن با يت حمايراهبردها
 يا درجه  پنجياس درمقينهگز  هريها پاسخ). ازامتي 900

سوال از   هرياز و حداقل و حداكثر امتيد گرديم تنظيكرتل
 تجهيزات اين پرسشنامه توسط موسسه. صفر تا صد بود

). 17و16(گرديده است افزاري سينا ترجمه و منتشر نرم و
 و ين پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصييروا

 با يز آن نيايي شده و پاييدع تا موضويننظران ا صاحب
  . استيده گرديين تع89/0 كرونباخ ي آلفايبمحاسبه ضر

. اي انجام شد گيري با استفاده روش تصادفي طبقه نمونه
دانشكده كل تعداد نمونه   هريبراساس تعداد دانشجو

 ين بيزدانشكده ن هر  دريه روينا. يد به نسبت گرديمتسه
  تعداد نمونه هريينتع س ازپ.  شديت مختلف رعايها رشته

 يان دانشجوي اساميستدانشكده و هر رشته، افراد نمونه از ل
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 اداره يقپرسشنامه از طر  انتخاب وي تصادفرتصوه ب
  .يد گرديآور جمع  و مجدداًيعها توز آموزش دانشكده

 spss10افزار  هاي اين پژوهش از طريق نرم پرسشنامه
رسي آگاهي به منظور بر. يدتجزيه و تحليل گرد

فراشناختي دانشجويان، توزيع سن، جنس، و مقطع 
 دانشجويان، همچنين وضعيت تحصيلي يليتحص
هايي  شاخص(هاي مختلف آنان از آمار توصيفي  گروه

استفاده ) رچون فراواني درصد، ميانگين، انحراف معيا
هاي فراشناختي دانشجويان  گرديد و ارتباط نمره آگاهي
 ي بررسANOVA با آزمون با وضعيت تحصيلي آنان

 نمره آگاهي فراشناختي بر اساس يسهمنظور مقا به. شد
 اي چون جنسيت، وضعيت سكونت و متغيرهاي زمينه

  .يد استفاده گردt-testمقطع تحصيلي از آزمون 
  

  نتايج
 پرسشنامه انجام شد 189تحليل آماري برروي  تجزيه و

)99/0response rate= ( مشخصات دموگرافيك
 ) درصد92(  نفر175تعداد : ويان به شرح زير بودگ پاسخ

 26در رده ) درصد5/4(  نفر8 سال و25-18در رده سني 
سال به باال  30در رده ) درصد5/3(  نفر6 سال و 30تا

زن  ) درصد66(  نفر125از كل جامعه آماري تعداد . بودند
ازكل . از آنان مرد بودند ) درصد34(  نفر64تعداد  و

  نفر81 بومي و)  درصد57( نفر 108داد گويان تع پاسخ
در )  درصد49( نفر 95غيربومي بودند، تعداد  ) درصد43(

در مقطع )  درصد51(  نفر94تعداد  مقطع كارشناسي و
 نمره معدل تحصيلي تعداد. كردند دكتري عمومي تحصيل مي

 نفر 108، تعداد 17باالتر از )  درصد28(گويان  از پاسخ  نفر52
از  نيز كمتر ) درصد16(  نفر31  و17تا  15ن بي ) درصد56(

  . بود15
باالترين   و94/13كمترين نمره فراشناختي دانشجويان 

با ميانگين كل و انحراف معيار  (98/95نمره آنان 
ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي . است) 8/14±62/66

 فراشناختي دانشجويان در حيطه راهبردهاي خواندن
 حيطه راهبردهاي حل مسئله ، در65/15±42/66
، و در حيطه راهبردهاي حمايت خواندن 53/17±49/68

  . بود35/66 64/17±
 نشان داد تفاوت نمره  ANOVAآزمون آماري

هاي فراشناختي بين حداقل دو گروه از سه گروه  آگاهي
سپس از ). 1جدول( معدل دانشجويان معنادار است

