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و عملكرد فراشناختي  هايآگاهي ميزان بر فراشناخت راهبردهاي آموزش اثربخشي

 دانشجويان تحصيلي
  

  ٥ليال جويباري  ،٤مهين اديب ، ٣ميترا اميني ،٢اكرم ثناگو ،١عابد نوري
مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،  مركزدانشيار، آموزش پرستاري،  ٢ دانشجوي كارشناسي ارشد، آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز ١

 ٤ ، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيرازمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيدانشيار، گروه پزشكي اجتماعي،  ٣ دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گلستان

، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گلستان،  پرستاري تحقيقاتدانشيار، آموزش پرستاري، مركز  ٥ كارشناس ارشد مديريت، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گلستان

  ايران 
  

  .١١- ١٩صفحات  ٩٥مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي دوره سوم شماره اول بهار و تابستان 

  چكيده

برخي  دارد. ضرورت فراگيران تحصيلي موفقيت براي فراشناختي هايآگاهي كه دهدمي نشان تحقيقات مقدمه و هدف:

هاي بر آگاهي فراشناختي راهبردهاي آموزش ياثربخش تعيين هدف با مطالعه اين هستند. مؤثر هااين آگاهي رشد در عوامل،

  باشد.يم دانشجويان فراشناختي و عملكرد تحصيلي

 بهن گلستا پزشكي علوم دانشجويان پرستاري دانشگاه نفر از ٤٠نيمه تجربي پس و پيش آزمون، تعداد  پژوهش :هاروش

و  آزمون و كنترل انتخاب منظم از كل جامعه آماري دانشجويان پرستاري انتخاب شدند. دانشجويان به دو گروه تصادفي روش

سنجش  جهت (MAI) فراشناختي هايآگاهي استاندارد به گروه آزمون، راهبردهاي فراشناخت آموزش داده شد. از پرسشنامه

استفاده  تفاده شد. جهت تعيين عملكرد تحصيلي از معدل پايان ترم در دو ترمميزان آشنايي دانشجويان با راهبردهاي مطالعه اس

  شد. و آمارهاي توصيفي تحليل tآزمون  شد و با ٢١ هخسن  SPSSافزار نرموارد  هاشد. داده

ين فراشناختي در پس آزمون به شكل معناداري از ميانگ هايآگاهيآزمون از  گروه دانشجويان نمرات كل ميانگين :هايافته

. همچنين آموزش راهبردهاي فراشناخت به گروه آزمون به طور معناداري بر )= ٠٠١/٠Pvalue( گروه كنترل بيشتر بود

  .)>٠٥/٠Pvalue( ثير مثبت داشته استأتحصيلي دانشجويان ت عملكرد

هاي آگاهي ضرورت همچنين و فراشناختي، هايآگاهي فراشناخت بر آموزش مثبت تأثير به توجه با :گيرينتيجه

  .گرددمي پيشنهاد دانشجويان به راهبردها اين آموزش تحصيلي، موفقيت فراشناختي براي

  عملكرد تحصيلي فراشناختي، راهبردهاي فراشناختي، آگاهي فراشناخت، :هاكليدواژه
  

  : پژوهشي نوع مقاله

  ٢٠/٥/٩٥يرش مقاله: پذ   ٢٠/٥/٩٥نهايي:  اصالح   ١٥/٣/٩٥دريافت مقاله: 

. راهبردهاي توسعه هاي فراشناختي و عملكرد تحصيلي دانشجويانآموزش راهبردهاي فراشناخت بر ميزان آگاهي ياثربخش: نوري عابد، ثناگو اكرم، اميني ميترا، اديب مهين، جويباري ليال. ارجاع

  . ١١- ١٩): ١(٣؛ ١٣٩٥در آموزش پزشكي 

  

  مقدمه: 

