
 89تابستان، 2شماره ، دهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                     

  ی آموزش علوم پزشکیتوسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                          

   89 تابستان، 2دهم، شمارهسال                                                                                                                                                           

 

لوم بررسی رابطه باورهای فراشناخت و سالمت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه ع

 پزشکی لرستان
خرم  دانشگاه ازاد اسالمی، واحد خرم اباد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه مدیریت اموزشی، ت علمی،عضو هیأ :*مهری دارایی

 ایران. اباد،

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

خرم اباد، دانشگاه ازاد اسالمی، ت علمی، گروه مدیریت اموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد عضو هیأ ی مسؤول:سندهینو*

 خرم اباد، ایران.

 

 

 

 

 

 

هدف این پژوهش بررسی رابطه باورهای فراشناخت و سالمت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی  چكيده:

جامعه آماری پزوهش شامل کلیه دانشجویان  همبستگی بود._شکی لرستان بود.روش پزوهش،توصیفیدانشگاه علوم پز

نفر تعیین و به روش نمونه  595 از فرمول کوکران، حجم نمونه با استفاده نفر بودند. 859پزشکی دوره بالینی به تعداد 

گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند.جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد باورهای فراشناخت 

لی از میانگین نمرات گیری عملکرد تحصیو به منظور اندازهGHQ) سالمت روان گلدبرگ و هیلر) ،MCQ30)ولز)

انحراف معیار و برای ازمون های توصیفی مانند میانگین و از شاخص هاتوصیف داده فاده شد.جهتتسدانشجویان ا

ها نشان داد بین باورهای چندگانه به کار گرفته شد. یافته ها از ضیب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونفرضیه

های تحلیل رگرسیون س یافتهچنین بر اساهم  دارد. فراشناخت و سالمت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود

، باورهای نگرانی منفی و کارکرد خوابیافسردگی، عدم اطمینان شناختی، اضطراب و بی ،های جسمانیچندگانه، نشانه

 نماید.رد تحصیلی دانشجویان را تبیین میاز واریانس نمرات عملک 55/0 اجتماعی،
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 مقدمه

تربیت نیروهای کارامد از وظایف اصلی      

افزایش  (.2050 ،ست)قمری و محمد بیگیهادانشگاه

کشور وابسته به قشر دانشگاهی  سطح علمی و کارایی

در این راستا کمک به پیشبرد وضعیت تحصیلی  باشد.می

الزم کست تحصیلی دانشجویان ز افت و شو جلوگیری ا

یکی از موضوعاتی است که در پیشرفت تحصیلی  است.

ش عالی و سیستم دانشگاهی هر کشوری موزحوزه آ

پیشرفت تحصیلی  چارچوبی که برای .اهمیت زیادی دارد

تواند آینده یک کشور یا شود، مییک کشور ترسیم می

امل از عو (.2005 ،ثیر قرار دهد)بیابانگردملت را تحت تأ

 ثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان،مهم و تأ

یا فعالیت  گونه دانش هر ،فراشناخت فراشناخت است.

شناختی است که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت 

مریکایی در زمینه رشد از روانشناس آ فالول، باشد.می

فالول  باشد.حققان اصلی در زمینه فراشناخت میجمله م

 ،باشد)چاندراسکرپیاژه می ثیرن زمینه تحت تأدر ای

اولین بار هشیاری شناختی را تحت عنوان  (. فالول،2055

جدیدی به نام فراشناخت بررسی کرد تا دانش فرد را در 

ن یدات شناختی یا هر چیز مربوط به آمورد فرایندها و تول

 از نظر ادبیات، (.2005 ،توصیف کند)مختاری و ریچارد

ت یا به طور غیر عنی شناخت در مورد شناخفراشناخت ی

فراشناخت به  (.2058 ،تر تفکر درباره تفکر)پادمارسمی

کند تا فراگیران ابزار شناختی درست را فراگیران کمک می

ند و نقش مهمی را در برای انجام وظایفشان انتخاب کن

دانش  (.2052 ،نماید)اسکانلنها ایفاء مییادگیری آن

تکلیف و  سه طبقه دانش درباره خود فراشناختی شامل

دانش فراشناختی به دانش  .راهبردهای شناختی است

های ها و ضعفواضح و آشکار شخص درباره قوت

عوامل از دیگر . (2000 ،شود )کوهناش گفته میشناختی

توان به سالمت روان اشاره مرتبط با عملکرد تحصیلی می

 نه سـالمت" در اساسنامه سازمان جهانی بهداشـت کرد.

