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Background and Aims: Due to the increasing development of knowledge in 

today’s knowledge-based world, the need for self-directed learning and Meta 

cognitive strategies is a necessity in medical students. The aim of the present 

research is to investigate the relationship between Meta cognitive strategies with 

self-directed learning among students in Qom University of Medical Sciences in 

2015. 

Methods: In this descriptive- correlation study, 303 students were selected from 

Qom University of Medical Sciences through stratified random sampling method 

with considering gender. Data were collected through two questionnaires on Meta 

cognitive inventory of O’neill, and Abedi and self-directed learning questionnaire of 

Fisher’s. Data were analyzed using descriptive statistics methods, Pearson 

correlation, independent t-test and multiple regression. 

Results: The results of Pearson correlation test showed that there was significant 

positive relationship between Meta cognitive strategies with total of self-directed 

learning scale and the components named. According to independent t-test results, 

there was significant difference between female and male students’ in total of self-

directed learning scores (P =0/04) and two components self-control (p=0/02) and 

desire to learning (P=0/01). But there was no significant difference in self-

management (P=0/586). Also there was no significant difference female and male 

students’ in Meta cognitive strategies (P=0/388). Finally, the results of regression 

analysis showed that the willingness to learn and self-control skills are positively 

and significantly predicted metacognitive strategies. 

Conclusions: According to the results, Practitioners University of Medical 

Sciences and Professors must try improvement and promotion these skills to student 

in order to turn them into Thinker, Independent, self-assessment and Lifelong 

learners. 
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یادگیری خود  به نیاز کنونی، مدار دانش در دنیای حوالت روزافزون دانشت با توجه به زمینه و اهداف:

 با هدف مطالعه حاضر باشد. می ضروری امری پزشکی، در دانشجویان علوم راهبردهای فراشناختی و راهبر

دانشگاه علوم پزشکی قم  انیدانشجورابطه راهبردهای فراشناختی با یادگیری خود راهبر در بین  بررسی

 شد. انجام

با ای  نمونه. انجام شد 4931همبستگی در سال  توصیفی به روش پژوهش این: بررسیروش 

ای نسبتی بر حسب  طبقه گیری تصادفی روش نمونه به پزشکی قم علوم دانشجویان دانشگاه نفر از 909حجم

یادگیری  حالت فراشناختی اونیل و عابدی و پرسشنامه پرسشنامه طریق از ها داده انتخاب شدند. جنسیت

 پیرسون، آزمون شد. سپس اطالعات با استفاده از ضریب همبستگی آوری جمع راهبر فیشر و همکاران خود

t گرفت قرار وتحلیل چندگانه مورد تجزیه رگرسیون مستقل و. 

داد که بین راهبردهای فراشناختی با کل مقیاس  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان: ها یافته

 t (. نتایج آزمونP<04/0های آن رابطه مثبت و معناداری وجود داشت ) و زیرمقیاس راهبر یادگیری خود

( و دو بعد مهارت P=01/0راهبر کل ) نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در یادگیری خودنیز مستقل 

گین اما تفاوت میان( تفاوت معناداری وجود داشت. P=04/0و رغبت به یادگیری )( P=00/0خودکنترلی )

بین راهبردهای فراشناختی . همچنین (P=685/0) مدیریتی به لحاظ آماری معنادار نبود مهارت خود

(. درنهایت، نتایج تحلیل رگرسیون نشان P=988/0با پسر تفاوت معناداری وجود نداشت ) دانشجویان دختر

کننده  راهبردهای  بینی رغبت به یادگیری و مهارت خودکنترلی به شکل مثبت و معناداری پیش داد که

 فراشناختی هستند.

جهت بهبود و  در و اساتید باید دانشگاه علوم پزشکی متصدیان با توجه به نتایج پژوهش،: گیری نتیجه

مستقل،  ورز، اندیشه یادگیرندگان را به آنان طریق این از تا بکوشند دانشجویان به ها ارتقای این مهارت

 سازند. بدلم العمر فعال و مادام خودارزشیاب،

 راهبر، دانشجو، آموزش پزشکی راهبردهای فراشناختی، یادگیری خود کلیدی کلمات 
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در  مهم یها شاخص از یکی دانشجویان یلیتحص شرفتیپ

 این نظام یها کشش و تمام کوشش و است عالی آموزش ارزیابی

 عوامل به نگاهی دقیق با است. امر این به پوشاندن عمل جامه برای

 عوامل که میبر یم پی نکته این به یلیتحص شرفتیپ بر مؤثر

 مهم یکی از مفاهیم .]1[دارند تأثیر یلیتحص شرفتیپ بر فیمختل

در چند دهه است که  خود راهبر یادگیری مفهوم یادگیری، در

 .شده استوپرورش مبدل  آموزشبه یکی از اهداف اصلی اخیر، 

در زمینه آموزش  روزافزون طور به تئوری یادگیری خود راهبر
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 عنوان به خود راهبر .یادگیری[1،8]شود  میته فعالی به کار گر

مسئولیت شناسایی نیازهای  یادگیرندگان آن در که است فرآیندی

 را خود ارزشیابی نتایج یادگیری و اجرا ریزی، آموزشی خود، برنامه

 دیگران از مستقل طور به یادگیرندگان با ابتکار و و داشته عهده بر

 تالش و شده  تعیین قبل از اهداف یادگیری به نیل منظور به

 رویکرد یک یادگیری، در راهبری خود درواقع .[3]کنند  می فعالیت

 یا مقاصد شناسایی به را فراگیران که است یادگیری فرایند به

گیری  تصمیم و مشتر شناخت طریق از خودشان نیازهای یادگیری

 دهد اجازه می فراگیران به رویکرد این کند. ترغیب می مشارکتی

 ببرند کار نیازها به این به رسیدن ظورمن به را یادگیری راهبردهای

فرایندی فعال و  عنوان بههمچنین یادگیری خود راهبر  .[4]

ساختاری، پردازشی است که با آن یادگیرنده اهداف فعالیت های 

 .[6]کند یزه و رفتار خود را تنظیم مییادگیری، شناخت، انگ

 یادگیری در مهم راهبردهای فراشناختی یکی دیگر از مفاهیم

فراشناخت کلیدی است برای توانایی شناختی، که به افراد است. 