 فعال و تنظار شناختي، فرآيندهاي از آگاهي را فراشناخت

 و هاداده با در ارتباط فرآيندها اين دهيسازمان و تنظيم آن متعاقب

 بها ر فراشناخت ديگر، ). برخي١( كنندمي تعريف شناختي اهداف

 تعريف خود، يادگيري كنترل و تأمل، ادراك در افراد توانايي عنوان

 راهبردهايي درباره آگاهي شامل طرف، يك توانايي از اين كنند.مي

 ،ديگر طرف از و فراشناختي) (دانش شود تواند استفادهمي هك

كنترلي  جنبه يا فراشناختي) (تنظيم يادگيري فرآيند كنترل درباره

 مورد دانش در كه لحاظ اين از فراشناختي هاي). آگاهي٢( است

 توجه پژوهشگران مورد است، خود شناختي سيستم درباره فرد

 دارند. زيادي اهميت فراشناختي ايهآگاهي امروزه، ).٣( دارد قرار

 آوريجديد فن عصر در كه دارند هاييمهارت به نياز زيرا فراگيران

 به دنياي ورود و يادگيري شدن مجازي و اطالعات

 و كنترل را نظارت خود يادگيري بتوانند دانش، بينيپيشغيرقابل
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  نوري و همكاران  عابد                                                داثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناخت بر ميزان آگاهي و عملكر

١٣٩٥دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان  ي،توسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها  ١٢ 
 

رنامهب در خود هاياز توانايي خودتنظيم، فراگيران عنوان به و كنند

 كه داد نشان ). مطالعات٤( گيرند عملكردشان بهره ارزيابي و ريزي

  ).٥( يابندمي افزايش آموزش، با هاي فراشناختيآگاهي

براي  كه هستند هاييمهارت شامل فراشناختي راهبردهاي

 مختلفي و وظايف هاحوزه در آموزشي عملكرد و يادگيري افزايش

 ). به٣( روندمي كار موزشي بهآ عملكرد و مسئله حل تفكر، مانند

 در فراشناختي هايمهارت فراگيران، فاقد از بسياري رسدمي نظر

  ).٦- ٨( هستند كفايت حد

 هاي كنترلمهارت يادگيري ضمن كه هستند آن نيازمند آنان لذا

 برخي نمايند. نيز نظارت خود يادگيري بر خود، عملكرد ارزيابي و

 هايمهارت فاقد ه فراگيرانك باورند اين بر نظرانصاحب از

 حتي و ندارند باور متون را از خود تفسير اغلب فراشناختي،

 عدم از حالتي كنند،مي مطالعه آميزبه طور موفقيت كه هنگامي

  ).٩( دارند خود هايتوانايي نسبت به اطمينان

توانايي از كه فراگيراني كه داده است نشان مطالعات همچنين

 متوسط، با فراگيران مقايسه در ،دارند گاهيخودآ فراشناختي هاي

). ٢( اندبوده بيشتري تحصيلي پيشرفت و داراي تراثربخش

 برنامه را در هاآن اهميت و فراشناختي هايآگاهي زيادي، تحقيقات

 مطالعات، اين همههاي يافته اند.داده قرار بررسي مورد درسي

دانسته الزم يليتحص كسب موفقيت براي را فراشناختي هايآگاهي

 ساير در موفقيت براي هاي فراشناختيآگاهي اين، بر عالوه اند.

