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چکیده

هقدهِ :هَفمیت تحػیلی داًطجَیاى اس ضاخعّای هْن در ارسیاتی عولىزد ًظام آهَسش عالی هیتاضذ .اس عَاهل تاثیزگذار تز هَفمیت تحػیلی ،آگاّی
فزاضٌاختی ٍ داًص ٍ وٌتزل تفىز ٍ ضٌاخت است .ارسیاتی ٍضعیت آى ،دست¬اًذرواراى آهَسش را در تزًاهِریشی ارتمای آى یاری هی¬دّذّ .ذف ایي هغالعِ
تزرسی ارتثاط آگاّی فزاضٌاختی تا هَفمیت تحػیلی داًطجَیاى پشضىی داًطگاُ علَم پشضىی ضْیذ تْطتی تَد.
رٍش تزرسی :ایي هغالعِ ّوثستگی تِ رٍش پاراهتزیه پیزسَى ٍ تا رٍش ًوًَِگیزی عثمِای در ً 255فز اس داًطجَیاى پشضىی تا اتشار هغالعِ پزسطٌاهِ
آگاّی فزاضٌاختی ضزاٍ ٍ دًیسَى  1994تا ّطت سیزهمیاس ٍ ًوزُ دّی غفز (ًادرست) ،یه (درست) اًجام ضذ .هالن هَفمیت تحػیلی هعذل ول تَد .پایایی ٍ
رٍایی پزسطٌاهِ هحاسثِ ضذ.
ًتایج :اس ً 255فز ضزوتوٌٌذُ )%37/3( 95 ،هزد ٍ  )%62/7( 160سى تَدًذ .حذالل سي  ٍ 19حذاوثز سي  26سال تَدً 85 .فز اس داًطجَیاى سال اٍل85 ،
ًفز اس تعذ اس آسهَى علَم پایًِ 85 ٍ ،فز اس سال آخز حضَر داضتٌذ .پاییيتزیي هعذل  ٍ 10/9تاالتزیي  19/6تَد .ارتثاط تیي هعذل ٍ آگاّی فزاضٌاختی تغَر ولی
در توام داًطجَیاى تا استفادُ اس ضزیة ّوثستگی پیزسَى  0/791در سغح هعٌاداری  0/0001تَد .تیطتزیي ّوثستگی تیي هعذل ٍ سیزهمیاسّای داًص ٍالعی
در هَرد فزاضٌاخت ٍ وٌتزل فزاضٌاخت ،هذیزیت اعالعات ٍجَد د اضت .در ّوِ عثمات داًطجَیاى ،تاالتزیي هیاًگیي رتثِ هْارت فزاضٌاختی هزتَط تِ تعذ تجشیِ
ٍ تحلیل اثزتخطی عولىزد ٍ استزاتژی تَد.
ًتیجِگیری :در داًطگاُ علَم پشضىی ضْیذ تْطتی تیي آگاّی فزاضٌاختی داًطجَیاى تا هَفمیت تحػیلی ارتثاط ٍجَد دارد ٍ اس ایي خاغیت هیتَاى در
تزًاهِریشی آهَسضی استفادُ وزد.
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هقدهِ
هَفمیت تحػیلی داًطجَیاى یىی اس ضاخعّای هْن در

تحػیلی داًطجَیاى پشضىی در سال اٍل ،تعذ اس آسهَى علَم

ارسیاتی عولىزد آهَسش هَسسات اهَسش عالی اس جولِ

پایِ ٍ ،سال آخز در داًطگاُ علَم پشضىی ضْیذ تْطتی لزار

داًطگاُّا است .توام وَضص ًظام آهَسش عالی رضذ ٍ پزٍرش

گزفت.