تا افکارشان را کنترل و بازسازی کنند و نقش  دهد یماجازه 

ی ها ییتواناو هر چه  کند یمایفا  زیآم تیموفقاساسی در یادگیری 

خواهند  زیآم تیموفقشناختی فراگیر باالتر باشد، فرایند یادگیری 

به نقل از سیف فراشناخت را  Slavin رگید یعبارت به .[5]دبو

معرفی « دانستن  دربارهدانش »یا « شناخت درباره شناخت»

دیدگاه او فراشناخت عبارت است از دانش فرد درباره  از ،کند یم

 Slavin  نظر از تر، دقیق طور بهچگونگی یادگیری خودش. 

دانش فرد درباره چگونگی یادگیری » :فراشناخت عبارت است از

به نقل از معروفی و  Hansen and Ellerهمچنین  [.7] «شخود

کارگیری فرایندهای شناختی  همکاران، فراشناخت را فرایند به

تفکر یا دانستن چگونگی یادگیری و تفکر  های مهارت برای بهبود

[.2]اند  تعبیر کرده
Pintrich & DeGroot   فراشناخت را اولین

نسته و آن را شامل مؤلفه مهم در یادگیری خود راهبر دا

ها یا راهبردهای  ریزی، بازبینی و اصالح شناخت راهبردهای برنامه

و  VeisKaramiنیز به نقل از  Long [.2]اند  شناختی معرفی کرده

 آموزشی، یادگیری زعم متخصصین به که دارد می همکاران بیان

 و انگیزش، فراشناخت بعد است: سه دربردارنده خود راهبر

گفت راهبردهای فراشناختی  توان می بنابراین[. 4] خودتنظیمی

باشد. یا  مورد نیاز یادگیری خود راهبر می های مهارتیکی از 

 به را راهبری که خود است عبارت دیگر فراشناخت موتوری

 [.18]آورد  درمی حرکت

هدف اساسی آموزش راهبردهای فراشناختی خودکنترلی و 

گان مستقلی شوند که خودآموزی است تا فراگیران، یادگیرند

شان را در جهت اهداف  بتوانند فرایندهای شناختی و یادگیری

شده خود هدایت، نظارت و اصالح کنند. بسیاری از  تعیین

 های مهارتمشکالت یادگیری و انتقال یادگیری ناشی از فقدان 

راهبردهای فراشناختی است. راهبردهای فراشناختی به فرد امکان 

بهبود فرایندهای  درنتیجهارت، مدیریت و انتخاب، کنترل، نظ

دهد. بنابراین الزم است فراگیران در زمینه  شناختی را می

ریزی و  دهی، نظارت بر خود، برنامه هایی از قبیل نظام مهارت

تعیین هدف آموزش الزم را ببینند تا بر راهبردهای فراشناختی 

 الدرهرحهای جدید ایجاد شود.  مسلط شوند و پایه یادگیری

عنوان هدف نهایی آموزش تلقی شود بلکه باید  فراشناخت نباید به

عنوان فرصتی برای مجهز کردن فراگیران به دانش و  به

ها در نظر گرفت  منظور اداره یادگیری خود آن الزم به های مهارت
راهبر  یادگیری خود های مهارتدر دهه اخیر رشد و توسعه .[11]

تئوری . [18]زشکی بوده است یکی از اهداف بنیادین آموزش پ

دهد، راهبردهای  راهبر به فراگیران اجازه می یادگیری خود

منظور رسیدن به نیازهای یادگیری خود به کار  یادگیری را به

راهبر،  افراد دارای سطوح باالی یادگیری خود .[13]ببرند 

یادگیرندگان فعالی هستند که عالقه زیادی برای یادگیری دارند، 

کنند، ظرفیت درگیر شدن  استفاده می مسئله  حل های تمهاراز 

یادگیری  مستقل طور بهو  رادارندهای یادگیری مستقل  در فعالیت

راهبری در یادگیری،  خود درواقع .[14]کنند خویش را مدیریت می

بر نقش مهم انگیزه و اراده در شروع و تداوم بخشیدن به 

 خود .[11]کید داردندگان تا پایان اهداف تأهای یادگیر تالش

برای  آنان ظرفیت و دانشجویان نفس اعتمادبه راهبری در یادگیری،

کاری  و آموزشی های و موقعیت ها محیط در مستقل یادگیری

ها در یادگیری  شود آن و باعث می دهد می افزایش را برانگیز چالش

راهبر،  به خود متکی و مستقل باشند. همچنین یادگیرندگان خود

هایشان هدفمند،  به انگیزه باالیی که دارند، یادگیریبا توجه 

گونه افراد در زندگی خود  دار، پایدار و باثبات است. این معنی

انضباطی در یادگیری خویش  پذیر بوده و از فرایند خود مسئولیت

راهبر دانشجویان به  در فرایند یادگیری خود .[13،16]برند  سود می

یابی کمبودهای دانش خود تشویق هایشان در ارز گسترش توانایی

شوند و سپس با جستجو در منابع مرتبط به کمبودهای دانش  می

ها ممکن است از دانش خود، از منابع  کنند. آن خود رسیدگی می

های مشکل  حل اب راهدر دسترس و یا قضاوت آگاهانه برای انتخ

که ما در  اعتقاددارندنظران  بسیاری از صاحب.[15]استفاده کنند

ای  کنیم، عملکرد مؤثر در چنین جامعه عصر دانش زندگی می

قرن بیست و یکم  های مهارتنیازمند سرمایه کافی اجتماعی و 

. همچنین در [17] باشد راهبر می آمادگی یادگیری خود ازجمله

ای مروری که توسط کمیسیون تغییر و نوآوری در آموزش  مطالعه

 Commission on change and Innovation) دندانپزشکی آمریکا
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in dentalEducation) شده که یکی از  ، چنین بیانگرفته انجام