الف استفاده  براي تعيين كيفيت اين اختDuncanآزمون 
 15و مشخص شد تفاوت بين گروه دانشجويان با معدل 

  .باشد دار مياگروه ديگر معن كمتر، با دو و
  

ميانگين نمره   رابطه بين نمره وضعيت تحصيلي و:1جدول 
  هاي فراشناختي آگاهي

  
هاي مختلف آگاهي  در اين پژوهش ارتباط بين حيطه

فراشناختي از راهبردهاي مطالعه و نمره وضعيت تحصيلي 
دانشجويان بررسي و مشخص گرديد كه در هر سه مقياس 
نيز نمره وضعيت تحصيلي دانشجويان با نمره آگاهي 

بين  در. )>001/0p( داري دارداارتباط معنفراشناختي آنان 
 =6/8f اين سه حيطه مقياس راهبرد حل مسئله با

تري با نمره وضعيت   ارتباط قوي)=000/0p.valueو(
 نيز براي Duncanآزمون  .لي دانشجويان داشتتحصي

هاي آگاهي  مولفه يك از هر تعيين كيفيت اين اختالف در
سه مقياس  هر در نشان داد و فراشناختي انجام گرديد

 دو با )كمتر و 15( معدل  تفاوت بين گروه دانشجويان با
  ).2جدول( باشد دار مياگروه ديگر معن

اين مطالعه ارتباط ميانگين نمره  در بخش ديگري از
نوع سن،  شناختي جنس، فراشناختي با متغيرهاي جمعيت

 و مقطع تحصيلي مورد) غيربومي بودن بومي و(سكونت 
ارتباط معناداري بين سن  با نمره . گرفت بررسي قرار

ضريب ز آگاهي فراشناختي دانشجويان با استفاده ا
  .همبستگي پيرسون وجود نداشت

  

نمره وضعيت 
 تحصيلي

 ميانگين نمره
 فراشناختي

انحراف 
 معيار

F P 

 8/13 07/72 شتريب و 17

15-17 6/67 2/14 

 02/10 2/57 كمتر و 15

94/8 001/0< 
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  هاي آگاهي فراشناختي با نمره وضعيت تحصيلي دانشجويان رابطه هر يك از حيطه :2جدول 
  تحصيلي متفاوت شجويان با نمره وضعيتهاي دان نمره حيطه آگاهي فراشناختي درگروه

 آگاهي فراشناختي هاي حيطه
 15 از كمتر 17-15 17 از شتريب

F P 

  007/0 1/5 07/60±9/13 20/66±2/15 17/72±5/15 خواندن كلي راهبردهاي
 000/0 6/8 28/57±8/11 70±3/16 05/74±7/16 مسئله حل راهبردهاي
 001/0 9/7 4/54±9/13 3/67±2/15 5/71±5/15 خواندن حمايت راهبردهاي

  
 و در 60/67±1/15بين زنان  ميانگين نمره فراشناختي در

با استفاده ازآزمون آماري .  بود73/64±9/13بين مردان 
t-testتفاوت موجود بين اين دو گروه   مشخص شد كه

  .نيز معنادار نيست
در  و 42/67±5/14 ميانگين نمره فراشناختي در افراد بومي

  t-test آزمون آماري.بود 76/65±1/15 افراد غيربومي
تفاوت موجود بين اين دوگروه نيز معنادار  نشان داد كه

  .نيست
 ميانگين نمره فراشناختي در بين دانشجويان مقطع كارشناسي

  و در بين دانشجويان مقطع دكتري اين نمره6/14±86/71
 مشخص  t-testآزمون آماري. باشد  مي6/12±29/61

اين دو مقطع  درنمره فراشناختي  كرد كه تفاوت در
  ).>p/001(تحصيلي معناداراست 

  
  بحث

بررسي ارتباط بين نمره آگاهي  مطالعه حاضر به منظور
فراشناختي دانشجويان از راهبردهاي مطالعه و نمره 