هَفمیتآهیش فزاگیزاى در توام جَاًة اعن اس اتعاد ضٌاختی،
وسة هْارتّا ٍ تَاًاییّا ٍ اتعاد ضخػیتی ،عاعفی ٍ رفتاری

رٍش کار

است ( .)1ضَاّذ ًطاى هیدّذ وِ یىی اس عَاهل هْن ٍ

در ایي هغالعِ تزای تزرسی ّوثستگی اس رٍش پاراهتزیه

تاثیزگذار تز هَفمیت تحػیلی ،آگاّی فزاضٌاختی است (،2 ،1

پیزسَى استفادُ ضذ ٍ تا استفادُ اس رٍش ًوًَِگیزی عثمِای

 )5 ،4 ،3وِ درتزگیزًذُ آگاّی ،داًص ٍ وٌتزل تفىز ٍ ضٌاخت

در ً 255فز اًجام ضذ .هغالعِ تز رٍی ً 85فز اس داًطجَیاى

است (.)6

پشضىی سال اٍلً 85 ،فز اس داًطجَیاى پشضىی تعذ اس آسهَى

آگاّی ضٌاختی ًسثت تِ فزایٌذّای ضٌاختی ٍ هتعالة آى

علَم پایًِ 85 ٍ ،فز اس داًطجَیاى پشضىی سال آخز در داًطگاُ

داًص ٍ تجزتِ در هَرد تفىز ٍ فعالیتّای ضٌاختی در حَسُ

علَم پشضىی ضْیذ تْطتی اجزا گزدیذ .هطاروت تا سْن

فزاضٌاختی هغزح است .آگاّی فزاضٌاختی ،تِ احساسات ٍ

هساٍی توام داًطجَیاى در پژٍّص ًوًَِگیزی اس ّز سِ عثمِ

تجارب هزتَط است ٍ داًص فزاضٌاختی داًص ٍاضح ٍ آضىار

(سال تحػیلی :اٍل ،تعذ اس آسهَى علَم پایِ ،سال آخز) غَرت

فزد در هَرد لَتّا ٍ ضعفّای ضٌاختیاش هیتاضذ .تٌاتزایي

گزفت .هطاروتوٌٌذگاى ّز عثمِ ،تا رٍش تػادفی اًتخاب

فزاضٌاخت ووه هیوٌذ تا داًطجَی پشضىی ،آگاّی ٍ درن

ضذًذ ٍ هطخػات سهیٌِای ضزوتوٌٌذگاى ضاهل جٌسیت،

درستی اس ضعفّا ٍ لَتّای عولىزد تحػیلی خَد داضتِ

سي ،تزم تحػیلی هَرد تزرسی لزار گزفت.