حالت بهینه خوب »، بلکه "تنها نبود بیماری یا معلولیت

تعریـف شـده « بودن جسـمی، روانـی و اجتمـاعی

عدم  (.2005 )گزارش سازمان جهانی بهداشت،اسـت

سالمت روان از پیشرفت و اعتالی فرد و همچنین توانایی 

باشد جلوگیری اعمال و وظایفی که بر عهده وی میانجام 

نمود و خود این امر باعث اختالل در سالمت و  خواهد

پیشرفت جوامع و عواقب ناشی از ان خواهد شد. 

شوند مستعد انشجویانی که دچار افت تحصیلی مید

خساراتی را به خود و  گرایش به رفتارهای منفی بوده و

ی دانشجویی به دلیل شرایط زندگ جامعه وارد می نمایند.

بسیاری از  گونی همراه است.های گونابروز استرس خاص با

 ،محیط دانشگاه و جدایی از خانوادهدانشجویان با ورود به 

 ،شوند )ادهم و همکاراندچار احساس تنهایی و انزوا می

و بودن با مشکالت دانشجویان پزشکی ضمن روبر (.2009

شکالت خاصی از جمله فشارهای با م ،سایر دانشجویان

ل و ورد با مسایرخب ،روانی محیط بیمارستان_روحی

ینده شغلی مورد عدم برخورداری از آمشکالت بیماران و 

تر از سایر دانشجویان در معرض خطر از دست بیش انتظار،

مطالعات انجام شده در  دادن سالمت روان خود هستند.

این زمینه نیز نشان دهنده افزایش شیوع و شدت 

یان نسبت به جمعیت غیر مشکالت روانی در دانشجو

بنابراین با توجه به نقش سالمت روان در  باشد.جو میدانش

این  ،دی و پویایی افراد در زمان تحصیلتضمین کارام

پژوهش با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناخت و 

سالمت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی 

در تحقیقی که  دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.

 ،انجام شد( 5885 ،و همکاران نامدار ارشتنابتوسط )

بین میانگین نمرات سالمت  ن است کهها حاکی از آیافته

حصیلی دانشجویان ارتباط روان دانشجویان و پیشرفت ت

نتایج تحقیق صادقی و . ردوجود داس معنادار و معکو

نشان داد اکثریت دانشجویانی که از  (،5880همکاران)

 بودند. 51سالمت روان برخوردار بودند دارای معدل باالی 

همچنین بین سالمت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان 

نمازی و همکاران  مورد مطالعه رابطه معنادار وجود ندارد.

( در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که 5882)

د بین سالمت عمومی و موفقیت تحصیلی دانشجویان مور

https://ijme.mui.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://ijme.mui.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8
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های تحقیق بابایی یافته .مطالعه رابطه معنادار یافت نشد

( نشان داد بین راهبردهای 5881امیری و همکاران )

رابطه طالعه فراشناختی با عملکرد تحصیلی نمونه مورد م

( در 5885برادران و همکاران) معناداری وجود دارد.

تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی 

ن با اری بین راهبردهای مطالعه و سه مؤلفه آمعناد

( 5885محمدی و همکاران) پیشرفت تحصیلی وجود دارد.

 در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که بین

بع کنترل درونی با پیشرفت فراشناختی و من راهبردهای

داری مشاهده شد، اما رابطه تحصیلی رابطه مثبت و معنی

فراشناختی با منبع کنترل بیرونی  راهبردهایبین 

به نقش پزشکان در  د با توجهدار بومعنی ،صورت منفیبه

موجود تامین و ارتقای سالمت افراد و با عنایت به خالی 

ناخت و سالمت در خصوص پرداختن به باورهای فراش

این تحقیق با هدف  ،یروان در جامعه دانشجویان پزشک

باورهای فراشناخت و سالمت روان با عملکرد  بررسی رابطه

 تحصیلی دانشجویان پزشکی )دوره بالینی( انجام گرفت.

