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و آموزش تفكر سطح باال به  علمي هيأت ياعضا يفراشناخت يرابطه آگاه
  دانشجويان

  
  يالدين قاسم نصر، نظام احمدرضا ،يابراهيم ميرشاه جعفر سيد ،*يحميد عبد

  
 

  چكيده
 يفراشناخت يپژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه آگاه. است يحيات يآموزش يها يبه منظور پذيرش و كاربست نوآور يفراشناخت يآگاه: مقدمه
  .انجام گرفت 1388 - 89 ياصفهان در سال تحصيل يبه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشك و آموزش تفكر سطح باال علمي هيأت ياعضا

 يمام وقت دانشگاه علوم پزشكت  علمي هيأتجامعه اول، اعضاي . بود يدو جامعه آمار يدارا يهمبستگ -ياين پژوهش توصيف: ها روش
جامعه ديگر، كليه دانشجويان سال . انتخاب شدند ينسبتاي  طبقه گيري به روش نمونه علمي هيأتعضو  36 كه از اين تعداد نداصفهان بود

. شدندساده انتخاب  يتصادف گيري نفر از آنان با روش نمونه 360 اصفهان بودند كه تعداد يعلوم پزشك شگاهدان يدوم و سوم كارشناس
ساخته آموزش  توزيع گرديد و پرسشنامه محقق علمي هيأت ياعضا يكه بين نمونه آمار يفراشناخت يابزارها عبارت بود از پرسشنامه آگاه

ضرايب ( يو استنباط ياز آمار توصيفاستفاده  با، ها تجزيه و تحليل داده .شدتفكر سطح باال كه توسط دانشجويان حاضر در نمونه تكميل 
   .گرديدانجام ) يو تحليل رگرسيون خط يهمبستگ
و آموزش تفكر سطح باال به دانشجويان  علمي هيأت ياعضا يفراشناخت يبين آگاه معنادار يحاكي از همبستگ ها يافته: نتايج

حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون نيز  يها يافته. با سن و سابقه تدريس افزايش نمي يافت يليكن اين ويژگ). =81/0r و p >01/0(بود
واريانس آموزش  85/0توانند  با هم مي) شناختي و تنظيم يدانش فراشناخت(آن  يه اصلمؤلفدو  مراهفراشناختي به ه ينشان داد كه آگاه

  ).p >01/0(تفكر سطح باال را تبيين نمايند 
آموزش تفكر سطح  ارائهبا عملكرد آنها در  يعلوم پزشك علمي هيأت ياعضا يفراشناخت يآن است كه آگاه گر بياننتايج : گيري نتيجه

در دستور  علمي هيأت يبه اعضا يفراشناخت يها مهارتو  ها يجهت آموزش آگاه ييها در اين راستا، الزم است سياست. باال مرتبط است
  .قرار گيرد يات آموزش عالمؤسسكار 

  
  .دانشجويان ،علمي هيأت يآموزش تفكر سطح باال، اعضا ،يفراشناخت يآگاه: هاي كليدي واژه

  383تا  371 ):5(14؛ 1393 مرداد/ علوم پزشكيآموزش در مجله ايراني 

  
   

                                                 
حميد عبدي، دانشجوي دكتري، گروه علوم تربيتي، برنامه  :نويسنده مسؤول *

 .دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايرانريزي درسي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، 
habdi63@gmail.com  

 ،يدرس يبرنامه ريز ،ي، گروه علوم تربيت)استاد( يدكتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفر
. دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران ،يو روانشناس يدانشكده علوم تربيت

)sebrahimjafari@yahoo.com(احمدرضا نصر  دكتر ؛)گروه علوم )استاد ،
دانشگاه اصفهان،  ،يو روانشناس يدانشكده علوم تربيت ،يدرس يبرنامه ريز ،يتربيت

نظام الدين قاسمي، دانشجوي دكتري،  ؛)arnasr@edu.ui.ac.ir. (اصفهان، ايران
دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه اصفهان،  گروه روانشناسي، روانشناسي،

 )nezamghasemi@yahoo.com. (صفهان، ايرانا

  مقدمه
رشد آنها به عنوان  يتدريس به فراگيران در راستا 

اثربخش، به عنوان يك هدف ضروري آموزش  يمتفكران
و  ها اين امر به ويژه در دانشگاه شناخته شده است

 بزرگسال يكه مخاطبان آن همگ يات آموزش عالمؤسس
در قبال جامعه از  تر بيش ييگو پاسخو به واسطه  هستند

ات مؤسساز اين رو اين . است داربرخور ياهميت دوچندان
                                                                              

  17/3/93 :، تاريخ پذيرش30/1/93: ، تاريخ اصالحيه1/11/92: تاريخ دريافت مقاله
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جديد تدريس،  يها از اصول و روش گيري با بهره يبايست
تفكر سطح باال در فراگيران  يها مهارتدر پرورش  يسع

داشته باشند و اين بيش از هر چيز قابليت و صالحيت 
تحقق هر  يرا به عنوان عامل اساس علمي هيأت ياعضا

اين است كه  امرالزمه اين . طلبد مي تدريس اثربخش
در فرايند آموزش  يفراشناخت يها مهارتمدرسان از 

اين فرايند ناظر . )1(تفكر سطح باال به فراگيران بهره گيرند
 ياعضا يفراشناخت يها يبر ارتباط اصيل بين آگاه

   .است ال به فراگيرانو آموزش تفكر سطح با علمي هيأت
آگاهي از فرايندهاي تفكر و نيز توانايي اداره  فراشناخت

نمودن فرايندهاي شناختي و شناخت خود است، مانند 
ي و ده سازمانآگاهي از چارچوب دانش خود، 

و توانايي  مسأله ريزي، استفاده از راهبردهاي حل برنامه
از گسترده ترين  يكي .)2(خودارزيابي و خوداصالحي

و همكاران ) Flavell( توسط فالول ختتعاريف از فراشنا
پيشنهاد شده است كه فراشناخت را متشكل از دو بخش 

 يو خود تنظيم يو نظارت فراشناخت يدانش فراشناخت
در  يو خودتنظيم نظارت فراشناختي .)3(اند دانسته
از متون در اين زمينه به عنوان مهارت  يبسيار