در خَد تزسذّ .ویي اهز ضاهي هَفمیت تحػیلی اٍ خَاّذ ضذ

ابسار اًدازُ گیری آگاّی فراشٌاختی ( )MAIشراٍ ٍ

(.)7

دًیسَى 0110

اگز ًظام آهَسضی تا تزًاهِریشی غحیح ٍ ایجاد سهیٌِ السم

پزسطٌاهِ آگاّی فزاضٌاختی دارای  52گَیِ در ّطت سیز

همذهات تَسعِ آگاّی فزاضٌاختی را در داًطجَیاى پشضىی

همیاس در خػَظ سٌجص ٍ وٌتزل فزاضٌاخت هیتاضذ وِ

فزاّن وٌذ ،تا تىیِ تز تَاًاییّای خَد فزاگیزاى ،ضاخع

عثارتٌذ اس :داًص ٍالعی درتارُ فزاضٌاخت ٍ وٌتزل فزاضٌاخت،

هَفمیت تحػیلی را افشایص دادُ است .فایذُ استفادُ اس ایي

رٍشّای آهَسضی ،داًص آگاّاًِ ،تزًاهِریشی ،هذیزیت

رٍش اس تسیاری اس راّىارّای دیگز حل هعضل افت تحػیلی ٍ

اعالعات ،ارسیاتی یادگیزی تا استفادُ اس استزاتژی فزد،

ًتایج سَء هتعالة آى ،تیطتز است (.)8

استزاتژی تزای اغالح درن ٍ اضتثاّات عولىزد ارسیاتی ،تجشیِ

استفادُ لزار هیگیزد .تذیي غَرت وِ فزاگیزاى هْارت تاسًگزی

یادگیزیً .وزُگذاری تِ غَرت درست ً ٍ 1ادرست غفز هی-

ٍ ًظارت تز فعالیتّای ضٌاختی خَد را داضتِ تاضٌذ ٍ هیشاى

تاضذ .حذالل اهتیاس غفز ٍ حذاوثز  52تَدً .وزُ تیي غفز تا

تزآٍردُ ضذى اّذاف تعییيضذُ در آى سهیٌِ را تسٌجٌذ ٍ اگز

 18آگاّی فزاضٌاختی ضعیف ،تیي  18تا  16آگاّی

ًیاس تاضذ آى را اغالح وٌٌذ (.)9

فزاضٌاختی هتَسظ ،تاالتز اس  26آگاّی فزاضٌاختی لَی .پایایی

تذلیل تاثیز آگاّی فزاضٌاختی تز هَفمیت تحػیلی ّذف
ایي هغالعِ تزرسی ارتثاط آگاّی فزاضٌاختی تا هَفمیت

پزسطٌاهِ  %93در هغالعِ ضزاٍ ٍ دًیسَى ،در هغالعِ دالٍرپَر
 %90 ،1386تَد.

فصلٌاهِ هرکس هطالعات ٍ تَسعِ آهَزش داًشگاُ علَم پسشکی شْید صدٍقی یسد

دٍرُ شاًسدّن ،شوارُ سَم ،پائیس0011 ،

] [ DOI: 10.18502/jmed.v16i3.7902

آگاّی فزاضٌاختی تِ هٌظَر تاسًگزی درن ضٌاختی هَرد

ٍ تحلیل اثزتخطی عولىزد ٍ استزاتژی پس اس یه دٍرُ

] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-05-20

تاضذ ٍ تِ ًَعی خَد وٌتزلی تز فعالیت ّای ضٌاختی یادگیزی

201

هرین اکبری الکِ ٍ طاّرُ شریفیفرد

بررسی رٍاى سٌجی ابسار اًدازُ گیری آگاّی فراشٌاختی

در تیي داًطجَیاى سال آخز تیطتزیي ّوثستگی تیي هعذل

در ایي هغالعِ جْت پایایی پزسطٌاهِ اس رٍش ّوساًی

ٍ سیزهمیاسّای داًص ٍالعی در هَرد فزاضٌاخت ٍ وٌتزل

درًٍی ٍ ضزیة آلفای وزًٍثاخ استفادُ ضذ وِ 0/925تَد.

فزاضٌاخت  ،0/742هذیزیت اعالعات ٍ ،0/698جَد داضت

ّوچٌیي پایایی تِ رٍش آسهَى -تاس آسهَى تِ فاغلِ سهاًی دٍ

(جذٍل ضوارُ .)1

ّفتِ هَرد تزرسی لزار گزفت وِ تز اساس ضزیة ّوثستگی

در تیي داًطجَیاى تعذ اس آسهَى علَم پایِ تیطتزیي
ّوثستگی تیي هعذل ٍ سیز همیاس داًص ٍالعی در هَرد

خَضِای  0/924تَد.
تزای اًذاسُگیزی هَفمیت تحػیلی ،اس هعذل ول داًطجَیاى
در سِ تاسُ سهاًی سال اٍل ،تعذ اس آسهَى علَم پایِ ٍ ،سال آخز

فزاضٌاخت ٍ وٌتزل فزاضٌاخت ٍ 0/524جَد داضت (جذٍل
ضوارُ .)1
در تیي داًطجَیاى سال اٍل ،تیطتزیي ّوثستگی تیي هعذل

استفادُ ضذ.

ٍ سیزهمیاس هذیزیت اعالعات  ٍ 0/657داًص ٍالعی در هَرد
فزاضٌاخت ٍ وٌتزل فزاضٌاخت ٍ 0/638جَد داضت (جذٍل

یافتِ ّا
اس ً 255فز ضزوتوٌٌذُ در هغالعًِ 95 ،فز ( )%37/3هزد ٍ

ضوارُ )1

سال تَدًذ .هیاًگیي سي ضزوتوٌٌذگاى  22/66سال تَد85 .

آسهَى علَم پایِ  ٍ ،%96سال آخز  %91تا حذاوثز افزاد در

ًفز اس داًطجَیاى سال اٍلً 85 ،فز تعذ اس آسهَى علَم پایٍِ ،

ٍضعیت عالی تَد .تزای همایسِ حیغِ ّای (سیز همیاس ّای)

ً 85فز اس داًطجَیاى پشضىی سال آخز حضَر داضتٌذ .پاییي

آگاّی فزاضٌاختی داًطجَیاى اس آسهَى فزیذهي استفادُ ضذ.