ها و تمرینات برای  اهداف آن کمیسیون، ایجاد بهترین آموزش

دانشجویان برای عملکرد  موردنیازارتقای ظرفیت ذهنی 

راهبری در  و خود مسئله  کارشناسانه، شامل: تفکر انتقادی، حل

آموختگی بتواند  ، فرد پس از دانشدرنهایتتا باشد  یادگیری می

های پس  یک متخصص متبحر شود و عالوه بر آن، بتواند در سال

یادگیری  بنابراین توسعه .[12]ای یابد  از تحصیل نیز، ارتقای حرفه

بتوانند برای موفقیت در  سازد تا راهبر دانشجویان را قادر می خود

 العمر را به یادگیری مادامالزم برای  های مهارتشغل آینده خود 

 .[8]دست آورند 

راهبر مطرح  به دلیل فوایدی که برای نتایج یادگیری خود

پزشکی بر روی  های علوم های آموزشی و دانشگاه است محیط

یادگیری  های مهارتورزند و  اهمیت این نوع یادگیری تأکید می

 .[12]اند هدر نظر گرفت 81نیاز در قرن راهبر را از الزامات مورد خود

 رشد به رو روند به توجه باید با وپرورش آموزش امر در بنابراین

 آمادگی ضرورت و پزشکی علم در و سریع مداوم تغییرات

 راهبر خود یادگیری نظریه العمر، مادام برای یادگیری دانشجویان

 کار به الزام یک عنوان به پزشکی آموزش بافت روزافزون در طور به

پزشکی  های علوم انشجویان دانشگاههمچنین د .[12]شود گرفته

اند  ای گام گذارده های آموزشی حرفه هایی با دوره به رشته درواقع

ها و  روز بودن دانش، مهارت که الزمه موفقیت در این عرصه به

 . [12]هاست آنراهبر بودن  خود

های پزشکی به یادگیری  بنابراین نیاز وافر دانشجویان رشته

ها از ضروریات است  فرایندی در آن های مهارتایجاد  العمر و مادام
راهبر، استادان و  . همچنین با توجه به اهمیت یادگیری خود[13]

دانشجویان باید مفاهیمی مانند انگیزش، فراشناخت، 

گیری هدف را  خودکارآمدی، خودتنظیمی، مرکز کنترل و جهت

به یک درک نمایند، زیرا این مفاهیم پایه و اساس مبدل شدن 

آورد. هرچند  راهبر را برای دانشجویان فراهم می خود  یادگیرنده

 هاویژگیتواند بدون آموزش آشکار و ایجاد این  که یک دانشجو می

ها را در سطح  راهبر شود، اما چنانچه استادان، آن خود یادگیرنده

ها  ل محقق شدن آنکالس درک نموده و پرورش دهند احتما

  .[88]بیشتر خواهد شد

 تکنولوژی، دانش و انفجار که کنونی جهان همچنین در

 به توجه لزوم پدید آورده، را انگیزی شگفت های جهش و تغییرات

 نظام در راهبر و راهبردهای فراشناختی خصوصاً خود یادگیری

با توجه به .[1]باشد  می تردید بدون و ضروری امری عالی آموزش

 های مهارت و راهبر خود ییادگیر رابطه از مدرسین که آگاهی این

 و تأثیر فراگیران مهم در یادگیری مشخصه دو عنوان به فراشناختی

 و فعال آموزشی فرآیند ارتقاء به منجر موفقیت تحصیلی در آن

موفقیت  و یادگیری -یاددهی مطلوب نتایج کسب همچنین

این مطالعه باهدف بررسی رابطه  شد. بنابراین تحصیلی خواهد

 انیدانشجوشناختی با یادگیری خود راهبر در بین راهبردهای فرا

 دانشگاه علوم پزشکی قم انجام گرفت.

 بررسیروش

و در  1324که در سال  یـ همبستگ یفیپژوهش توص یندر ا

 یانقم انجام شد؛ از م یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو ینب

دانشجو  383دانشگاه، یندر ا یلمشغول به تحص یدانشجو 1483

 یریگ و مورگان، به روش نمونه یده از فرمول کرجسبا استفا

 انپزشکی،دند ی،دانشکده شامل )پزشک 5از  یا طبقه یتصادف

( و به یبهداشت و طب سنت یراپزشکی،پ یی،و ماما یپرستار

گذراندن  یان،ورود دانشجو یارانتخاب شدند. مع یتنسبت جنس

 یاننشجودا یندانشگاه بود. بنابرا یندر ا یلیتحص ترم یکحداقل 

 یزانم یینتع منظور بهعدم داشتن معدل کل ) یلترم اول به دل

 یارمع همچنین نشدند و وهشپژ ین( وارد ایلیتحص یشرفتپ

 یلو عدم تکم یبه ادامه همکار یلخروج از طرح عدم تما

دو پرسشنامه مجزا  یقپژوهش از طر ینا یها پرسشنامه بود. داده

خود  یادگیریرسشنامه و پ یشامل: پرسشنامه حالت فراشناخت

 شد. یآور راهبر جمع

 یاست که برا یابزار ی،پرسشنامه حالت فراشناخت -1

 یفراشناخت های مهارت یاتفکر سطوح باالتر  یریگ اندازه

 & O'neillپرسشنامه با تالش مشترک  یناست. ا یشنهادشدهپ

Abedi استانداردها  یابی،مربوط به ارزش یها پژوهش یدر مرکز مل

پرسشنامه  ایناست.  شده تدوین( CRESSTآموز ) دن دانشو آزمو

ماده  6هر مؤلفه آن  یریگ اندازه یو برا شده یلتشکاز چهار مؤلفه 

 یپرسشنامه حالت فراشناخت یها است. مؤلفه شده گرفتهدر نظر 

 ی،راهبرد شناخت یشتن،خو ینیبازب یانظارت  یزی،ر برنامه :شامل

 .باشد یم یو آگاه

 یاساست. مق شده یلتشکماده  88سشنامه از پر مجموع در 

 یهبوده و شب یبیترت یپرسشنامه حالت فراشناخت یریگ اندازه

)کامالً  4)کامالً مخالف( تا  1دامنه آن از  یاست ول یکرتل یفط

نمره  ترین یینو پا 28نمره ممکن  یناست. باالتر یرموافق( متغ

% 23 تا% 78 از شده گزارش یاییپا یبخواهد بود. ضرا 88ممکن 

از  شده فراهمگرفتند که ابزار  یجهان نتیسندگبوده و نو متغیر

سازه، رابطه  ییروا یبررس یبرخوردار است. آنان برا یکاف یاییپا

را مالک قرار  یلیتحص یشرفتبا پ یحالت فراشناخت یها اندازه
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گرفتند که  یجهنت یادشده یردو متغ یداده و با توجه به همبستگ