 انجام 87-88وضعيت تحصيلي آنان در سال تحصيلي 
  .گرديد

مقياس كلي، ميانگين نمره  كه در نتايج حاصل نشان داد
انشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان فراشناختي د

بدين معني كه دانشجويان اين .  است100  از62/66
سطح متوسطي با راهبردهاي مطالعه آشنا  دانشگاه در

هستند و ميانگين نمره فراشناختي دانشجويان با نمره 
، 17وضعيت تحصيلي آنان كه درسه رده معدل باالتر از 

يم گرديده بود داراي  تنظ15 و معدل كمتراز 17-15معدل 
اين موضوع در برخي مطالعات . ارتباط معناداري بود

 اي كه دربين دو از جمله مقايسه. ديگر نيز تاييد شده است

چين انجام شد  قوي در آموزان ضعيف و گروه دانش
 نشان داد در گروه قوي استفاده از راهبردها و

هاي پيچيده شناختي و فراشناختي به مراتب  استراتژي
كنگ نيز  اي در هنگ مطالعه). 9(گروه ضعيف است بيش از

ضعيف  نشان داد تفاوت آشكاري بين دانشجويان قوي و
هاي استراتژيك خواندن وجود  شيوه از لحاظ استفاده از

  ).14(دارد
مطالعه  هاي آگاهي فراشناختي در مقياس  ا خردهيها  حيطه

ي حل ما عبارت بود از راهبردهاي كلي خواندن، راهبردها
طور جداگانه مورد ه مسئله و راهبردهاي حمايتي؛ كه ب

هاي مختلف  گرفت و مشخص شد مقياس بررسي قرار
نمره آگاهي فراشناختي ارتباط معناداري با نمره وضعيت 

هاي مختلف آگاهي  از بين حيطه. تحصيلي دارند
تري با نمره  فراشناختي، راهبرد حل مساله ارتباط قوي

موضوع مهارت حل . جويان داشتوضعيت تحصيلي دانش
هاي فراشناختي بيش از ساير  بين مهارت مسئله در

فر  تحقيق ساالري در. ها مورد توجه بوده است مهارت
كه دانش فراشناختي حل مساله با توانايي  مشخص شد

داري دارد و طبقه دانش  احل مساله رابطه مثبت و معن
 درباره هاي دانش شخص درباره خود در مقايسه با طبقه

بيني واريانس حل مساله، سهم  تكليف و راهبرد، در پيش
 تحقيق صمدي ).18(بيشتري به خود اختصاص داده است

هاي داراي عملكرد تحصيلي قوي،  داد گروه نيز نشان
متوسط و ضعيف از نظر دانش فراشناختي حل مساله 

تحقيق جزايري و  در). 19( داشتنديتفاوت معنادار
فراشناخت و مهارت حل مسئله نيز، مورد  همكاران در

ها بيانگر تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي بر  يافته
اي كه  مطالعه). 20(آموزان است عملكرد حل مساله دانش

عنوان توسعه يك  و همكاران با) Artz(توسط آرتز 
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 فراشناختي براي تحليل و حل مسئله -چارچوب شناختي
 كه براي حل مسئله در رياضي انجام شد، نشان داده است

به  ها نياز گروه و افزايش مشاركت و درگيري دانشجو در
همچنين ). 21(باشد فراشناختي مي يك تعامل شناختي و

عنوان  با) Mevarech(پژوهشي كه توسط موارچ  در
تاثير يك روش آموزش فراشناختي بر دانش و استدالل 
رياضي دانشجويان انجام گرديد مشخص شد كه 

هاي فراشناختي  فرايند و استفاده ازآشناسازي 
درآموزش دانشجويان درس رياضي موجب تفاوت 

بين  معناداري در دريافت دانش و استدالل اين درس در
شود؛ ضمن اينكه اين مداخله موجب  دانشجويان مي

به نظر نويسنده ). 22(افزايش نمرات آنها نيز گرديده است
ايي كه در تاثير بسز هاي حل مسئله عالوه بر مهارت