تزیي هعذل  ٍ 10/9تاالتزیي هعذل  19/6تَد .هیاًگیي هعذل

تفاٍت هعٌاداری تیي سیزهمیاسّا در ّز گزٍُ اس داًطجَیاى

ضزوتوٌٌذگاى در ایي هغالعِ  16/08تَد.

ٍجَد داضت.

ارتثاط تیي هعذل ٍ آگاّی فزاضٌاختی تغَر ولی در توام
داًطجَیاى تا استفادُ اس ضزیة ّوثستگی پیزسَى  0/791در
سغح هعٌاداری  0/0001تَد ( جذٍل ضوارُ .)1
جذٍل ضوارُ  : 1ارتثاط (ّوثستگی پیزسَى ) هَفمیت تحػیلی (هعذل) ٍ آگاّی فزاضٌاختی در داًطجَیاى پشضىی در سال اٍل ،تعذ
اس آسهَى علَم پایِ ٍ ،سال آخز در داًطگاُ علَم پشضىی ضْیذ تْطتی
آگاّی فراشٌاختی

هعدل

هعدل بعد از آزهَى

سال آخر

علَم پایِ

داًص ٍالعی درتارُ فزاضٌاخت ٍ وٌتزل فزاضٌاخت

0/742

*

رٍش ّای آهَسضی

0/548

0/524

هعدل سال اٍل

*

0/638

*

0/506

0/573

*

0/424

*

0/391

*

*

0/422

*

0/498

*

هذیزیت اعالعات

0/698

*

0/332

ارسیاتی یادگیزی تا استفادُ اس استزاتژی فزد

0/689

*

0/477

استزاتژی تزای اغالح درن ٍ اضتثاّات عولىزد ارسیاتی

0/528

*

0/443

داًص آگاّاًِ
تزًاهِ ریشی

0/582

0/657

*

0/618

*

0/533

*

0/558

*

0/851

0/165

*

0/709

تجشیِ ٍ تحلیل اثزتخطی عولىزد ٍ استزاتژی پس اس یه دٍُ یادگیزی

0/639

ًوزُ ول آگاّی فزاضٌاختی

0/813
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*

*

*
*
*
*
*
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ً 160فز ( )%62/7سى ،تا حذالل سي  ٍ 19حذاوثز سي 26

ًوزُ آگاّی فزاضٌاختی داًطجَیاى در سال اٍل  ،%86تعذ اس
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تزای همایسِ هْارتْای فزاضٌاختی داًطجَیاى اس آسهَى

اساس آسهَى فزیذهي تفاٍت هعٌاداری تیي هیشاى یادگیزی

فزیذهي استفادُ ضذ .همادیز ًوزُ ّز حیغِ اس جوع ًوزات

هْارتّای فزاضٌاختی تزای ّز گزٍُ اس داًطجَیاى سال آخز،

سَاالت تذست آهذ ٍ تزای همایسِ اس همادیز ًزهال آًْا استفادُ

علَم پایِ ٍ سال اٍل ٍجَد دارد وِ ًتایج آى در جذاٍل ضوارُ

ضذ .تذیي تزتیة وِ ًوزُ تذست آهذُ اس ّز حیغِ تز همذار

 4 ،3 ،2آهذُ است.

حذاوثز ًوزُ ّز حیغِ تمسین ٍ تػَرت درغذ هحاسثِ گزدیذ.
تذیي تزتیة حذاوثز ًوزُ  ٍ 100حذالل ًوزُ  0تذست آهذ .تز

جذٍل  :2همایسِ هیاًگیي رتثِ ّز یه اس اتعاد آگاّیّای فزاضٌاختی در داًطجَیاى سال آخز تز اساس آسهَى فزیذهي