  .)4(نيز نام گرفته است يفراشناخت
ه دانش در مورد افراد، مؤلفشامل سه  يفراشناختدانش 

. باشد مي دانش در مورد وظايف و دانش در مورد راهبردها
و  يبرنظارت و خودتنظيم ،يدر شاخه مهارت فراشناخت

. )3(توجه شده است يو ارزشياب ريزي همچنين به برنامه
نيز بخش  )Schraw & Moshman( چراو و موشمان

 ،ريزي برنامه يفراشناخت را متشكل از فرايندها يتنظيم
اخير،  يها در سال. )5(دانند مي ينظارت و ارزشياب

را  يو همكاران چارچوب )Whitebread( بريد وايت
 كه تعريف فالول از دانش فراشناخت رااند  پيشنهاد نموده

 ،ريزي را متشكل از برنامه يتنظيم يها مهارتپذيرد و  مي
مطالعات . )6(نمايد مي تعريف لو كنتر ينظارت، ارزشياب

كه استفاده از فراشناخت در كالس اند  نشان داده يبسيار
، مسألهحل  يو يادگير )7(يبه طور كل يبه بهبود يادگير

. )13تا8(انجامد مي پژوهش و تفكر سطح باال به طور ويژه
در  يبه عبارت ديگر، فراشناخت از عناصر اساس

گردد كه براي پرورش تفكر  مي يي محسوبها برنامه
   .)14(اند سطح باال در فراگيران در نظر گرفته شده

تفكر، تفكر  ييا راهبردها ها مهارتتفكر سطح باال شامل 
محور و  مسأله يپژوهش، يادگير ،ياستدالل علم ،يانتقاد
تفكر سطح باال به عنوان  يها مهارت .)1(باشد مسأله ميحل 

دهد در  مي كه به يادگيرندگان اجازه شناختي يها مهارت
بلوم  بندي طبقه يتحليل، تركيب و ارزشياب سطوح تجزيه و

 بتواندكه  يآموزش.)15(شركت نمايند، تعريف شده است
تفكر سطح باال را تقويت نمايد، بايد از  يها مهارت
شامل توجه به  ها ياين ويژگ. برخوردار باشد ييها يويژگ

برنامه  ،فعال يترفيع يادگير ،دانش و شناخت دانشجويان
، جويانبرانگيختن تعامل بين دانش ،محور مسأله يدرس

 ،)16(باشد مي يواقع يزندگ يها بر اساس موقعيت ييادگير
 يگراي بر اساس رويكرد ساختن ييادگير

constructivism)()17( يو آموزش تفكر انتقاد)است )16 .
از  گيري با بهره ها شاخص مدرسان بايد به آموزش اين

  . در امر تدريس بپردازند ياصول فراشناخت
تغييرات عميق در تدريس نياز  هآموزش تفكر سطح باال ب

مدرسان را به چالش  يها دارد و اين امر ممكن است قابليت
درس برخوردار از  يها به منظور داشتن كالس. بكشاند
 يروش بهقادر به تدريس  يمدرسان بايست تفكر، يويژگ

و  ها مهارتتواند با  نمي هوشمندانه و قابل انعطاف باشند كه
به  يثابت و تغيير نيافتن يو تكنيك يتسن يآموزش يها روال

توانند از طريق آموزش به  مي مدرسان. )18(اجرا درآيد
چگونه تفكر كنند، ياد بگيرند، به خاطر اين كه  دانشجويان در

مختلف داخل و  يها خود را در موقعيت يها آورند و آموخته
به افزايش  خارج كالس درس مورد استفاده قرار دهند،

تفكر  يها مهارتو پرورش  يبر يادگير نترلو ك يآگاه
  . سطح باال در آنها اقدام نمايند

در  ياز كاربرد فراوان به ويژهتفكر سطح باال  يها مهارت
در  ها با توجه به مقتضيات اين رشته ،يپزشك يها رشته
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مدرسان در اين . برخوردار است ،يكار با مشكالت بالين
توانند از اين مهارت به عنوان روش تدريس به  ها مي رشته

اين روش . ندياثربخش استفاده نما يفراگيران در يادگير
يا معما كه همان مشكالت  سؤاليك  ارائهبا  يموزشآ

با استفاده از مشكالت بيمار، . ددگر مي بيمار است شروع
و كسب دانش  مسألهحل  يها مهارت ييادگير يزمينه برا

 -يفرايند يادده. گردد مي فراهم يدرباره علوم پايه و بالين
، حل مسألهدر اين روش، دربرگيرنده مواجهه با  ييادگير
در  ييادگير ينيازها يو شناساي يبا مهارت بالين مسأله

دانش  كارگيري بهفرد،  يفرايند تعامل، مطالعات شخص
دانشجويان  يو يادگير مسألهحل  يكسب شده جديد برا

  . مطرح شده است مسألهدر ارتباط با 
يي ها مهارتكه آموزش  آن است گر بياننتايج تحقيقات  

در  گيري و تصميم مسألهحل  ،ينظير تفكر انتقاد
 يها و كالس )20و19(بوده يناكاف يدانشجويان پزشك

منفعل و حفظ مفاهيم به سمت  يها بايد از برنامه يدرس
 يدگيراه در تسهيل يمؤلفبه عنوان يك  يتفكر انتقاد
مدرسان از  گيري در صورت بهره .)21(حركت كنند

آنها به واسطه  يتواند از سو مي فراشناخت، اين مقوله
 تمتنوع تدريس و در قالب مهار ياستفاده از راهبردها

 ياساس ياز اجزا يتفكر سطح باال به عنوان يك
  .)22(به فراگيران منتقل گردد )14(فراشناخت

رفتار دانشجويان و  يانجام گرفته بر رو يبررس
ي ها مهارتهايي كه به آموزش  مدرسان در برنامه

پرداخت به اين نتيجه  و تفكر در مدرسان مي يفراشناخت
اين  را بعد از يمضاعف ريانجاميد كه فراگيران رفتار تفك

معلمانشان آموزش را دريافت نمودند از خود نشان كه 
ي فراشناختي ها مهارت) Zohar(زوهار  .)23(دادند

ي درس را ها مدرسان و پرورش تفكر سطح باال در كالس
هاي آموزشي  مورد بررسي قرار داده و گزارش داد دوره