 فراگيري و افزايش توان يادگيري دانشجويان دارند به
 در زندگي روزمره افراد بايد يعنوان يك مهارت ضرور

  .مورد تمركز و توجه بيشتري واقع شود
نتايج بررسي رابطه بين آگاهي فراشناختي راهبردهاي 
مطالعه افراد مورد پژوهش با متغيرهاي دموگرافيك نشان 

ميانگين نمره فراشناختي ارتباط   باداد كه متغير سن
كه بخشي از  اين يافته باتوجه به اين. معناداري ندارد

هاي فراشناختي در خانواده و از دوران كودكي  آگاهي
شوند  گرفته مي كار شوند و در سراسر عمر به ريزي مي بنيان

  .رسد مي نظر منطقي به
جنس و نمره  همچنين ارتباط معناداري بين متغير

عني زنان و مردان در آگاهي ي. شناختي مشاهده نشدفرا
اين . فراشناختي از راهبردهاي مطالعه تفاوتي نداشتند

دارد دختران و پسران  يافته با يافته صمدي كه اظهار مي
ويژه حل مساله ه فراشناختي و ب  در استفاده از دانش

  .)23(معناداري ندارند منطبق است رياضي تفاوت
 اوت معنادار بين دانشجويان بومي ودر بررسي حاضر تف

غيربومي از نظر ميانگين نمره آگاهي فراشناختي از 
اين يافته در مطالعه . راهبردهاي مطالعه مشاهده نشد

كه ميانه نمرات  نوريان و همكاران نيز به اثبات رسيد
هاي مطالعه با محل سكونت اختالف  ها و روش مهارت

ر با توجه به نقش و تاثير اين ام). 24(دار نداشته است امعن
هاي امروزي فناوري اطالعات كه در  امكانات و تكنولوژي

دسترس است دور از انتظار نيست؛ ضمن  اغلب نقاط در
ها  دانش اي از هاي فراشناختي مجموعه كه اگر آگاهي اين
تجربياتي است كه منجر به بروز استعداد در ادراك  و

 ممكن است شود بيشتر بهتر و خودتنظيمي فرد مي
محيط برآن تاثيرگذار  جو خانواده و الگوهاي تربيتي و

هاي تربيتي والدين و محيط  وهيموضوع تاثير ش. باشد
تحقيقي كه صمدي انجام داده به روشني بيان  خانواده در

هاي تربيتي والدين و راهبردهاي  گرديده كه بين روش
آموزان رابطه  خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش

  ). 23( داري وجود دارد امعن
راهبردهاي مطالعه در  نمره آگاهي فراشناختي از

 دانشجويان مقطع كارشناسي بيش از مقطع دكتري بود
)۵/٢٧t= 001/0وp= .(با نتايج تحقيق  مغاير اين يافته

مقطع   است كه ارتباط معناداري بين پايه ويمشابه
عه هاي مختلف راهبردهاي مطال تحصيلي با ميانگين حيطه

قابل ذكر است ). 25(يادگيري فراشناختي نشان نداد و
يادگيري را مورد  مطالعه مذكور راهبردهاي مطالعه و

راهبردها  ما به آگاهي فراشناختي از داده و بررسي قرار
داده دانشجويان پزشكي  مطالعه ديگري نشان. ايم پرداخته

هاي  نسبت به دانشجويان داروسازي و دندانپزشكي در زمينه
برداري وضعيت  هاي مطالعه، درك مطلب و يادداشت مهارت
مطالعه ما  كه اين موضوع در). 24(اند تري داشته مناسب

اهميت مقاطع  توجه به حساسيت و با. بررسي نشد
دكتري در ارتباط با سالمت جامعه اين امر نياز به 

 يابي دارد و لزوم توجه بيشتر متوليان و بررسي و علت
  .كند زد مي را گوشلين آموزشي وومس