 Abafat  یقتحق در. [81]برخوردار است  یکاف ییرواپرسشنامه از 

 یبا استفاده از دو روش آلفا یپرسشنامه حالت فراشناخت پایایی

شده  گزارش 76/8و  76/8برابر  یببه ترت یساز یمهکرونباخ و دون

گرفته  نفر انجام 386 یکه بر رو یدر پژوهش و یناست. همچن

 یقاز طر دشدهیاسازه پرسشنامه  ییروا یینتع یاست، برا

 یادگیری یآن با نمره پرسشنامه راهبردها رههمبسته نمودن نم

 ینب داری یمثبت معن یخودگردان مشخص شد که همبستگ

پرسشنامه حالت  یبرخوردار یانگرها وجود دارد که ب آن

در  ( P ،64/8 =r< 8881/8باشد ) میالزم   ییاز روا یفراشناخت

 ینا یاییر انجام گرفت، پانف 383 یپژوهش حاضر که بر رو

 ین. همچنیدمحاسبه گرد 28/8کرونباخ  یپرسشنامه به روش آلفا

 شد. یدنظر متخصصان تائ یرپرسشنامه ز یمحتوا ییروا

 SDLRS: Self-Directed) ،خود راهبر یادگیری یاسمق -8

Learning Readiness Scale )پرسشنامه خود  یک یاسمق این

و  Fisherاست که توسط  یکرتلماده از نوع  62با  یگزارش

پرسشنامه  ینا [.83] یافت یلماده تقل 48و سپس  41همکاران به 

 13) یادگیری(، رغبت به یتمآ 16) یخودکنترل یطهسه حاز 

 یگذار . نمرهگردد یمتشکیل ( یتمآ 18) یریتی( وخودمدیتمآ

 یان. دانشجوباشد یمعکوس م صورت به 32، 32، 81، 13سؤاالت 

تا  6)کامالً موافقم = یکرتل یا درجه پنج یاساز مق با استفاده

 ( پاسخ را مشخص کردند. 1کامالً مخالفم=

 یلم  حیطه، 76تا  16 یخودکنترل یطهدامنه  نمرات در ح

و کل خود  58تا  16 یخودکنترل  یطه، ح56تا  13 یادگیریبه 

 یشرف های یافته. یدمحاسبه گرد 888تا  48 یادگیریدر  یراهبر

ابزار به  ینا یکل یایینشان داده است که پا یاران در استرالو همکا

، 27/8 یریتیخود مد یرمقیاسز ی، برا23/8کرونباخ  یروش آلفا

ماده ـ  یو همبستگ 28/8 یو خودکنترل 26/8 یادگیریرغبت به 

به  یاسمق ینا ییروا ین،بوده است. همچن 24/8تا  85/8 ینکل ب

 ییدیتأ یعامل یلروش تحلسازه و با استفاده از  ییروش روا

و همکاران   Naeimi. در مطالعه[84]شده است  مطلوب گزارش

 نکل آزمو یکرونباخ برا یپرسشنامه به روش آلفا ینا یاییپا

پرسشنامه  ینا یاییدر پژوهش حاضر پا [.86]به دست آمد  28/8

 های یاسمق یر، ز28/8کل آزمون  یکرونباخ برا یبه روش آلفا

 یریتیو خود مد 23/8 یادگیری، رغبت به 23/8 یخودکنترل

از  یاندانشجو یبا اخذ برنامه کالس محققین.یدمحاسبه گرد 24/8

و  یپرستار ی،دندانپزشک ی،پزشک یها آموزش دانشکده ینمسؤول

 یزمان مناسب برا یبهداشت و طب سنت یراپزشکی،پ یی،ماما

 یزیر مهها، برنا دانشکده یاندانشجو ینها را در ب پرسشنامه یعتوز

بوده و در مورخ  یمطالعه بر طبق اصول اخالق یننمودند. ا

است.  یدهاخالق رس یشورا یتهکم ییدبه تأ 4/3/1324

شش دانشکده و در  یاندانشجو ینب ینها توسط محقق پرسشنامه

 یحشد. در ابتدا در مورد هدف پژوهش توض یعداخل کالس توز

پژوهش و  آنان در شرکت در یتداده شد و پس از جلب رضا

 ی،فرد عاتجهت محرمانه بودن اطال یاندادن به دانشجو یناناطم

کامل در طرح شرکت  یتها به صورت داوطلبانه و با رضا آن

 یندر ا یمالحظات اخالق یتبه منظور رعا ینکردند. همچن

 ها داده .یددانشجو امتناع گرد یخانوادگ و نامپژوهش از ذکر نام 

و با  v21 (IBM, Armonk, NY, USA) Spss افزار نرم یقازطر

درجه  یینجهت تع یرسونپ یهمبستگ یباستفاده از آزمون ضر

 یینتع یمستقل برا tپژوهش، آزمون  یرهایمتغ ینب یهمبستگ

 یخط یوندو جنس(، و رگرس ین)ب ها یانگینم یناختالف ب

مالک با  یرمتغ یک بینی یشپ یبرا زمان هم یوهچندگانه به ش

 شد. وتحلیل یهتجز بین یشپ یرچند متغ یااستفاده از دو 

 ها یافته

 وتحلیل یهپرسشنامه تجز 826، شده یعتوزپرسشنامه  383 از

توزیع و درصد  .درصد بود 24ها  شد. لذا بازگشت پرسشنامه

 1ها بر حسب جنس، سن و دانشکده در جدول فراوانی آزمودنی

قرار  سال 81-83ها در گروه سنی  اکثر آزمودنی .ارائه شده است

 یفراشناخت ینمره راهبردها یانگینپژوهش م ینا درداشتند. 