گيران كه مدرسان را براي آموزش تفكر سطح باال به فرا
داشته ای  كنند بايد به فراشناخت توجه ويژه مي آماده 
اين  .)24(است ياكتساباي  فراشناخت مقوله .)14(باشند

فراشناختي را  يها يآگاه امر حاكي از آن است كه
توان به مدرسان آموخت و همچنين اين قابليت  مي
 ييفراشناختي باال يها يتواند از مدرساني كه از آگاه مي

مدرسان قادرند . برخوردارند به فراگيران منتقل شود
فراگيران در بهره جستن از  يرا برا يمضاعف يها فرصت
  .)25(در آنها ايجاد نمايند يفراشناخت يها مهارت

دهد؛  مي را با سن نشان يمثبت يدانش فراشناختي همبستگ
كند دانش فراشناختي هم  يعني هر چقدر سن افزايش پيدا مي

 چراو و موشمان پژوهش نتايج. )22(يابد مي فزايشا
)Schraw & Moshman( در  يدانش فراشناخت نشان داد

شود  مي و پربارترتر  يو به همراه سن غن يدوران بزرگسال
 از دانش فراشناختي ،تر بيشتجربيات  و بزرگساالن بواسطه

افراد  .)5(ندنسبت به خردساالن برخوردار هست يباالتر
كسب  يخود تجارب بسيار يزندگ يبزرگسال در ط

آنها را  يدانش فراشناخت يها كه اين تجارب پايهاند  نموده
ها نيز در  پيرو اين امر، اساتيد دانشگاه. )26(دهد مي شكل

در مورد حرفه خود  يدوران تدريس خود، تجارب ارزشمند
به دانش  نهانسبت به آ كه در صورت آگاهياند  اندوخته
و از طريق كاربست به نحو  دست يافته يباالي يفراشناخت

در  يمطلوب آن در فرايند تدريس، در نتيجه به قابليـت باالي
تدريس اثربخش به همراه افزايش سن و سابقه تدريس نايل 

 & Sunny( و استيوارت يچنانكه سان. خواهند شد

Stewart (با  شناختنيز در پژوهش خود نشان دادند كه فرا
در پژوهش خود  يو. يابد يمتجارب تدريس افزايش 

مدرسان  يفراشناخت يهمچنين به اين نتيجه رسيد كه آگاه
در تدريس همراه است كه منجر  يراهبردهاي كارگيري بهبا 

مستقل  يبه بهبود عملكرد و رشد آنها به عنوان يادگيرندگان
متفاوت قادر  يها قعيتباال كه در مو يفراشناخت يو با آگاه
از  .)22(شود مي ،قدرت خالقيت و تفكر هستند و يبه يادگير

توان  مي مطالعات انجام شده در داخل كشور، يبررس
تحقيقات صورت گرفته در جامعه  تر بيشدريافت كه 

كننده  عامل تبيين يبه بررس ،يعلوم پزشك يدانشگاه
 ختهديگر در دانشجويان پردا يفراشناخت در متغيرها
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كه به صورت مستقيم عامل  يو پژوهش )29تا17(است
فراشناخت و آموزش تفكر سطح باال را به عنوان روش 

قرار داده باشد  يمورد بررس علمي هيأت يتدريس در اعضا
است كه آموزش مهارت تفكر  ياين در حال. شود نمي يافت

بسيار با اهميت تدريس و از  يها از روش يسطح باال يك
حوزه علوم  در علمي هيأت ياعضا ياساس يها لترسا
 ياعضا يبوده و بيش از پيش لزوم توانمندساز يپزشك
  .طلبد مي اثربخش اين نوع آموزش ارائهرا در  علمي هيأت

تفكر  يها مهارتاز  يكه در برخوردار يبا احتساب اهميت
فراگيران در عصر حاضر وجود دارد و  يسطح باال برا

مدرسان در  ينظر به نقش ويژه مقوله فراشناخت برا
به ) تفكر سطح باال( ها مهارتآموزش اثربخش اين 

ميزان ارتباط بين  دارد يپژوهش حاضر سع فراگيران،
و آموزش تفكر  علمي هيأت ياعضا يفراشناخت يآگاه

 يسطح باال به دانشجويان را در دانشگاه علوم پزشك
براي رسيدن به هدف . قرار دهد ياصفهان مورد بررس

  :ت زير مطرح شده استسؤاالپژوهش حاضر 
  دانشگاه  علمي هيأتفراشناختي اعضاي  يآيا بين آگاه -1

تفكر سطح باال به  اصفهان و آموزش يعلوم پزشك
  دانشجويان رابطه وجود دارد؟

و هر  علمي هيأت يآيا بين سن و سنوات تدريس اعضا -2
و آموزش تفكر سطح  يفراشناخت يآگاه يها همؤلفيك از 

  باال به دانشجويان رابطه وجود دارد؟
 توانند يآن م يها و مقياس يفراشناخت يآيا آگاه -3

تفكر سطح باال به فراگيران  يها مهارتآموزش  يتواناي
  نمايند؟ يبين پيشرا  علمي هيأت يدر اعضا
  ها روش

بود كه در  يهمبستگ -يتوصيف روش پژوهش حاضر،
 يدر دانشگاه علوم پزشك 1388-89 يسال تحصيل

دو جامعه بوده  ياين پژوهش دارا .اصفهان اجرا گرديد
تمام وقت دانشگاه   علمي هيأتجامعه اول، اعضاي . است

ابتدا . بودند نفر 690كه مجموعاً  ،اصفهان يعلوم پزشك
فراشناختي مورد استفاده  ينسخه از پرسشنامه آگاه 60

به  )30(يسهم گيري نمونه در اين تحقيق با استفاده از
و تعيين كفايت حجم نمونه،  يمنظور انجام مطالعه مقدمات
سپس بر اساس محاسبات . در اين جامعه توزيع گرديد

 36كفايت حجم نمونه، تعداد  يصورت گرفته برا يآمار
در راستاي . تشخيص داده شد يحجم نمونه كاف ينفر برا

ل بودن توزيع و توان به نرما تبيين كفايت حجم نمونه مي
اشاره كرد كه نشان از ) -142/0(عدم كجي قابل توجه 

همچنين با توجه به توان آماري . است معرف بودن نمونه
) =001/0p(سطح معناداري نزديك به صفر و  8/0باالي 

اين  .)31(است نمونه كافي جمتوان فرض كرد كه ح مي
گذاشته  پرسشنامه هاي مقدماتي در اجراي نهايي كنار