 نيز شغلي و اقتصادي اجتماعي، مسايل از جمله زندگي هايجنبه

ادعا  اين بر مطالعات از برخي ).٣، ١٠- ١٢( اندشده ضروري دانسته

 دوره ليسانس، در موفقيت براي فراشناختي هايآگاهي كه هستند

 ). مطالعه١٣( ضروري است آن از ترپايين هايدوره از بيشتر

 به تحصيلي، موفقيت با را هاي فراشناختيآگاهي بين ارتباط ديگري

  .)١٤( رسانده است اثبات

 و براي يادگيري فراشناختي هايآگاهي كه اين به توجه با

 امري فراگيران، و اجتماعي فردي رشد همچنين و تحصيلي موفقيت

 اين ارتقاي بر مؤثر عوامل است، شناسايي شده شناخته الزم

 رشد در مختلفي عوامل .بود خواهد حائز اهميت نيز هاآگاهي

 به وانتمي عوامل اين جمله از است كه مؤثر فراشناختي هايآگاهي

 دهي،سازمان ريزي،برنامه آموزشي، فرآيندهاي هايروش

  ).١٥- ١٧( كرد اصالح اشاره و نويسي، ويرايشپيش

 طبيعي ذهني فرآيندهاي فراشناختي راهبردهاي ميان، اين در

  . است هدفمند شدهآموخته مهارت يك هاآن از استفاده كه هستند

 مستلزم راهبردهاي فراشناختي يادگيري ديگر، عبارت به

 شود داده آموزش بايد كه هدفمند است رفتارهاي از ايمجموعه

 يادگيري بر را شناختيفرا راهبردهاي تحقيقات، تأثير ). برخي١٨(

مؤثر  آسان مطالب درك در را آن اما دانسته، دشوار مؤثر مطالب

 راهبردهاي آموزش داد كه نشان ديگري ). پژوهش١٩( دانندنمي

 عملكرد معنادار بهبود كوتاه مدت، در دانشجويان فراشناختي

  ).٢٠( است پي نداشته در آنان براي را تحصيلي

 راهبردهاي آموزش اثربخشي نهدف تعيي با حاضر مطالعه

فراشناختي و عملكرد  هايآگاهي سطح بر افزايش فراشناختي

 گلستان پزشكي علوم پرستاري دانشگاه دانشجويان تحصيلي

  .گرفت انجام
  

  ها:روش

و به روش شبه تجربي صورت گرفت.  ايمطالعه مداخله

جامعه پژوهش دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم 

  لستان بودند. پزشكي گ

براي تعيين حجم نمونه با استفاده از مطالعه مقاالت متعدد، 

و  ٦٣/٨و  ١١/٥٧ميانگين و انحراف معيار گروه كنترل به ترتيب 

 ٢٣/٦و  ٠٣/٦٩ميانگين و انحراف معيار گروه آزمون به ترتيب 

 استفاده با و. شد گرفته نظر در β=%٨٠ و α=٠٥/٠تعيين گرديد و 

نفر  ١٧گروه آزمون و كنترل  براي نمونه حجم زير فرمول از

 Lost toمحاسبه گرديد و به دليل احتمال خروج از مطالعه (

follow upنفر  ٢٠كننده در طول مطالعه، نمونه را به ) افراد شركت

   افزايش داديم.

  
  

دانشجوي  ٢٤٠منظم، از بين  تصادفي روش گيري بهنمونه

نفر گروه  ٢٠روه آزمون و نفر گ ٢٠نفر ( ٤٠پرستاري، تعداد 

انتخاب شدند. دانشجويان  نمونه آماري عنوان كنترل) به

هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم مشغول به در ترم شدهانتخاب

 تحصيل بودند.
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  ري و همكاراننو عابد                                               اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناخت بر ميزان آگاهي و عملكرد

 ١٣ ١٣٩٥دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان  ي،توسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها
 

معيار ورود به مطالعه، تحصيل در رشته پرستاري، مشغول به 

و معيار خروج از مطالعه عدم تكميل  ٦- ٣هاي تحصيل در ترم

مه و غيبت در بيش از دو جلسه كارگاه كه از مطالعه خارج پرسشنا

آوري اطالعات فرم ثبت اطالعات شامل ابزار جمع شدند.