هم چنین بر اساس یافته های تحقیق نونگتودا و یودیدا 

 بین راهبردهای فراشناخت و پیشرفت تحصیلی ،2052

رابطه مثبت و قوی وجود دارد بدین معنی که افزایش در 

 شود.ت منجر به عملکرد تحصیلی بهتر میفراشناخ

 وش کارر

همبستگی است که _این تحقیق یک مطالعه توصیفی     

ل کلیه ماری شامجامعه آ انجام گرفت. 5885در سال 

-85در سال تحصیلی  دانشجویان مشغول به تحصیل

نفر بودند.حجم نمونه  859به تعداد  در دوره بالینی5881

نفر محاسبه شد و به روش  595 از طریق فرمول کوکران،

 28نفر دختر و  505نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند)

ها شامل پرسشنامه استاندارد ابزار گرداوری داده نفر پسر(.

الی باورهای فراشناختی رایت هاتون و ولز سؤ 80

((MCQ-30 دارای  و ر درجه لیکرتدرقالب مقیاس چها

باورهای  ،نگرانی مثبتباورهای  ،پنج خرده مقیاس

باورهای  ،صالحیت شناختی باورهای ،غیرقابل کنترل

 29پرسشنامه  ،خودهشیاری شناختیو منفی عمومی

با چهار خرده ( 5822سؤالی سالمت عمومی گلد برگ )

اختالل  ،اضطراب و بیخوابی ،های جسمانینشانهمقیاس 

و هم چنین معدل  افسردگیو  رد اجتماعیدر کارک

در باشند. ن مورد مطالعه در دوره بالینی میدانشجویا

ای ضریب همبستگی پرسشنامه بررسی روایی سازه

اضطراب صفت حالت اسبیل برگر  فراشناخت با پرسشنامه

پرسشنامه (51/0( و پرسشنامه نگرانی حالت بین )58/0)

( معنادار است. 18/0عملی پادوا )  اختالل وسواس فکری

شیرین  (. بر اساس گزارش5889)ولز و پاپوجورجیو، 

بر مبنای نتیجه این پرسشنامه  پایایی (،5895)زاده

در نمونه  (،کل مقیاس )ضریب الفای کرونباخ محاسبه 

. جهت تلخیص و تحلیل ه استدگزارش ش ،85/0ایرانی 

نس و انحراف معیار و واریا ،های میانگینها از شاخصداده

 ها از ضریب همبستگی پیرسون وبرای آزمون فرضیه

تحلیل رگرسیون چند گانه به شیوه گام به گام استفاده 

تحلیل SPSS21 ماری به وسیله نرم افزار دادهای آ شده.

 شدند.

 یافته ها

حقیق حاضر را دانشجویان دختر و های تزمودنیآ %55     

ین بر اساس هم چن را دانشجویان پسر تشکیل دادند. %15

نفر از پاسخگویان معادل  11های توصیفی، تعداد داده

نفر  81درصد دارای باور فراشناختی پایین وتعداد 21

درصد پاسخگویان دارای باورهای فرا شناختی  50معادل 

درصد دارای باورهای  25نفر معادل  12متوسط و تعداد 

ن درصد دانشجویا 8/25فراشناختی باال بودند. به طور کلی

هم چنین،  دارای باورهای فراشناختی متوسط وباال بودند.

درصد دارای 28نفر از پاسخگویان معادل  58تعداد 

درصد، 21ل نفر معاد 11سالمت روانی خیلی خوب وتعداد 

 12نفر معادل  28و تعداد  دارای سالمت روانی خوب

نفر معادل  99درصد دارای سالمت روانی متوسط و تعداد 

با توجه  بودند. سالمت روانی خیلی پایین د دارایدرص21

، ضریب Rبه نتایج محاسبات ضریب همبستگی چندگانه

های برای آماره ،Fزمون معنی داری مربوطهو آ R2تعیین 

F، 05/0سطح  در=α .که حاکی از برازش  معنادار هستند
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تحلیل رگرسیون  است.های رگرسیونی مناسب مدل