از  يگير بعد از اين مرحله، محققان، با بهره .شدند
اقدام به توزيع پرسشنامه بين  ،ينسبتاي  طبقه گيري نمونه

تمام وقت دانشگاه علوم  علمي هيأت ياعضا ازنفر 36
در . نمودند 1388-89 ياصفهان در سال تحصيل يپزشك

 علمي هيأتحجم جامعه اعضاي  بااين پژوهش متناسب 
هر دانشكده در جامعه آماري، تعدادي از اعضاي  

به براي گروه نمونه  ها يك از اين دانشكده هر  علمي هيأت
فراشناختي  يانتخاب و پرسشنامه آگاهصورت تصادفي 

  . در بين آنها توزيع گرديد

  
  ها هحجم نمونه انتخاب شده متناسب با حجم دانشكد: 1جدول 

كي
زش

م پ
علو

اه 
شگ

دان
 

 كل مراكز ديگر دندان پزشكي داروسازي رساني مديريت و اطالع پرستاري و مامايي بهداشت پزشكي توانبخشي نام دانشكده

 690 18 72 44 23 82 45 386 20 جامعه

 36 1 4 2 1 5 2 20 1 نمونه
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ي دوم و ها دانشجويان سالجامعه ديگر اين پژوهش، 
اصفهان  يعلوم پزشك  سوم مقطع كارشناسي دانشگاه

 را تشكيل 1387و  1386سال  يها يبودند كه ورود
انتخاب . نفر بود 4250دادند و جمعيت آنها  مي

مذكور به اين خاطر بود كه اين  يها دانشجويان پايه
كه از استادان  يتر بيشدانشجويان به سبب شناخت 

قادر بودند عملكرد آنها را  يداشتند، به نحو بهتر
 يقابل ذكر است كه به علت اجرا. (نمايند يارزياب

در ترم زوج و مصادف شدن  ها پژوهش و پرسشنامه
دانشجويان سال چهارم، و با توجه  يبا ترم هشت برا

آنها  يبرا ينظر يها كالس ها در اكثر رشتهاين كه  به
ن اشود، به طور ناگزير از دانشجوي ينم تشكيل
از اين جامعه ). دوم و سوم استفاده شده است يها سال
نفر به  351بر اساس فرمول كوكران، تعداد  ،يآمار

داده شدند كه در  صتشخي يعنوان حجم نمونه كاف
 ينفر به عنوان نمونه آمار 360 پژوهش حاضر، تعداد

در  1387و  1386سال  ياز كليه دانشجويان ورود
به منظور اين امر، به ازاي . پژوهش شركت داده شدند

فراشناختي  يكه پرسشنامه سنجش آگاه  علمي هيأتهر 
سال دوم و (را تكميل نموده، از دانشجويان كالسي 

كه وي به تدريس در آن ) كارشناسي عسوم مقط
تصادفي  گيري ، با استفاده از روش نمونهبودمشغول 

نفر با احتساب ميانگين  10(ساده، حدود يك سوم 
براي گروه نمونه ) نفري براي هر كالس 30جمعيت 

 نفر 360دانشجويان انتخاب شدند كه در مجموع 
  .)32(شداستاد مشخص  36 يدانشجو برا

: در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه استفاده گرديد
بين  كه در MAI ابتدا پرسشنامه آگاهي فراشناختي

اين پرسشنامه كه به . توزيع گرديد علمي هيأت ياعضا
 )Dennison & Schraw( وسيله چراو و دينينسون

 اسيدو مق يگويه و دارا 52شامل  .)33(ساخته شد
) گويه 35( شناختي ميتنظ و) گويه 17( يدانش فراشناخت

هر گويه، پنج گزينه در نظر گرفته شده و به  يبرا. است

نمره به آنها ) هميشه(5تا ) وجهبه هيچ (1تناسب 
و  52حداقل نمره ممكن . اختصاص داده شده است

در اين . است هر فرد يبرا 260حداكثر نمره ممكن 
 دهابزار، مقياس دانش فراشناختي متشكل از سه خر

 8با ) Declarative knowledge( ه دانش بيانيمؤلف
 4با ) Procedural knowledge( روشي دانش ،گويه
با ) Conditional knowledge( و دانش شرطي گويه،

دربرگيرنده خرده  شناختي تنظيم اسياست و مق گويه 5
گويه،  7با  )Planning( ريزي برنامه يها همؤلف

 Organizing and( عاتي و مديريت اطالده سازمان

information management ( گويه، نظارت 10با 
)Monitoring ( حل مشكل  راهبردهاي ،گويه 7با
)Debugging strategies ( گويه و  5با

پايايي اين  .گويه بود 6با ) Evaluation(ارزشيابي
مشخص شده /. 93پرسشنامه توسط طراحان آن 

روايي بااليي در  يدارا دهابزار نام برده ش .)33(است
از همساني دروني  و )34(استمحتوا، سازه و ساختار 

وتنظيم شناختي بسيار خوبي بين دو مقياس دانش 
اين پرسشنامه توسط محققان به  .)35(برخوردار است

اساتيد  تأييدفارسي برگردانده شد و ترجمه آن مورد 
 رارق يو زبان و ادبيات انگليس يرشته علوم تربيت

از  يدر مرحله بعد، اين ابزار توسط يك .گرفت
ترجمه معكوس  ،يمتخصصان زبان و ادبيات انگليس

آن  يندگان آن ارسال گرديد و روايساز يگرديده و برا
براي سنجش  .)32(قرار گرفت تأييدآنها مورد  ياز سو

هاي  با كل نمره سؤالپايايي دروني، همبستگي هر 
عالوه بر آن، آلفاي . آزمون در هر مقياس محاسبه شد

كرونباخ براي كل پرسشنامه محاسبه شد كه برابر با 
 و 89/0يه دانش فراشناختمؤلفو براي دو /. 96

مقياس آن از  هشت خرده يو برا 92/0 شناختي تنظيم
، 79/0، دانش روشي75/0دانش بياني: بوداين قرار 
ي و ده سازمان، 84/0ريزي  ، برنامه78/0 يدانش اجراي

بردهاي حل ، راه85/0، هدايت 80/0اطالعات  ديريتم
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  .)32( 83/0 ارزشيابي و77/0مشكل
دوم، پرسشنامه آموزش تفكر سطح باال بود  پرسشنامه