مشخصات جمعيت شناختي و تحصيلي دانشجويان شامل، سن، 

هل، محل سكونت، شاغل بودن، قوميت، رشته، مقطع، ترم أجنس، ت

  .بود هاي فراشناختيتحصيلي و معدل و پرسشنامه آگاهي

لفه دانش ؤسئوال م ١٧( الؤس ٥٢اين پرسشنامه داراي 

 ٥سئوال تنظيم فراشناختي) و در يك مقياس  ٣٥فراشناختي و 

) بود. دامن نمرات اين ١تا كامالً مخالفم= ٥اي (كامًال موافقم=درجه

 مؤلفهبود. دامنه نمرات براي  ٢٦٠تا  ٥٢پرسشنامه در كل بين 

  بود.  ١٧٥تا  ٣٥م فراشناختي بين و تنظي ٨٥تا  ١٧دانش فراشناختي 

روايي و پايايي پرسشنامه در مطالعات مختلف داخلي و 

) و ٢١( Dennisonو   Schrawخارجي از جمله در مطالعه 

 يد شده استأيمحاسبه و تمرزوقي مطالعات فالح و صفري و 

)٢٢،٢٣.(  

 : راهبردهايكارگاه آموزشي راهبردهاي فراشناختي شامل

 و برآورد مطالعه، تعيين اهداف محتوا، نقد يادگيري، و مطالعه

 ميزان ارزيابي يادگيري، بر پيشرفت نظارت مطالعه، زمان مديريت

 عالقه و انگيزه ايجاد چگونگي مطالعه خودراهبر، درس، بر تسلط

 به ،ارزيابي خود و نمره و امتحاني سؤاالت بينيخود، پيش در

مشخصات جمعيت  داده شد. آموزش آزمايش وهگر دانشجويان

از مداخله در  قبلشناختي و تحصيلي و ميزان آگاهي فراشناخت 

شروع ترم تحصيلي توسط فرم ثبت اطالعات و پرسشنامه ميزان 

آگاهي فراشناختي در دو گروه آزمون و كنترل سنجيده شد. جهت 

 گروه آزمون كارگاه آموزشي راهبردهاي فراشناخت مطالعه و

 هر اي ودقيقه ٩٠جلسه  ١٠ طيدر  يكي از اساتيد، توسطيادگيري 

پايان ترم  آموزشي برگزار شد. در كارگاه شكل به دو جلسه هفته

 به داًمجد دانشجويان در هر دو گروه فراشناختي آگاهي تحصيلي،

فراشناختي  هايآگاهي سنجش پرسشنامه استاندارد وسيله

)MAI (Schraw   وDennison  .پيشرفت تحصيلي  سنجيده شد

نتيجه  و دانشجويان با ثبت معدل پايان ترم آن دوره سنجيده شد

عملكرد تحصيلي با مقايسه معدل ترم قبلي 

  دانشجويان با معدل پايان ترم اين دوره مقايسه و سنجيده شد.

 tآزمون  شد و با ٢١نسخه  SPSS افزاروارد نرم هاداده

گروه)، و آمارهاي توصيفي  دو راتنم ميانگين مقايسه (جهت

  .قرار گرفت تحليل (ميانگين، انحراف معيار و ...) مورد تجزيه و

  
  ها:يافته

 زمون وآدانشجو در دو گروه  ٤٠از  شدهاستخراجهاي يافته

 قرار تحليل و كنترل و در دو نوبت پيش و پس آزمون مورد تجزيه

 ١٦مورد مطالعه از كل دانشجويان  بود). % ١٠٠ دهي(پاسخ گرفت

  بودند.  مؤنث )%٦٠( نفر ٢٤) مذكر و % ٤٠نفر (

نفر  ٨) از كل دانشجويان مورد پژوهش مجرد و %٨٠نفر ( ٣٢

نفر  ٣١هل بودند. از نظر محل سكونت از كل دانشجويان، أ) مت%٢٠(

) در منزل شخصي ساكن % ٥/٢٢نفر ( ٩در خوابگاه و  )% ٥/٧٧(

 ٣٨) شاغل بودند و %٥نفر ( ٢عه هاي مورد مطالبودند. از كل نمونه

به تحصيل اشتغال داشتند. از  اً) غيرشاغل بودند و صرف%٩٥نفر (

، قوميت تركمن و  )% ٥/٥٧نفر ( ٢٣كل دانشجويان مورد تحقيق، 

) از ساير قوميت% ٥/١٢نفر ( ٥)، قوميت فارس و %٣٠نفر ( ١٢ترك، 

  ها بودند.

 داري به دست آمدهبا توجه به سطح معني

)٢٦٤/٠Pvalue=،( چون اين مقدار بيشتر از )٥%=α(، توان مي

نتيجه گرفت كه بين ميانگين ابعاد فراشناختي و عملكرد تحصيلي 

دانشجويان در دو گروه آزمون و كنترل قبل از مداخله ارتباط 

  .)١(جدول  دار آماري ديده نشدمعني

ميانگين يادگيري و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه 

زمون بعد از مداخله آزشكي گلستان در دو گروه كنترل و علوم پ

  ). ٢) (جدول =٠٠٠/٠Pvalueاند (متفاوتبا يكديگر 

بين ميانگين معدل قبل از مداخله و ميانگين معدل بعد از 

درصد تفاوت  ٥مداخله در گروه مورد در سطح خطاي 

  ).=٠٠٠/٠Pvalue( وجود دارد ايمالحظهقابل
 

عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه  ميانگين يادگيري و

 زمون و كنترل بعد از مداخلهآعلوم پزشكي گلستان در دو گروه 

  ).٣) (جدول =٠٠٠/٠Pvalueاند (متفاوتبا يكديگر 
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  نوري و همكاران  عابد                                                داثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناخت بر ميزان آگاهي و عملكر

٥١٣٩دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان  ي،توسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها  ١٤ 
 

  ميانگين ابعاد يادگيري فراشناختي دانشجويان در دو گروه قبل و بعد از مداخله - ١جدول 

  بعد از مداخلهميانگين و انحراف معيار   از مداخله قبلميانگين و انحراف معيار   مولفه  