 ترین پایین ،(78/62±51/2قم ) یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو

 یاسکل مق یانگینم ینبود. همچن 28نمره  ینو باالتر 81

 به 84/146 ±76/17 یانخود راهبر دانشجو یادگیری یآمادگ

 لی)مهارت خودکنترآن  های یاسمق یرز میانگین و. آمد دست

 مهارت و 38/47±66/5 یادگیری به رغبت مهارت ،16/7±44/65

بررسی رابطه بین  منظور به.بود( 42/41±13/5 مدیریتی خود

متغیرهای راهبردهای فراشناختی با یادگیری خود راهبر و 

های آن در دانشجویان، از روش تحلیل همبستگی  زیرمقیاس

یج حاصل، بین میانگین نمره پیرسون استفاده شد. بر اساس نتا

راهبردهای فراشناختی با میانگین نمره کل مقیاس یادگیری خود 

 و با خرده مؤلفه مهارت خودکنترلی (P=888/8؛r=452/8)راهبر 

 (483/8=r 888/8؛=P)رغبت به یادگیری ، (484/8=r  888/8؛=P)  و

مثبت و رابطه  (P=888/8 ؛r=438/8)مدیریتی  مهارت خود

معناداری وجود داشت. یعنی با افزایش راهبردهای فراشناختی، 

 یابد. یادگیری خود راهبر دانشجویان نیز افزایش می

 tبا استفاده آزمون  ها یانگینم یسهاز مقا آمده دست به نتایج

 یفراشناخت ینمره راهبردها یانگینمستقل نشان داد که تفاوت م

معنادار نبود.  یآمار ازلحاظر پس یاندختر با دانشجو یاندانشجو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             5 / 12

https://edcbmj.ir/article-1-1016-en.html


 1326ابان -رهم▐ 4 مارهش 2 سال▐مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 

863 

 

مهارت  ی،خود راهبر یادگیری یاسنمره کل مق یانگینم ینب

دختر با پسر تفاوت  یاندانشجو یریدگیاو رغبت به  یخودکنترل

دختر از  یانکه دانشجو یبترت ینمشاهده شد. بد یمعنادار

برخوردار بودند و  یبهتر یادگیریو رغبت به  یمهارت خودکنترل

داشتند. اما تفاوت  یخود راهبر بهتر یادگیری یاسنمره کل مق

دختر با  یاندر دانشجو یریتینمره مهارت خود مد یانگینم

  (.8معنادار نبود )جدول  یپسر به لحاظ آمار ویاندانشج

 
 توزیع و درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب جنس، سن و دانشکده .1جدول 

 درصد فراوانی  متغیرها

 جنس

 زن

 مرد

 کل

128 

26 

826 

7/55 

3/33 

8/188 

 سن

88-12 77 87 

83-81 162 2/66 

85-84 84 4/2 

38-87 7 6/8 

 3/5 12 38باالتر از 

 8/188 826 کل 

 دانشکده

 6/83 57 پزشکی

 2/2 86 پزشکیدندان

 14 48 پرستاری و مامایی

 4/82 24 پیراپزشکی

 2/83 52 بهداشت

 4/8 1 طب سنتی

 8/188 826 کل 

 

 در های دانشجویان دختر و پسر دو گروه مستقل بر روی میانگین نمونه t نتایج حاصل از آزمون. 2 جدول

 در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم های آن متغیرهای راهبردهای فراشناختی، یادگیری خود راهبر و زیر مقیاس 

 میانگین و انحراف معیار شاخص آماری
 t p درجه آزادی

 پسران دختران متغیرها

 322/8 358/3 823 18/62±55/2 84/62±62/2 راهبردهای فراشناختی

 841/8* 842/8 823 81/148±28/88 76/145±25/16 یادگیری خود راهبر

 888/8* 344/8 823 86/66±21/2 14/67±42/5 مهارت خودکنترلی

 813/8** 425/8 823 24/46±22/7 22/47±57/6 رغبت به یادگیری

 625/8 646/8 823 81/41±61/5 53/41±26/6 خود مدیریتمهارت 

 

 

81/8>P** 86/8>P*  
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های  بین زیر مقیاس جهت بررسی نقش متغیرهای پیش

راهبر )مهارت خودکنترلی، رغبت به یادگیری و  یادگیری خود

مدیریتی( با متغیر مالک راهبردهای فراشناختی از  مهارت خود

زمان استفاده  یون خطی چندگانه به شیوه همآزمون تحلیل رگرس

پراکندگی  88/8حاکی از این است که  آمده دست بهشد. نتایج 

 های در راهبردهای فراشناختی، توسط زیر مقیاس شده مشاهده

شود. همچنین با توجه به مقدار  راهبر توجیه می یادگیری خود

( که همبستگی میان 452/8) آمده دست بهضریب همبستگی 

آن از روی  شده بینی پیشمتغیر مالک و مقدار  شده مشاهدهدار مق

بین، مقدار  واسطه متغیرهای پیش توان به رگرسیون است میمدل 

بینی کرد. با توجه به مقدار مجذور ضریب  متغیر مالک را پیش

توان چنین قضاوت کرد که  ( می818/8همبستگی سازگار شده )

غیر مالک )راهبردهای درصد واریانس مت 81 شده انتخابمدل 

 F نسبتشود. همچنین با توجه به  را شامل می( فراشناختی

 (.P=888/8)معنادار است  81/8( در سطح 483/85) شده محاسبه

توان چنین قضاوت کرد که  اطمینان می 22/8بنابراین با 

های توانند مؤلفه راهبرد راهبر می های یادگیری خود مؤلفه

بنابراین مدل رگرسیونی مناسب ند. بینی کن فراشناختی را پیش

که ضرایب ( بیانگر آن است 4های جدول )داده .(3)جدول است

بین رغبت به یادگیری و مهارت  رگرسیون در هر دو مؤلفه پیش

مدیریتی با ضریب  مدیریتی معنادار است. مؤلفه مهارت خود خود

 ازنظردر درجه اول اهمیت  81/8( در سطح آلفای 886/8بتای )

بینی راهبردهای فراشناختی قرار دارد و بعد مؤلفه رغبت به  پیش

در درجه  86/8( در سطح آلفای 175/8یادگیری با ضریب بتای )

دوم اهمیت قرار دارد. اما ضرایب رگرسیون درباره  مؤلفه مهارت 

توان نتیجه  (. پس میP=871/8خودکنترلی معنادار نیست )

یادگیری  مدیریتی و رغبت به گرفت که مهارت خود

 شده خوبی برای راهبردهای فراشناختی است. بینی پیش

 