. شدكه توسط گروه نمونه دانشجويان منتخب تكميل 
ان پژوهش حاضر ساخته مؤلفاين پرسشنامه توسط 

ساخت اين پرسشنامه ابتدا بر اساس  يبرا. شده است
 مؤثرمربوط به تفكر سطح باال، عوامل  يمتون تخصص

ك از اين آن هر ي زپس ا. ه تهيه گرديدمؤلفبر اين 
مرتبط با  يسپس رفتارها شدند، يعوامل تعريف عمليات

كه بتواند اين  يمناسب يها آنها تعيين گرديد و گويه
در اين مرحله،  .گرديد يرا بسنجد، طراح يوقايع رفتار

 يصور يرواي. گويه تدوين شد 12 پرسشنامه اوليه با
 رآن با نظر كارشناسان و متخصصان د يو محتواي

 تأييدو  يو تدريس مورد بررس يه درسحوزه برنام
گويه به دليل نامرتبط بودن و عدم  3قرار گرفت و 

 ها به دليل استخراج گويه(با جامعه ايران يتطابق فرهنگ
گويه نيز  5. حذف گرديد )يانگليس ياز متون تخصص

نسخه از اين  40سپس . مورد ويرايش قرار گرفت
دانشجويان در  يبر رو يپرسشنامه به صورت تصادف

به منظور ميزان درك دانشجويان از  يجامعه آمار
اجرا شده و با  ،يپاياي يو بررس شده يطراح يها گويه

كه رابطه  يتسؤاالكرونباخ آن دسته از  يروش پاياي
 آزمون را تقليل يبا نمره كل داشتند و پاياي يمنف
 2دادند حذف و يا ويرايش گرديد كه در اين بخش  مي

آن در اين مرحله  يمقدمات يپاياي. گرديد گويه حذف
 يها اين نسخه ،ياصل يدر اجرا. تعيين شد 89/0

اي  گويه 7 يكنار گذاشته شد و پرسشنامه نهاي يمقدمات
به هر گويه  يده نمره. دانشجو توزيع گرديد 360بين 

 )يعال( 5تا ) بسيار ضعيف( 1بر اساس طيف ليكرت از 
و حداكثر نمره ممكن  7ممكن  مرهو همچنين حداقل ن

 يآن با روش آلفا يپاياي .هر فرد بوده است يبرا 35
اين  ينهاي يها از گويه يبرخ. شدتعيين  95/0كرونباخ 

پرورش قدرت : پرسشنامه به عنوان نمونه عبارتند از
 ،دانشجويان يفكر يها مهارتو  حليلتجزيه و ت

 و دانشجويان يپرورش رشد تفكر خالقانه و انتقاد
  .مستقل دانشجويان يپرورش يادگير

در مطالعه حاضر بدين  ها توزيع پرسشنامه نحوه
اي  طبقه گيري صورت بود كه نخست بر اساس نمونه

اقدام به توزيع پرسشنامه ها  بر طبق دانشكده ينسبت
حاضر  علمي هيأت يدر بين اعضا يفراشناخت يآگاه

بدين صورت كه  ؛گرديد يدر نمونه به صورت تصادف
هر دانشكده، از  يبا مراجعه به كارشناسان آموزش

مورد نياز  علمي هيأت يآنان خواسته شد تا تعداد اعضا
 يشركت در پژوهش را از رو ياز آن دانشكده برا

انتخاب  يليست تهيه شده به صورت كامالً تصادف
 دينپرسشنامه تفكر سطح باال نيز ب يدر اجرا .نمايند

 علمي هيأتهر عضو  ييد كه به ازاگونه عمل گرد
 نفر از دانشجويĤن سال دوم و 10حاضر در نمونه، 

به صورت  را پرسشنامه تفكر سطح باال ،يسوم و
 گيري روش نمونه يدر اجرا. تكميل نمودند يتصادف
به  .عمل شد يگوناگون يها ساده به صورت يتصادف

محقق و همياران  ها از كالس يعنوان مثال در برخ
دانشجويان  ياز اسام يپژوهشگر با استفاده از ليست
نفر  10 يبه طور تصادف كه در اختيار استاد كالس بود

نمونه  ينفر آخر را برا 10نفر وسط و يا  10اول، يا 
از  يبه طور تصادف ها از كالس يدر برخ. دنانتخاب كرد

دو هر  زآخر كالس و يا اول كالس شروع كرده و بعد ا
به عنوان ( دانشجو به نفر سوم يك پرسشنامه داده شد

 يها از روش .)مثال نفر اول، نفر چهارم، نفر هفتم و
نيز به تناسب موقعيت  گيري ديگر اين نوع نمونه

  . ها استفاده گرديد كالس
ميزان آموزش   ت حيطهسؤاالتكميل  ياز آنجا كه برا

ن ترم بايد امتحانات ميا تفكر سطح باال يها مهارت
دقيق كوشش  بندي شده باشد، لذا با يك زمان گزاربر

ها در  ترم، پرسشنامه يسه هفته پايان يشد تا ط
به  يها توزيع گردد تا دانشجويان با اطالعات كاف كالس
 يها است كه پرسشنامه يبديه. ت پاسخ دهندسؤاال
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 ياعضا توسطتر  قبل يمدت يفراشناخت يآگاه
  .شده بودتكميل  علمي هيأت
ت تحقيق، سؤاالتجزيه و تحليل اطالعات و آزمون  يبرا

و ) ميانگين و انحراف معيار( ياز آمار توصيف
 يبه منظور بررس( يآزمون همبستگ نظير ياستنباط

آن با تفكر  يها همؤلفو  يفراشناخت يرابطه بين آگاه
سن و  شناختي سطح باال و نيز ارتباط عوامل جمعيت

و ) ذكر شده يغيرهامتسنوات تدريس با هر يك از 
 بين پيشبه منظور (تحليل رگرسيون به روش ورود 

آن به صورت  يها همؤلفو  يفراشناخت يبودن آگاه
به منظور (و گام به گام ) تفكر سطح باال يجا برا يك

و هر يك  يفراشناخت يه آگاهمؤلفبودن  بين پيشميزان 
تفكر سطح  يآن به صورت جداگانه برا يها همؤلفاز 
مذكور،  يجهت انجام عمليات آمار. بهره گرفته شد) باال