  گروه كنترل

  ١٠/٥٨ ± ٦٧/٦  ٩٥/٥٦ ± ٣٧/٧  دانش فراشناختي

  ٧٥/١١٩ ± ٩٧/١١  ٩/١١٧ ± ٧٨/١٥  تنظيم فراشناختي

  ٨٥/١٧٧ ± ٩٨/١٦  ٨٥/١٧٤ ± ٩٦/٢١  آگاهي فراشناختي

  ٧٢/١٥ ± ٣٥/١  ٧٨/١٥ ± ٣٩/١  معدل تحصيلي

  گروه آزمون

  ٧/٧٠ ± ٧٧/٥  ١٥/٦١ ± ٦/٨  شناختيدانش فرا

  ١٥/١٤٦ ± ١٥/١٠  ٤٠/١٢٤ ± ٨١/١٥  تنظيم فراشناختي

  ٨٥/٢١٦ ± ٨٩/١٤  ٥٢/١٨٦ ± ٩٠/٢٢  آگاهي فراشناختي

  ٠٢/١٧ ± ٨٠/٠  ٨٢/١٦ ± ٩٢/٠  معدل تحصيلي

  

  ميانگين و انحراف معيار يادگيري و عملكرد تحصيلي در دانشجويان پسر و دختر  - ٢جدول 

  بعد از مداخلهميانگين و انحراف معيار   قبل از مداخلهين و انحراف معيار ميانگ    

  دانشجويان مذكر

  ٠٠/٦٤ ± ٩٨/٩  ٩٣/٦٠ ± ٨٣/٧  دانش فراشناختي

  ٠٦/١٣٣ ± ٣٦/١٨  ١٩/١٢٥ ± ٩/١٤  تنظيم فراشناختي

  ٠٦/١٩٧ ± ٨٣/٢٧  ١٢/١٨٦ ± ٣٩/٢١  آگاهي فراشناختي

  ٠٦/١٦ ± ٣٦/١  ٩٠/١٥ ± ٤٤/١  معدل تحصيلي

  دانشجويان مؤنث

  ٥٦/٦٤ ± ٢٦/٨  ٦٥/٥٧ ± ٢٩/٨  دانش فراشناختي

  ٨٧/١٣٢ ± ٩٣/١٦  ٤٥/١١٨ ± ٣٢/١٦  تنظيم فراشناختي

  ٥٤/١٩٧ ± ٠٣/٢٤  ٦٥/١٧٦ ± ٥٦/٢٣  آگاهي فراشناختي

  ٥٨/١٦ ± ٢١/١  ٥٦/١٦ ± ١١/١  معدل تحصيلي

  كل دانشجويان

  ٤٠/٦٤ ± ٨٦/٨  ٠٠/٥٩ ± ١٧/٨  دانش فراشناختي

  ٩٥/١٣٢ ± ٢٨/١٧  ١٥/١٢١ ± ٩٣/١٥  نظيم فراشناختيت

  ٣٥/١٩٧ ± ٢٧/٢٥  ٥٣/١٨٠ ± ٩٠/٢٢  آگاهي فراشناختي

  ٣٧/١٦ ± ٢٨/١  ٣٠/١٦ ± ٢٨/١  معدل تحصيلي

  

  ميانگين و انحراف معيار يادگيري و عملكرد تحصيلي در دانشجويان بر اساس ترم تحصيلي - ٣جدول 

  بعد از مداخلهميانگين و انحراف معيار   از مداخلهقبل ميانگين و انحراف معيار   مولفه  