  به عنوان راهبردهای فراشناختی خالصه تحلیل رگرسیون )روش همزمان( بر . 3جدول 

 یادگیری خودراهبر به عنوان متغیرهای پیش بینو زیر مقیاس های   متغیر مالک

 F P R مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع مدل شاخص
8

R 
8

R اصالح شده 

 رگرسیون

 کل باقیمانده

823/4534 

284/1548 

125/81858 

3 

821 

824 

754/1644 

458/62 
483/85 888/8 452/8 888/8 818/8 

 

 های آماری رگرسیون راهبردهای فراشناختی به عنوان متغیرشاخص . 4جدول 

 بینپیشهای یادگیری خود راهبر به عنوان متغیرهای مالک و زیر مقیاس  

 B Beta t p رگرسیون شاخص

 عدد ثابت

 مهارت خودکنترلی

 رغبت به یادگیری

 مهارت خود مدیریتی

888/85 

178/8 

838/8 

822/8 

 

148/8 

175/8 

886/8 

217/5 

218/1 

822/8 

426/8 

888/8 

871/8 

837/8 

814/8 

 بحث

 ابعاد با مداوم رویارویی و دانش روزافزون تحوالت به با توجه

راهبری در یادگیری  خود نوین، مراقبتی درمانی های روش تازه

دانشجویان  ای حرفه های ترین صالحیت از مهم یکی العمر، مادام

[85]شود  می محسوب علوم
عنوان مشخصه  راهبر به یادگیری خود .

 فعال، آموزشی فرآیند به ارتقاء یادگیری مهم در فراگیران منجر

 خواهد تحصیلی موفقیت و یادگیری -یاددهی مطلوب نتایج کسب

[1]شد 
 بسیار عناصر از فراشناختی راهبردهای همچنین کاربرد .

آید  شمار می به دانشجویان تحصیلی موفقیت در و تأثیرگذار مهم
[16]

 بین راهبردهای  که   داد   نشان   پژوهش   این  های  یافته   .

 

های  راهبر و زیر مقیاس کل مقیاس یادگیری خود فراشناختی با

 آن )مهارت خودکنترلی، رغبت به یادگیری و مهارت خود

مثبت و  قم، رابطه علوم پزشکی مدیریتی( در دانشجویان دانشگاه

راهبردهای  از ترتیب که استفاده این به معناداری وجود داشت؛

 راهبر دانشجویان یادگیری خود ارتقاء و بهبود فراشناختی باعث

و همکاران که  Nadiپژوهش با نتایج  اخذشدهشود. نتیجه  می

راهبر کل و  نشان دادند آموزش فراشناخت میزان یادگیری خود

 های آن )خودکنترلی، رغبت به یادگیری و خود میزان مؤلفه

همچنین  .[88] دهد، همخوان بود مدیریتی( را افزایش می
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و همکاران که در  Saeidهای این پژوهش با نتایج پژوهش  یافته

نور رفسنجان انجام شد و به این نتیجه  ه پیامدانشگا دانشجویان

دست یافتند که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در 

راهبر دانشجویان اثرگذار است،  ارتقای آمادگی یادگیری خود

همچنین نتیجه اخذشده با نتایج  [.16]همخوان بود

Gordanshekan   پزشکی در دانشجویان مدارکو همکاران 

 بسته اصفهان که نشان دادند تدریس پزشکی علوم دانشگاه

 و راهبر یادگیری خود کل نمره افزایش در فراشناختی

. بنابراین [87]همخوان بود  دارد، تأثیر آن های زیرمقیاس

باشند. اما  در تأیید یافته پژوهشی فوق می شده انجامهای  پژوهش

شده در این است  های بیان تفاوت بین پژوهش حاضر با پژوهش

که  ه پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بود درحالیک

 نیمه تجربی بودند.شده از نوع  های بیان پژوهش

DeGroot&Pintrich    فراشناخت را اولین مؤلفه مهم در

ی، زیر برنامهدانسته و آن را شامل راهبردهای  خود راهبریادگیری 

 اند کرده یا راهبردهای شناختی معرفی ها شناختبازبینی و اصالح 
[2.] Long  نیز به نقل ازVeisKaram که دارد یم و همکاران بیان 

 سه بردارندِ در خود راهبرآموزشی، یادگیری  متخصصین زعم به

 توان یم بنابراین .[4]خودتنظیمی  و انگیزش، فراشناخت بعد است:

 ازین مورد های مهارتراهبردهای فراشناختی یکی از  گفت

 .باشد یم خود راهبریادگیری 

توان بیان کرد که  طورکلی در تبیین این یافته پژوهشی می به

و  بیافتد اتفاق تر عمیق و بیشتر باانگیزه یادگیری اینکه برای

 های مهارت باید دانشجویان باشد، داشته بیشتری ماندگاری

به  ها مهارت این همچنین و بیاموزند را راهبر خود یادگیری

در  فرد منحصربه های نگرش و ارتمه دانش، کسب در دانشجویان

کرد. بنابراین،  خواهد شایانی کمک شان ای حرفه و شخصی رشد

الزم برای  های مهارت کسب برای دانشجویان توانمندسازی

 های آموزشی نهایی برنامه اهداف از یکی باید راهبر یادگیری خود

 ضرورت« یادگیری»به  «یاددهی»تبدیل  و تحول ،رو ازاین باشد.

آموختن را  شیوه فرد که آن است مستلزم گذر این یابد. می

چنین یادگیری چگونه یادگرفتن )فراشناخت( هم .[18]بیاموزد 

راهبر شود. یا  طور مؤثر در یادگیری، خود شود فراگیر به باعث می

 به را راهبری خود که است عبارت دیگر فراشناخت موتوریبه 

ان اذعان داشت که با رشد و تو بنابراین می .[18]آورد  درمی حرکت

های اثرگذار بر  ها و قابلیت عنوان توانمندی پیشرفت فراشناخت به

راهبر نیز در دانشجویان ارتقاء  راهبری، سطوح یادگیری خود خود

خواهد یافت و این به معنای رسیدن به یک نظام آموزش عالی 

 پیشرو با فراگیران مستقل و خودآموز خواهد بود.