  .استفاده گرديد SPSS-16افزار  از نرم
  

  نتايج
انجام گرفته توسط آمار  يها از تجزيه و تحليل

 36( ها ينگين و انحراف معيار كل آزمودنامي ،يتوصيف

 ينگين نمره آگاهاكل مي در) علمي هيأتعضو 
دانش  يها همؤلفو خرده ) 14/208±52/17( يفراشناخت
 شناختي و تنظيم) 33/67±96/8( يفراشناخت

 نحرافهمچنين ميانگين و ا. بود) 96/14±44/139(
 )97/19±13/2(معيار كل مقياس آموزش تفكر سطح باال

) سال 66/40±30/7(نگين و انحراف معيار سن امي. بود
  .بود) 69/15±88/6(و سنوات تدريس

نشان داد كه بين  پيرسون ينتايج ضريب همبستگ
فراشناخت و آموزش تفكر سطح باال به  يه آگاهمؤلف

 وجود دارد يدانشجويان رابطه معنادار
)001/0<P،81/0r=.( يعالوه بر اين ضريب همبستگ 

 وو د ه آموزش تفكر سطح باال به دانشجويانمؤلفبين 
دانش  ييعن يفراشناخت يه آگاهمؤلف يمقياس اصل

 شناختي تنظيم و )=77/0r=،001/0p( برابر يفراشناخت
اما بين سن و سنوات  .بود )=65/0r= ،001/0p(برابر 

و آموزش تفكر  يفراشناخت يآگاه يها همؤلفتدريس با 
 يسطح باال به دانشجويان هيچ گونه رابطه معنادار

  .)2جدول ()p <05/0(نگرديد دهمشاه

  
  پژوهش يمتغيرها يماتريس همبستگ :2جدول

 سنوات تدريس سن تفكر سطح باال آگاهي فراشناخت تنظيم شناخت دانش فراشناخت  متغيرهاي پژوهش

      1 دانش فراشناخت
     1 ** 95/0 تنظيم شناخت

    1 **95/0 **96/0 آگاهي فراشناخت
   1 **81/0 **65/0 **77/0 تفكر سطح باال

  18/0 20/0 20/0 24/0 1 سن
 1 - -29/0 -18/0 -14/0 -14/0 سنوات تدريس

  .است p >01/0بين متغيرها در سطح  يهمبستگ يمعنادار دهنده نشان "** "عالمت  
  
آن  يها همؤلفو  يفراشناخت يبودن آگاه بين پيش يبررس يبرا
آموزش تفكر سطح باال به دانشجويان، از رگرسيون به  يبرا

 ياين روش نشان داد متغيرها. روش ورود استفاده گرديد
 يه آگاهمؤلفو  شناختي تنظيم ،يدانش فراشناخت( بين پيش

آموزش تفكر سطح  يبرا يباالي يبين پيش، از توان )يفراشناخت
 >R2 ،01/0=85/0(ست باال به دانشجويان برخوردار ا

p() 3جدول(.  
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 يه آگاهمؤلفو  شناختي تنظيم ،يدانش فراشناخت( بين پيش يمتغيرها ينتايج تحليل رگرسيون با روش ورود برا :3 جدول
  )آموزش تفكر سطح باال به دانشجويان(و متغير مالك ) فراشناخت

  بين پيش متغيرهاي
استانداردضرايب غيراستانداردضرايب

p t ضرايب رگرسيون  
  بتا بتا

 =F 62/683 -67/1  096/0 -33/1 ثابت

92/0 R=  
85/0= R2  

  R= 85/0 تعديل شده
001/0 p=  

 57/9 001/0 188/0 79/0 دانش فراشناختي

 -88/21 001/0 -24/0 -71/1  تنظيم شناخت

 50/20 001/0 20/0 68/1 ه آگاهي فراشناختمؤلف

  
همچنين با استفاده از روش رگرسيون گام به گام 

ه آگاهي فراشناختي مؤلفمشخص گرديد كه درگام اول 
ي وارد بين پيشتوانسته است درحضور ساير متغيرهاي 

درصد از واريانس آموزش تفكر سطح  65/0مدل شود و 
 تبيين كند علمي هيأتباال به دانشجويان را در اعضاي 

)65/0=R2 ،01/0p<( .و  درگام دوم آگاهي فراشناختي
حضور ساير متغيرهاي  در شناختي مقياس آن تنظيم

از  81/0بيني توانسته وارد مدل رگرسيون شود و  پيش
سطح باال به تفكر  آموزش(واريانس متغير مالك 

در گام . )>R2 ،01/0p=81/0( را تبيين كند) دانشجويان
سوم، دانش فراشناختي نيز به اين معادله افزوده شده 

ارتقا داده  85/0ي را به بين پيشميزان  است و
  .)4جدول ()>R2 ،01/0p=85/0(است

 
و متغير مالك ) هاي آن همؤلفآگاهي فراشناختي و ( بين پيشنتايج تحليل رگرسيون با روش گام به گام براي متغيرهاي : 4جدول

  )آموزش تفكر سطح باال(
  R R2 F R square ي كنندهبين پيشمتغير 

change 
 ضرايب رگرسيون

  Beta= 80/0 65/0 30/673 65/0 81/0  آگاهي فراشناختي گام اول
94/25  =t  

001/0= Sig  
  Beta=  -36/1 16/0 14/781 81/0 90/0 شناختيآگاهي فراشناختي و تنظيم دومگام

58/17-  =t  
001/0= Sig  

  Beta= 79/0 04/0 62/683 85/0 92/0 آگاهي فراشناختي، تنظيم و دانش فراشناختي سومگام
58/9  =t  

001/0= Sig  
  

  بحث
 يها يحاضر با هدف تعيين رابطه بين آگاهمطالعه 
 يو آموزش تفكر سطح باال در اعضا يفراشناخت

اصفهان انجام گرفته  يدانشگاه علوم پزشك علمي هيأت
مثبت  ياز همبستگ يپژوهش حاضر حاك يها يافته. است

و  علمي هيأت ياعضا يفراشناخت يبين آگاه معنادارو 
اين نتيجه با . دآموزش تفكر سطح باال به فراگيران بو