داًص ٍالعی درتارُ فزاضٌاخت ٍ وٌتزل فزاضٌاخت

4/91

0/001

رٍش ّای آهَسضی
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بحث
در ایي هغالعِ ًطاى دادُ ضذ وِ تیي هَفمیت تحػیلی ٍ
آگاّی فزاضٌاختی در داًطجَیاى پشضىی ارتثاط ٍجَد دارد.
داًطجَیاًی وِ هعذل تاالتزی دارًذً ،وزُ آگاّی فزاضٌاختی
تاالتزی را وسة وزدُاًذً .تیجِ ایي هغالعِ تا پژٍّصّای
سٍلىیپلی ٍ )2009( 3وَتیٌَّْ )2007( 4وزاستاست (،4 ،2 ،1
.)5
الًذیي ٍ استَارت ( )1998راتغِ تیي فزاضٌاخت ،اًگیشُ،
خَدوارآهذی ٍ هَفمیت تحػیلی را هَرد تزرسی لزار دادًذ وِ
ًتایج ایي تحمیك ،راتغِ هعٌادار ٍ هثثتی تیي فزاضٌاخت،
اًگیشش ،خَدوارآهذی تا هَفمیت تحػیلی ًطاى داد ٍ هحمماى
را تِ ایي ًتیجِ رساًذ وِ فزاضٌاخت ٍ هتغیزّای ضخػیتی تا
هَفمیت تحػیلی در ارتثاط هستمین ّستٌذ (.)2
ّوچٌیي"آگاّی فزاضٌاختی ٍ هَفمیت تحػیلی در
داًطجَیاى" عٌَاى تحمیك یاًگ ٍ فزای )2008( 5تَدً .وًَِ

تحػیلی ٍجَد دارد (.)10
"ارتثاط تیي فزاضٌاخت ،جْتگیزی ّذف ٍ هَفمیت
تحػیلی" عٌَاى پژٍّص گال ٍ ضْشاد )2012( 6تَدّ .ذف اس
ایي هغالعِ تزرسی راتغِ تیي فزاضٌاخت ٍ هَفمیت تحػیلی
تَد .یافتِّای ایي تحمیك ًطاى داد وِ تیي فزاضٌاخت ٍ
پیطزفت تحػیلی راتغِ ضعیفی ٍجَد دارد ٍ تغییزات آضىاری
در هَفمیت تحػیلی داًطجَیاى تا هْارتّای فزاضٌاختی تاال
هطاّذُ ًطذ (.)3
وَتیٌَْ ( )2007راتغِ تیي فزاضٌاخت ٍ هَفمیت تحػیلی
را تزرسی وزدُ است وِ ًتایج ًطاى داد وِ داًطجَیاى تا اّذاف
یادگیزی ،عاللِ تیطتزی تِ یادگیزی دارًذ .در ًتیجِ
راّثزدّای فزاضٌاختی هٌاسةتزی تِ وار هیتزًذ ٍ ًسثت تِ
داًطجَیاى تا اّذاف عولىزدی ،یادگیزًذگاى تْتزی ّستٌذ ٍ
ایي هسالِ هٌجز تِ هَفمیت تحػیلی آًْا هیضَد (.)5
ًمص فزاضٌاخت در هَفمیت تحػیلی وِ هْوتزیي عاهل
هَثز در افشایص عولىزد تحػیلی است در ضَاّذ تسیاری ًطاى
دادُ ضذُ است ( .)9تٌاتزایي السم است فزاگیزاى در سهیٌِ

2

Landine & Stewart
Zulkiply
4
Coutinho
5
Young & Fry

هْارتّایی اس لثیل ًظندّیً ،ظارت تز خَد ،تزًاهِریشی ٍ

3
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تعییي ّذف ،آهَسش السم را تثیٌٌذ تا تز راّثزدّای ضٌاختی

ًتیجِگیری

تػوینیافتِ هسلظ ضًَذ ٍ پایِ یادگیزیّای جذیذ ایجاد ضَد.

دلیك تَدى در لضاٍت فزاگیزاى اس آًچِ هیداًٌذ ٍ ًوی-

در غیز ایي غَرت حل تىالیف جذیذ وِ لثال تا آى هَاجِ

داًٌذ تزای تػوین گیزی در یادگیزی تسیار اّویت دارد.