  ترم سوم

  ٣٧/٦٣ ± ٢١/١٠  ٨٧/٥٦ ± ٤٦/٩  دانش فراشناختي

  ٥/١٣١ ± ١٨/٢١  ٥/١٢٠ ± ٧١/١٤  تنظيم فراشناختي

  ٨٧/١٩٤ ± ٩٩/٣٠  ٣٧/١٧٧ ± ١١/٢٢  آگاهي فراشناختي

  ٧٠/١٥ ± ٢٥/١  ٥٩/١٥ ± ٢٩/١  معدل تحصيلي

  ترم چهارم

  ٠٠/٦٥ ± ٢٦/١١  ٤/٦٣ ± ٢١/٧  يدانش فراشناخت

  ٣٠/١٣٧ ± ٧٦/١٨  ٩/١٣٠ ± ١٣/١٤  تنظيم فراشناختي

  ٣٠/٢٠٢ ± ١٣/٢٩  ٣٠/١٩٤ ± ٢٤/٢٠  آگاهي فراشناختي

  ٥٣/١٦ ± ٣٣/١  ٥٤/١٦ ± ٣٦/١  معدل تحصيلي

  ترم پنجم

  ٦٢/٦٤ ± ٣٦/٩  ٢٥/٥٩ ± ٣١/٩  دانش فراشناختي

  ٠٠/١٣٦ ± ٢٩/١٨  ٦٢/١٢٢ ± ٣١/١٧  تنظيم فراشناختي

  ٦٢/٢٠٠ ± ٣٦/٢٧  ٨٧/١٨١ ± ٤٠/٢٥  آگاهي فراشناختي

  ٦٢/١٦ ± ٠٧/١  ٧٩/١٦ ± ٨٢/٠  معدل تحصيلي

  ترم ششم

  ٤٢/٦٤ ± ٣٦/٩  ٧٧/٥٦ ± ٧١/٦  دانش فراشناختي

  ٩٣/١٢٨ ± ٨٦/١٣  ٧١/١١٣ ± ٥٥/١٤  تنظيم فراشناختي

  ٣٥/١٩٣ ± ٠٢/١٩  ٠٨/١٧١ ± ٧٢/٢٠  آگاهي فراشناختي

  ٤٩/١٦ ± ٣٨/١  ٢٦/١٦ ± ٣٦/١  اف معيار معدل تحصيليميانگين و انحر
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  ري و همكاراننو عابد                                               اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناخت بر ميزان آگاهي و عملكرد

 ١٥ ١٣٩٥دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان  ي،توسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها
 