نتيجه تحقيق صورت گرفته توسط هرن اشتاين 
)Herrnstein()23(، توس )Toth (و همكاران)و وايت  )10

بر  يمبن ،)White & Frederiksen()11( و فريدريكسن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 13

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3084-fa.html


  رابطه آگاهي فراشناختي و آموزش تفكر سطح باال  و همكارانحميد عبدي 
 

http://ijme.mui.ac.ir   379/  )5( 1393/14 مرداد/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 ارائهمدرسان و  يفراشناخت يبين آگاه معنادار يهمبستگ
. آموزش تفكر سطح باال به فراگيران هماهنگ است
 همچنين با نتيجه تحقيق صورت گرفته توسط زوهار

)Zohar(  دارد يخوان همدر اين راستا)نيهمچن جينتا )14 
آن  يها فراشناخت و مقياس يدهد كه آگاه مي نشان

 ارائه تواند مي با هم) شناختي و تنظيم يدانش فراشناخت(
اين نتيجه . نمايد يبين پيشآموزش تفكر سطح باال را 

در صورت  علمي هيأت يكه اعضا آن است گر بيان
از فراشناخت در فرايند تدريس، به موفقيت  گيري بهره
اثربخش آموزش تفكر سطح باال به  ارائهنيز در  يباالتر

ان نظريه فراشناخت دار طرف. يابند مي دانشجويان دست
پيچيده مانند حل  يداختن به رفتارهاپر( ياز كل گراي

حاكم بر اين  يبر حسب قوانين كل يآفرينندگ و مسأله
به طور  ييادگير مسأله( يگراي ، ناقص)رفتارها

 يادگيرنده مطرح يغيرساختاريافته و چالش برانگيز برا
كه از  يمدرسان. نمايند مي حمايت يو فرايندگراي) گردد مي

گيرند به  مي بهره نظريه فراشناخت در امر تدريس
 )گيري ، تفكر، تصميممسألهحل ( شناختي  يعال يفرايندها

و  ييادگير يتوجه دارند، به آموزش راهبردها
در  مسألهدهند، از روش حل  مي اهميت يخودارزشياب

از  گيري و به بهره كنند مي فرايند تدريس خود استفاده
 يو در نتيجه انگيزش درون يدرون يها تقويت كننده

 ياكثر اعضا كه  ادهتحقيقات نشان د. لندئارزش قا
 يرا كه الزمه يادگير يقادر نيستند اصول علمي هيأت

تفكر است  يها مهارتاثربخش در كالس درس و آموزش 
نيست كه آنها مايل به  به خاطرنمايند و اين بدان  يعمليات

دانند چگونه  نمي انجام آن نيستند بلكه به اين دليل است كه
 يذهن يساختارها زآنان اغلب ا. ا انجام دهندآن ر
گنجانده  يدرس يها باالتر دانش كه در برنامه يها حيطه

. ناآگاهند انجام اين امر يفراشناخت يها مهارتشده و نيز 
كه در  ييادگير يها شايد اين توضيح دهد كه چرا راهبرد

 يها مهارتو  يعقالن يها يحصول به شايستگ يراستا
آموزش  يبرا. )36(شوند تفكر هستند به ندرت تدريس مي

منظم  يآموزش يراهبردها بايست مي تفكر سطوح باال
، و تحليلتجزيه  يفراگيران به منظور يادگير يبرا تري

از  ييك. مسايل در نظر گرفته شود يتركيب و ارزشياب
 يها مشاركت دادن فراگيران در فعاليت اين راهبردها،

فعال فراگيران در كالس درس،  يگيردر. است يكالس
 شناختي يدر رشد عملكردها يمهم تأثيراست  كنمم

  . )37(آنها داشته باشد يسطح باال
 يبين آگاه يدر پژوهش حاضر رابطه معنادار

آموزش تفكر سطح باال با سن و  ارائهو  يفراشناخت
ج ايبا نت يافته نيا. سنوات تدريس مشاهده نشده است

 يتحقيقات صورت گرفته در جوامع ديگر هماهنگ يبرخ
 )Stewart & Sunny( و استيوارت يچنانچه سان. ندارد

فراشناخت در مدرسين  كهدر پژوهش خود نشان دادند 
 چرا و. )22(يابد مي به همراه سن و تجارب تدريس افزايش

و بريتر و  )Schraw & Moshman)()5 موشمان
نيز در پژوهش خود  )Britner & Pajares()26( پاژارس

نشان دادند كه فراشناخت بر اساس سن و تجارب فرد 
 يها علت تفاوت بهتواند  مي اين تفاوت،. يابد مي افزايش
كه نبايد از نظر دور داشت اي  البته نكته .باشد يفرهنگ

تفاوت در حجم نمونه اين مطالعه با مطالعات مشابه ذكر 
 .الف نتيجه باشدشده است كه ممكن است دليل اين اخت
 يچگونگ ييادگير(اصوال فراشناخت بواسطه ماهيت خود 

 ايفا العمر امماد يرا در يادگير ينقش مهم )ييادگير
 يتواند منحصر به يك دوره زمان نمي نمايد و از اين رو مي

 )Dobrovolny( يدر اين راستا دابراوالن .)22(معين باشد
با  بايستيان آموزشي ريز برنامهنيز معتقد است كه 

 مختلف آموزشي يو راهبردها ياز تكنولوژ گيري بهره
 براي تسهيل اكتساب فراشناخت در مدرسان و فراگيران

تفكر سطح  يها مهارتديگر،  ياز سو. )38(اقدام نمايند
 خود در افراد شكل يو به خود يباال نيز به صورت ذات

متعدد و  يگيرند بلكه آنها از طريق تجارب فرهنگ نمي
 شكل داده يآموزش يسطه ماهيت خود فرايندهابوا
بايست  مي با توجه به اين اهميت، مدرسان. )39(شوند مي
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به  يفراشناخت يها يو تمرين مداوم آگاه ييادگير هب
تسلط بر آن و  يهمراه سن و سنوات تدريس در راستا

 ارائه ياز آن در بهبود عملكرد خود برا گيري بهره
  .آموزش تفكر سطح باال مبادرت ورزند

كه با توجه به اي  است عمده ترين خصيصه يبديه
پرورش آن در فراگيران  يبايست ،يمقتضيات عصر كنون

قرار  يآموزش عال يدر دستور كار مدرسان و نهادها
فرايند  يبرونداد اصل توان مي .تفكر است يها مهارت گيرد،