ًطذُاًذ ،تزایطاى هطىل خَاّذ تَد ( .)11فزاضٌاخت تایذ تِ

هذرساى تا آهَسش آگاّی فزاضٌاختی هیتَاًٌذ تِ فزاگیزاى

عٌَاى فزغتی تزای هجْش وزدى فزاگیزاى تِ داًص ٍ هْارت-

ووه وٌٌذ تا اس یادگیزی ٍ درن خَد آگاُ ضًَذ .ضَاّذ

ّای السم تِ هٌظَر ادارُ یادگیزی خَد آىّا در ًظزگزفتِضَد

تسیاری ًیش استزاتژی آهَسش آگاّی فزاسٌاختی را پطتیثاًی

تِعَری وِ آىّا را در تىالیف آیٌذُ هاّز ٍ وٌجىاٍ تار آٍرد

هیوٌذ (ّ .)13وچٌیي اس هْنتزیي فَایذ داًص فزاضٌاختی ایي

( .)12هذاخالت آهَسضی هثتٌی تز آهَسش تىٌیه ّای

است وِ فزاگیز را در آگاّی یافتي اس فزایٌذّای آهَسضی یاری

فزاضٌاختی ًمص هَثزی در افشایص عولىزد تحػیلی داضتِ

هی دّذ وِ خَد هٌتْی تِ اگاّی فزاضٌاختی هیضَد (.)16

است ( .)13تا تَجِ تِ ًتایج ضَاّذ هختلف در ایي تارُ ،اّویت
ًمص فزاضٌاخت ٍ اگاّی فزاضٌاختی در فزایٌذ یادگیزی

تشکر ٍ قدرداًی:

هطخع ٍ هحزس ضذُ است .لذا تزًاهِریشی در جْت تمَیت آى

اس ولیِ داًطجَیاى داًطگاُ علَم پشضىی ضْیذ تْطتی وِ

در ًظام آهَسضی هسیزی هیاًثز در راستای ارتمای عولىزد

تا ها در اًجام ایي پژٍّص پایاىًاهِ وارضٌاسی ارضذ آهَسش

تحػیلی است.

پشضىی ّوىاری وزدًذ سپاسگشارین .ایي پژٍّص تا وذ اخالق

ایي هغالعِ ّوچٌیي ًطاى داد وِ پزسطٌاهِ اس پایایی ٍ
رٍایی ساسُ ای هٌاسة در داًطجَیاى پشضىی تزخَردار است.

 IR.SBMU.SME.REC.1398.086در داًطىذُ هجاسی،
هذیزیت ٍ اهَسش پشضىی هَرد تاییذ لزار گزفتِ است.

وَضىی ٍ ضاًٍذی ( )2019پژٍّطی در هَرد رٍایی ٍ پایایی
تذست آهذ ( .)14در هغالعِ دالٍر پَر ( )1386پایایی
پزسطٌاهِ  0/86تَد (.)15
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Abstract
Introduction: Students' academic success is one of the important indicators of evaluating the performance of the

higher education system. One of the factors influencing academic success is metacognitive awareness and
knowledge and control of thinking and cognition. Therefore, assessment of its status helps in planning its
promotion. The study aimed to investigate the relationship between metacognitive awareness and academic
success of medical students at Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
Methods: Pearson parametric correlation was performed after stratified sampling method concerning 255

medical students with Metacognitive Awareness Inventory (MAI) of Schraw & Dennison (1994) with eight
subscales and scoring of zero (incorrect) and one (correct). For academic success, the total grade point average
was measured. The reliability and validity of the inventory were also determined.
[ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-05-20 ]

Result: Out of 255 participants, 95 (37.3%) were male and 160 (62.7%) were female. The minimum and

maximum ages were 19 and 26 years, respectively. Totally, 85 first-year students, 85 after-the-basic-sciences
exam students, and 85 senior learners were present. The lowest and highest grade point averages were 10.9 and
19.6, respectively. The relationship between academic success and metacognitive awareness in general in all
students using Pearson correlation coefficient was 0.791 at a significant level of 0.0001. There was the highest
correlation between GPA and subscales of real knowledge as for metacognition and metacognition control, and
information management. In all students, the highest mean rank of metacognitive skills was related to the
dimension of performance effectiveness and strategy analysis.
Conclusion: There exists a relationship between students' metacognitive awareness and academic success at

Shahid Beheshti University of Medical Sciences which can be used in educational planning.
Keywords: Metacognitive awareness, academic success, medical students
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