  گيري:بحث و نتيجه

 تحصيلي، موفقيت در يادگيري راهبردهاي اهميت به توجه با

 ارتباط و يادگيري راهبردهاي تعيين منظور به حاضر مطالعه

 طراحي پرستاري دانشجويان در تحصيلي عملكرد با هاآن

 به دانشجويان، تمام شد شخصم آمده دست به نتايج طي. گرديد

مي استفاده يادگيري در فراشناختي راهبردهاي از متفاوتي طور

 به را فراشناختي راهبرد حد متوسط از بيش كلي به طور و نمايند

 كه دادند نشان خود پژوهش در غريب و كيميايي. برندمي كار

 يادگيري راهبردهاي از استفاده نظر از مختلف فراگيران بين

 هر از نسبت به دانشجويي هر و ندارد وجود معناداري تتفاو

  .)٢٤( نمايدمي راهبردها استفاده از يك

 از ميزان يك به دانشجويان كه داده نشان هم ديگر مطالعات

  .)٢٥،٢٦( كنندمي استفاده راهبردها اين

با توجه به فرضيات پژوهش، مبني بر اين كه آموزش 

راشناختي) بر عملكرد تحصيلي راهبردهاي يادگيري و مطالعه (ف

ييد قرار گرفت و با نتايج پژوهشأثير دارد، مورد تأدانشجويان ت

كه مطرح كرده رفتار   Alexanderو   Garner شدهانجامهاي 

كه   Flavellدهد؛ راهبردي يا استراتژيكي يادگيري را افزايش مي

شناختي هاي فرانشان داد فراگيران ضعيف اغلب در فعاليت

 كارگيريبهشوند؛ حيدري كه نشان دادن بين درگير نمي

راهبردهاي فراشناختي و عملكرد تحصيلي فراگيران همبستگي 

توان با دار وجود دارد و كرمي كه نشان داد ميمثبت و معني

استفاده از نمرات راهبردهاي يادگيري و مطالعه، پيشرفت 

  ).١،٢٧،٣٠،٣١( اني داردخوبيني كرد، همتحصيلي فراگيران را پيش

 گروه آزمون در پس دانشجويان كه داد نشان هايافته

 دانش فراشناختي مؤلفه دو هر گروه كنترل در به نسبت آزمون،

 نظر از كه كسب كردند بيشتري ميانگين فراشناختي، تنظيم و

  شد.  شناخته معنادار آماري
 

لعه و مطا راهبردهاي آموزش مثبت تأثير از نتايج نشان اين

يافته با كه دارد فراشناختي هايآگاهي ميزان بر افزايش يادگيري

 خصوص اين در. است همسو ها،پژوهش از هاي برخي

Sanchez-Alonso   وVovidesكه رسيدند نتيجه اين به 

 آن كاربرد و نظارتي دانش بر فراشناخت ويژه درباره آموزش

  ). ٤( است مؤثر (فراشناخت) يادگيري در راهبردهاي

 اين در گفته پيش پژوهش دو با كنوني تفاوت مطالعه البته

 مطالعه و يادگيري به راهبردهاي حاضر در مطالعه كه ستا

 است. مطالعه گرفته قرار آموزش مستقيم مورد صورت

Karigan  فراشناختي آموزش داد، نشان پژوهش با اين همسو 

 به و شود لحاظ درسي برنامه اصرعن كه در هنگامي فقط

 فراشناختي هايآگاهي افزايش موجب شود، انتقال داده فراگيران

  ).٢٨( است شده رعايت امر اين حاضر، پژوهش در گردد كهمي

 نتايج بررسي رابطه بين آگاهي فراشناختي راهبردهاي

داد كه  دموگرافيك نشان مطالعه افراد مورد پژوهش با متغيرهاي

معناداري ندارد. اين  ن با ميانگين نمره فراشناختي ارتباطمتغير س

هاي فراشناختي در آگاهي يافته با توجه به اين كه بخشي از

ود و در سراسر شريزي ميبنيان خانواده و از دوران كودكي

  رسد.شود، منطقي به نظر ميعمر به كار گرفته مي

همچنين ارتباط معناداري بين متغير جنس و نمره 

اشناختي مشاهده نشد. يعني زنان و مردان در آگاهي فر

فراشناختي از راهبردهاي مطالعه تفاوتي نداشتند. اين يافته با 

يافته صمدي و همكاران اظهار داشتند دختران و پسران در 

رياضي تفاوت  مسئلهاستفاده از دانش فراشناختي و به ويژه حل 

  ).٢٩( معناداري ندارند، منطبق است

اي حاصل نشان داد كه عملكرد تحصيلي (معدل ترم هيافته

دوم پس از مداخله و آموزش) در گروه آزمون با عملكرد 

تحصيلي (معدل) گروه كنترل داراي اختالف معنادار است و 

زمون داراي عملكرد بهتر و معدل باالتري آدانشجويان در گروه 

بودند. همچنين ميانگين راهبردهاي يادگيري و مطالعه 

شناختي) در پس آزمون در گروه آزمون بيشتر از گروه (فرا

كنترل است. بنابراين رابطه معنادار بين آموزش راهبردهاي 

  گيرد. ييد قرار ميأمطالعه و يادگيري و پيشرفت تحصيلي مورد ت

 فراشناختي و هايآگاهي بين دادند نشان مطالعات از برخي

 هاآگاهي اين آموزش و دارد وجود ارتباط تحصيلي موفقيت

  ). ١٠،١٢( است ضروري

درس  يك شودمي پيشنهاد مطالعه، اين نتايج راستاي در

 اي يادگيريهمهارت و فراشناختي هايآگاهي تقويت جهت

 ضعف شود تا لحاظ دانشگاه، به ورود بدو در دانشجويان

  .گردد دانشجويان برطرف فراشناختي راهبردهاي احتمالي
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  نوري و همكاران  عابد                                                داثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناخت بر ميزان آگاهي و عملكر

١٣٩٥دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان  ي،توسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها  ١٦ 
 

راهبردهاي  آموزش كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج

ي اهآگاهي افزايش باعث مطالعه و يادگيري (فراشناختي)

فراشناختي و بهبود يادگيري دانشجويان و ارتقاي عملكرد 

راهبردهاي مطالعه  آموزش بر گردد. لذامي تحصيلي دانشجويان

شود و توصيه ميهاي فراشناختي تأكيد ميو مهارت و يادگيري

تدوين برنامه درسي مبتني بر  ريزان باگردد، برنامه

آگاهي فراشناخت براي دانشجويان، موجبات توسعه و ارتقاي

احتمال ه بود يادگيري دانشجويان و در نتيجهاي فراشناختي و به

  افزايش موفقيت تحصيلي را در بين دانشجويان فراهم نمايند.

 
  

  سپاسگزاري:

ي نامه دانشجويي مقطع كارشناسيانپااين مطالعه حاصل 
  .هستارشد آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
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 ١٧ ١٣٩٥دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان  ي،توسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها
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