 ير يادگيرندگانمدرسان را د يتدريس اثربخش از سو
تفكر سطح باال و در نتيجه  يها مهارتجست كه از 

در مواجهه با مسايل مختلف  يفراشناخت يها مهارت
اثربخش مدرسان  گيري اين امر تنها با بهره. برخوردارند

مجهز كردن دانشجويان به  .گردد مي از فراشناخت حاصل
تفكر سطح باال و راهبردهاي فراشناختي، آنان  يها مهارت

سازد  و خود رهبر مي مستقلرا به عنوان يادگيرندگاني 
مداوم در حال يادگيري به منظور كنار آمدن  به طور كه

اگر . با تغييرات روز افزون دنياي پيرامون خود هستند
قرار است فراگيران در يك جامعه با تكنيك باال به طور 

العمر و  يند بايد به يادگيري مادامموفق عمل نما
جهان در  الزمهي تفكر و فرايند اطالعاتي كه ها مهارت

در عصر حاضر توانايي . حال تغيير است مجهز باشند
نظرهاي گوناگوني نگاه  درگير شدن در تفكر از نقطه

به عنوان خصوصيت اساسي يك فرد : شود مي
مسئول كرده، به عنوان يك نياز براي شهروندي  تحصيل

و اخيراً به عنوان يك مهارت  در يك جامعه دموكراتيك
نيل به . اي از مشاغل براي طيف گسترده تخدامقابليت اس

هاست كه از  اين اهداف در درجه اول بر دوش دانشگاه
در عصر . دنانساني هست ينهادهاي اصيِل تربيت نيرو

ها كه همان  حاضر وظيفه و رسالت جديد دانشگاه
هاي  شديد از مقوله يگير ت نياز به بهرهكارآفريني اس

موفقيت در  يبه طور كل. نمايد فراشناختي را اقتضا مي
 را با كاربرد يهاي آموزش عالي همبستگي مثبت برنامه

نشان  ي فراشناختيها مهارتمداوم و گسترده از 

اين امر جزء الينفك هر تدريس اثربخش  ؛)40(دهد مي
  .است
وضعيت موجود آموزش در  تواند اين تحقيق مي نتايج

را  يها و مؤسسات آموزش عالي پزشك سطح دانشگاه
به وضعيت مطلوب نزديك  تر بيشبهبود بخشد و هر چه 

فراشناختي اعضاي  يوجود ارتباط بين ميزان آگاه. نمايد
و آموزش تفكر سطح باال به دانشجويان،  علمي هيأت
در  يبايد تحوالت اساس هاين اهميت است ك گر بيان

در  ها مهارتتوجه به اين  يدر راستا يدرس يها برنامه
الزم به . قرار گيرد يات آموزش عالمؤسسدستور كار 

 يذكر است كه پژوهش حاضر محدود به اعضا
 اصفهان بوده و يشكزدانشگاه علوم پ علمي هيأت
. تعميم داد ها به ساير دانشگاهآن را  توان نتايج نمي
در اين زمينه، نيازمند انجام  يكل گيري نتيجه ينبنابرا

 يعلوم پزشك يها مشابه در ساير دانشگاه يها پژوهش
  .است كشور

  
  گيري نتيجه

راهبرد  يتوان در راستا مي عنايت به نتايج اين مطالعه،با 
ات آموزش مؤسسدر  علمي هيأت ياعضاسازي  توانمند

بر طبق اين مطالعه، افزايش . برداشت ياساس يگام ،يعال
با  يعلوم پزشك علمي هيأت ياعضا يفراشناخت يآگاه
آموزش تفكر سطح باال همراه  ارائهعملكرد آنها در  يارتقا

ترين عامل تحقق تدريس  ياين امر به عنوان اساس هاست ك
از نتايج اين  گيري با بهره .اثربخش مورد توجه قرار دارد

در  ييها برنامه ارائهو  ها توان با ايجاد كارگاه مي مطالعه
  .به مدرسان نمود يزمينه فراشناخت كمك شايان

  
  قدرداني

دانند از مسؤولين  نويسندگان مقاله حاضر بر خود واجب مي
پژوهش  اين آموزشي كه مساعدت الزم را در انجام

علمي و نيز از كليه دانشجويان كه  عضاي هيأتااند، از  نموده
.اند تشكر ويژه نمايند اري داشتهبا محققان همك
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The Relationship between Meta-Cognitive Awareness of Faculty 
Members and Higher Order Thinking Instruction to Students 

 
Hamid Abdi1, Seied Ebrahim Mirshah Jafari2, Ahmad Reza Nasr3, Nazam Addin Ghasami4 

 
Abstract 
 
Introduction: Metacognitive awareness is crucial to the adoption and application of proven educational 
initiatives. The purpose of this study was to determine the relationship between meta-cognitive awareness of 
faculty members, and higher order thinking instruction to students in Isfahan University of Medical Science 
within 2009- 2010 academic years. 
Methods: This descriptive- correlation study included two study populations. The first one was full-time 
faculty members of Isfahan University of Medical Science out of which 36 were selected using proportional 
stratified sampling. The other population was second and third year undergraduate students of Isfahan 
University of Medical Sciences out of whom 360 were selected by simple random sampling. The data 
gathering instruments were Met-cognitive Awareness Inventory (MAI) distributed among faculty members, 
and Higher Order Thinking Instruction Questionnaire (HOTIQ) developed by the authors of this study and 
completed by students under investigation. For data analysis, descriptive and inferential statistics 
(correlation coefficients and linear regression analysis) were used. 
Results: The findings showed that there was a significant correlation between faculties’ meta-cognitive 
awareness and the higher order thinking instruction to students (P<0.01, r= 0.81). But this feature does not 
increase with age and teaching experience. The findings of regression analysis also showed that meta-
cognitive awareness along with its two components (metacognitive knowledge and cognitive regulation) can 
explain 0.85 percent of variance in higher order thinking instruction (P<0.01). 
Conclusion: The results indicate that the metacognitive awareness of faculty members is related to higher 
order thinking instruction to students. Accordingly, teaching metacognitive shills and awareness to faculty 
members must be placed in the plans of higher education institutions. 
 
Keywords: Meta-cognitive knowledge, higher order thinking instruction, faculty members, students. 
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