  
  گيري نتيجه

وجود ارتباط بين نمره آگاهي فراشناختي از راهبردهاي 
مطالعه و وضعيت تحصيلي دانشجويان، ما را به اهميت و 
تاثير آگاهي فراشناختي در رشد و افزايش يادگيري 

تر مقياس راهبردهاي حل  ارتباط قوي. سازد رهنمون مي
ورد نياز با نمره عنوان يك مهارت عمومي م مسئله به

وضعيت تحصيلي، لزوم تاكيد بيشتر بر اين مهارت را 
با توجه به ارتباط مستقيم استفاده از . كند د ميز گوش

راهبردهاي فراشناختي با وضعيت تحصيلي دانشجويان، 
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هاي فراشناختي قابل يادگيري هستند،  كه آگاهي و اين
تربيتي با  الزم است نظام آموزشي، فرهنگي و

هاي فراشناختي از درون خانواده و  سازي آموزش ينهنهاد
ها  ساير اجزاي تربيتي جامعه تالش نمايند تا اين آگاهي

. گيرد برداري همگان قرار  مورد بهرهيا طور گسترده  به
دانشگاه به تشريح  آموزشي در توجه نهادهاي فرهنگي و

هاي فراشناختي براي دانشجويان و اجراي  اهميت آگاهي
جهت آموزش وآگاهي آنان از دانش  هايي در برنامه

بخش . فراشناختي از نيازهاي اصلي در اين زمينه است
ريزي در نظام  ها از طريق برنامه اين مهارت ديگري از

سازي معلمان براي  پرورش كشور و آگاه آموزش و
 آموزان ميسر تغيير در روش تدريس و برخورد با دانش

 رفت در مي كه انتظار ايناين مطالعه عليرغم  در. شود مي
مقطع دكتري دانشجويان از آگاهي فراشناختي بيشتري 
برخوردار باشند اما اين موضوع عكس بود، بنابراين 

الن ووبايد مورد توجه مس مقاطع تحصيلي دكتري بيشتر
 فراشناختي قرار گيرد تا اين يها در ارتباط با آموزش

تري ادامه  شادگيري اثربخيدانشجويان با عملكرد بهتر و 
  .تحصيل دهند
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The Relationship between Metacognitive Awareness of Reading 
Strategies and Students’ Academic Status in Isfahan University of 

Medical Sciences 
 

Marzieh Javadi1, Mahmoud Keyvanara2, Maryam Yaghoobi3, Akbar Hassanzadeh4, 
 Zahra Ebadi5 

 
Abstract 
 
Introduction: Learning and studying are considered among the most basic processes of every educational 
system. One of the most essential factor in determining learning behaviours, is metacognitive awareness and 
perception. This study was performed to determine the relationship between students’ metacognitive 
awareness of reading strategies and their academic status. 
Methods: In a descriptive correlational study, 191 students were selected through stratified random 
sampling out of total students of schools of Isfahan University of Medical Sciences in 2008-2009 academic 
years. Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI) was distributed among study 
sample. Academic status of students was defined based on their grand point average. Data was analyzed by 
SPSS version 10 software using Pearson correlation, independent t, and variance analysis tests.  
Results: The mean and standard deviation of metacognitive awareness score of students was 66.62 ± 14.8. 
The mean score of metacognitive awareness showed a significant correlation with students’ score of 
academic status meaning that students with average score higher that 17, had a significantly higher 
metacognitive awareness. Metacognitive awareness showed no significant relationship with variables of age, 
gender, and residence place. But, there was a significant relationship with academic level, so as MS students 
had higher metacognition score compared to that of PhD students. 
Conclusion: Metacognitive awareness and knowledge may lead to a more effective learning and studying in 
different courses. Considering the fact that metacognitive awareness and knowledge could be learnt both in 
family or educational settings in all levels of learners, it is recommended that educational and cultural 
institutions develop a comprehensive and detailed plan in this regard.  
 
Keywords: Student, metacognition, educational status, education, metacognitive awareness. 
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