 در راهبردهای فراشناختی از استفاده بین عهمطال این در

نداشت. نتیجه  وجود تفاوت معناداری پسر و دختر دانشجویان

در دانشجویان و همکاران  Babaieبا نتایج پژوهش  اخذشده

 Parviz K, Sharifi شهرری و  )ره(دانشگاه آزاد واحد یادگار امام 

فاده از غرب که نشان دادند بین است آموزان گیالن در دانش

راهبردهای فراشناختی در دو جنس تفاوت معناداری وجود ندارد، 

رسد که امروزه با ارائه الگوهای  به نظر می .[82،82]همخوان بود 

های آموزشی یکسان در  سازی مشابه آموزشی و همچنین غنی

جامعه که از همان ابتدای ورود به نهادهای آموزشی اعم از 

گیرد،  دختران و پسران قرار میمدارس و مؤسسات در اختیار 

فراشناخت  ازنظرچندان تفاوتی بین دانشجویان دختر و پسر 

نتایج این مطالعه نشان داد که بین دانشجویان  مشاهده نشود.

کل مقیاس یادگیری خود راهبر تفاوت  ازنظردختر و پسر 

های خودکنترلی  چنین در زیر مقیاس معناداری وجود داشت. هم

گیری دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری و رغبت به یاد

مشاهده شد. بدین ترتیب که دانشجویان دختر نسبت به 

دانشجویان پسر از مهارت خودکنترلی و رغبت به یادگیری بهتری 

برخوردار بودند. و نمره کل مقیاس یادگیری خود راهبر بهتری 

که  و همکاران Nadiداشتند. این یافته پژوهشی با نتایج پژوهش 

پزشکی  در بین دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم

همچنین نتیجه  [.12] اصفهان انجام گرفت، ناهماهنگ است

و همکاران که در دانشجویان  Ahanchianبا نتایج  اخذشده

پزشکی  کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم

کاران که در بین و هم Jafari Saniمشهد انجام شد و با نتایج 

دانشجویان پرستاری و مامایی مشهد انجام گرفت، ناهماهنگ 

است. نتایج این پژوهشگران نشان داد که بین میانگین نمره کل 

مقیاس یادگیری خود راهبر دانشجویان دختر و پسر تفاوت 

با نتایج  اخذشدهاما نتیجه  .[31،38] معناداری وجود ندارد

Zimmerman  به نقل ازJafari Sani  که نشان داد  و همکاران

معناداری نسبت به پسران بیشتر به یادداشت  طور بهدختران 

کردن، نظارت بر خود و سازمان دادن به محیط توجه دارند، و با 

در دانشجویان دانشگاه شیراز و  Chari& Dehghanنتایج پژوهش 

 آموزان پایه سوم و همکاران در دانش Hajshamsaiiهای  یافته

مدارس راهنمایی شهر سبزوار که به این نتیجه رسیدند که 

دانشجویان دختر از راهبردهای خودتنظیمی بیشتری نسبت به 

همچنین نتیجه  [.31-33] دانشجویان پسر برخوردارند، هماهنگ بود

که نشان داد دانشجویان دختر از  Waltersاخذشده با نتایج 

نشجویان پسر راهبردهای خودتنظیمی بیشتری نسبت به دا

 کنند، همسان بود استفاده می
[34.] 
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 ...رابطه راهبردهای فراشناختی با  بررسی | و همکاران قمی

865 

 

 و دختر دانشجویان تفاوت این محققان در مطالعه خود به 

 و فراشناخت انگیزش، (خود راهبر  ابعاد یادگیری در پسر

 در .شده است پرداختند ارائه  Longکه توسط  خودتنظیمی(

 در رانفراگی اراده و نقش انگیزه بر خود راهبر یادگیری فرایند

 است. شده گذاشته صحه هایشان به تالش بخشیدن تداوم و شروع

اراده،  و داده سوق مشارکت به تصمیم به سمت را افراد انگیزه،

اهداف  تأمین و پایان تا تکلیف انجام به تداوم بخشیدن باعث

 حداکثر . همچنین انگیزش، یادگیری فراگیران را به[36]شود  می

 .گردد می اساتید با یادگیرندگان همکاری رساند و سبب می

 با رغبت و اشتیاق دارند باالیی تحصیل  یادگیرندگانی که انگیزه

 دهند می اهمیت دیگران تفکر در به مشارکت داده، به درس گوش

 بر اساس. [35] خوددارند اعمال از بیشتری رضایت احساس و

 تحصیل و به زنان عالقه، انگیزش و رغبت Manzar هاییافته

 .[37] است ها نسبت به مردان بیشتر تحصیلی در آن یشرفتپ

 از درونی نظر )صرف باال تحصیلی انگیزش دانشجویان دارای درواقع

 در بهتری عملکرد که هستند هایی انگیزش(، آن بودن بیرونی یا

 پردازش و دسترسی برای الزم های مهارتدارند و از  یادگیری

خاص برخوردارند  هدف و مقصود برای خود مورد نیاز اطالعات
در خصوص تفاوت استفاده از یادگیری خود راهبر در  .[32]

توان به انگیزش و رغبت به یادگیری  دانشجویان دختر و پسر می

 بیشتر و پیشرفت تحصیلی باالتر دختران اشاره کرد.

، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که نهایت در

به شکل مثبت و  مدیریتی خود های مهارترغبت به یادگیری و 

کننده راهبردهای فراشناختی هستند و  بینی معناداری پیش

درصد از واریانس راهبردهای فراشناختی از طریق این  81حدود 

دهد رغبت به  است. که این امر نشان می دو متغیر قابل تبیین

 های مهارتنقش اساسی در  مدیریتی خود های مهارتیادگیری و 

توان  کنند. در تبیین این یافته پژوهشی می یفا میفراشناختی ا

 برای یادگیرنده توانایی صورت به بیان کرد که یادگیری خود راهبر

 بینی پیش خود راهبر، یادگیری و است شده گرفته نظر در یادگیری

 آگاهی ضرورت و گیرد می یاد چگونه یادگیرنده است که این کننده

بدین ترتیب که تئوری یادگیری  .[32]دهد  نشان می را فراشناختی

دهد، راهبردهای یادگیری  خود راهبر به فراگیران اجازه می

منظور رسیدن به نیازهای یادگیری  )شناختی و فراشناختی( را به

. رغبت و آمادگی افراد برای یادگیری، یکی [13]خود به کار ببرند 

اد شود افر از ارکان اساسی یادگیری و موفقیت است که باعث می

ریزی کنند.  برنامه را خودطور مستقل فکر کرده و کارهای  به

نفس و اشتیاق کامل برای  ، اعتمادبهاراده باگونه افراد  این درواقع

کنند که این امر اساس یادگیری خود  تحقق یادگیری تالش می

 .[88]راهبر است 

های بارز  عالقه، انگیزه و رغبت به یادگیری از مشخصه

یادگیرندگان خود راهبر با  .[88]ود راهبر است یادگیرندگان خ

هایشان هدفمند،  توجه به انگیزه باالیی که دارند، یادگیری

یعنی این افراد با تعیین کردن  .[13]دار، پایدار و باثبات است  معنی

اهداف مهم، تنظیم اطالعات در کار و رسیدن به اهداف به 

شناسان و  روان .[88]موفقیت در یادگیری دست خواهند یافت 

اند ضرورت توجه  پژوهشگرانی که در حوزه انگیزش فعالیت نموده

به انگیزش و رغبت در تعلیم و تربیت را به دلیل ارتباط مؤثر آن 

موفقیت  درنهایتها، راهبردها، رفتارها و  با یادگیری جدید مهارت

 اند متذکر شده
[48].  

اهبر، در همچنین افراد دارای سطوح باالی یادگیری خود ر

انضباطی در  پذیر بوده و از فرایند خود زندگی خود مسئولیت

 درجه ها افرادی هستند که . آن[16]برند  یادگیری خویش سود می

 به کاربرد دارند. همچنین این افراد قادر کنجکاوی از باالیی

 سرعت ایجاد و زمان مطالعه، سازماندهی اساسی های مهارت

 یک تکلیف، کردن کامل برای و هستند یادگیری برای مناسب

 برند می لذت یادگیری کنند و از می تدوین طرح را
همچنین  .[17]

گونه افراد، یادگیرندگان فعالی هستند که عالقه زیادی برای  این

کنند،  استفاده می مسئله  حل های مهارتیادگیری دارند، از 

و  رادارندهای یادگیری مستقل  ظرفیت درگیر شدن در فعالیت

ویژگی  .[14]کنند  طور مستقل یادگیری خویش را مدیریت می هب

مدیریتی در فرایند یادگیری خود راهبر آن است که آزادی  خود

تحت کنترل خود، حق انتخاب و مسؤولیت پذیری را در 

دهد و یادگیرندگان را برای کنترل و  یادگیرندگان شکل می

هدافشان ها به ا هایی که باعث دستیابی آن مدیریت موقعیت

ورزی و جدیت در کار  جرأت واقع در .[6]کنند  شود درگیر می می

گونه پیامد فراشناخت به یادگیرندگان است. همچنین این

یادگیرندگان در مدیریت زمان و منابع الزم برای انجام کار مهارت 

ها  گیرند که با آن یابند و در رویارویی با موانع و مسائل یاد می می

ها را بیابند مسائل را به شکل مقتضی حل  حل و راهرو شوند  روبه

عملکردی  های مهارتنمایند ترکیب کردن استعدادهای درونی و 

در یادگیری خود راهبر، فرایندی  مدیریتی خودموردنیاز برای 

است که یادگیرندگان برای کنترل موفق رشد و پیشرفت علمی 

 در زندگی به آن احتیاج دارند.

 مطالعه، این است که ن محدودیت اینتری نخستین و مهم

 که دانشگاه علوم پزشکی قم بوده نمونه این پژوهش دانشجویان
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 های داده گردآوری همچنینسازد.  می را محدود نتایج تعمیم

 نتایج تفسیر بایست می رو ازاینبود.  گزارشی خود صورت به پژوهش

ش در پژوه این شود می بنابراین پیشنهاد گیرد. انجام بااحتیاط

 .شود نیز انجام پزشکی علومهای دیگر  سایر دانشگاه

 گیرینتیجه 

بین راهبردهای  معنادار و مثبت رابطه از حاکی نتایج

بر بود.  های آن خود راهبر و زیرمقیاس یادگیری با فراشناختی

 برای نظام آموزش عالی شود پیشنهاد می پژوهش های یافته اساس

 ساختن نهادینه و وار طوطی ییادگیر و بانکی آموزش از گریز

 ورز، اندیشه پرورش فراگیرانی و دار ـ یادگیری معنی یاددهی فرایند

 به سازوکارهایی باید ارزشیاب خود و گر انعکاس خود و فکور

 تا بیاموزد فراگیران به را یادگرفتن چگونه آن طریق از که بیندیشد

 بخشد، بهبود را آنان در یادگیری راهبری خودمیزان  طریق این از

 راهبردهای به سازوکارها تمسک این ترین از مهم شک یکی بدون

شود که اساتید، با  است. همچنین توصیه می فراشناختی

 های روشگیری از آموزش رسمی و غیررسمی و با استفاده از  بهره

در جهت بهبود راهبردهای فراشناختی دانشجویان  تدریس فعال

 خود راهبر های مهارت در پرورش گام بردارند. و عالوه بر این

 شدن تبدیل بکوشند تا بتوانند یادگیرندگان را در دانشجویان بودن

 نمایند. العمر یاری همیشگی و مادام فراگیرانی به

 تقدیر و تشکر

مسئولین "به  تقدیم خود را سپاسگزاری مراتب وسیله بدین

از  و نماییم می "واحد پژوهش و آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم

 ها پرسشنامه تکمیل در را همکاری نهایت محترم که دانشجویان

 نماییم. می تشکر و تقدیر داشتند،

  اخالقی ییدیهتأ

مقاله حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب حوزه معاونت 

 باشد. می 24637پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم با کد 

 

 تعارض منافع

نویسندگان در  همه) هیچ تعارض منافعی وجود نداشت.

و نگارش مقاله نقش  ها داده، تحلیل ها داده آوری جمعمراحل 

 .داشتند

 

 منابع مالی

 کننده ینقم تأم یدانشگاه علوم پزشک یحوزه معاونت پژوهش

 پژوهش بود. ینا یمال یو حام
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