شش گام انجام شد که در چندگانه به شیوه گام به گام در 

عدم  ،فسردگیا ،های جسمانیمتغیرهای نشانهمجموع 

باورهای  ،بی خوابی اختالل اضطراب و ،اطمینان شناختی

درصد 52دود حاختالل کارکرد اجتماعی  و نگرانی منفی

تحصیلی دانشجویان مورد  از واریانس نمرات پیشرفت

 .(f=42/305 ،.0/568/0=2R)مطالعه را تبیین می نماید

 گيریبحث و نتيجه

ارزیـابی هـر   های مهـم در  عملکرد تحصیلی از شاخص

نظام آموزشی و به ویژه نظام آموزش عالی است به طـوری  

ام در ها در این نظتوان گفت همه فرایندها و فعالیتکه می

شود. از طرفی جامعه و بـه  جهت تحقق این مهم انجام می

که دانشجویان در  ن داردموزش عالی سعی بر آویژه نظام آ

و رفتـاری   عـاطفی  جوانب گوناگون اعم از ابعاد شـناختی، 

کـه  هم چنـین بـا توجـه بـه ایـن      .توانا پرورش داده شوند

جامعـه از  هـای  روان دانشجویان به عنوان سـرمایه  سالمت

ر بـا هـدف   پژوهش حاض باشد.اهمیت خاصی برخوردار می

 بررســـی رابطـــه ســـالمت روان و باورهـــای فراشـــناخت

انشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی لرسـتان انجـام    د

دانشـجویان   %25 هـای ایـن پـژوهش،   ساس یافتهشد.  بر ا

دارای  %28و  عه دارای باورهای فراشناختی بـاال مورد مطال

هـم چنـین    نمره  خیلـی خـوب در سـالمت روان بودنـد.    

ات های پژوهش حاضر نشان داد که بـا کـاهش شـکای   یافته

معدل دانشجویان به  ،خواب و اضطرابجسمانی و اختالل 

شـود کـه بـا    تـر مـی  عنوان شاخص عملکرد تحصیلی بیش

صـــادقی و  (،5881نتـــایج بابـــایی امیـــری و همکـــاران)

عنبــری و  (،5882نمــازی و همکــاران) (،5880همکــاران)

ــاران) ــاران)  (،5891همک ــتیانی و همک  (،5891فتحــی اش

نشان  . مطالعات( همخوانی دارد2051رستمی و همکاران)

توانـد خـود را بـه شـکل     دهد که فشارهای روانـی مـی  می

عالئـم اضـطراب بـا تخریـب      شکایت جسمانی نشان دهد .

باشد کـه آن نیـز   ظه و عملکرد شناختی فرد همراه میحاف

کـاهش عملکـرد تحصـیلی     تواند منجر بـه به نوبه خود می

ورهـای  مده بـین با دانشجو شود. بر اساس نتایج به دست آ

بـت در مـورد افکـار و خوداگـاهی شـناختی بـا       نگرانـی مث 

عملکــرد تحصــیلی رابطــه مثبــت و بــین عــدم اطمینــان  

ری افکـار  شناختی و باورهای منفی در مورد کنتـرل ناپـذی  

منفـی وجـود دارد کـه نتـایج      با عملکرد تحصـیلی رابطـه  

 (،5885شهبازی راد و کرمی) (،5885محمدی و همکاران)

فتحی  (،2002و همکاران)واله  (،5885برادران و همکاران)

ــاران)  ــتیانی و همک ــومر 2005اروم رود) (،5891اش ( و ش

کنـد. هـم   ( را تأییـد مـی  2002به نقل از اسکیتکا، 5880)

هـــای تحقیـــق نونگتـــودا و چنـــین بـــر اســـاس یافتـــه

بـین راهبردهـای فراشـناخت و پیشـرفت      ،(2052یودیدا)

در تبیـین ایـن    تحصیلی رابطه مثبت و قـوی وجـود دارد.  

 از راهبردهـای  کـه  تـوان گفـت دانشـجویانی   ها مـی یافته

 طور به را مطالب کنند،می استفاده باال فراشناختی سطح

گیرند بدین معنی که مطالـب جدیـد را بـه    معنادار یاد می

در  ،دهنـد قبلی موجود در ذهن خود ارتبـاط مـی  اطالعات 

دگرفتـه  منسجم و نه پراکنده یا این صورت مطالب به طور

تـری از  شود به فهـم کامـل  شوند و همین امر باعث میمی

در ذهـن نگـه    تریدت طوالنیمطالب را م مطالب برسند و

ی در واند زمینه ساز خود راهبـر تدارند و این مهم خود می

عملکــرد  یــادگیری باشــد کــه از عوامــل مــؤثر در ارتقــای

 تحصیلی است.
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Abstract: The aim of this study was to survey the relationship between 

metacognitive beliefs and mental health with academic performance of 

medical Students of Lorestan Univesity of medical sciences. Research method 

was desriptical –correlational and its statistical population included all 358 

clinical course students. Sample size was determined by Cochran formula  and 

185 members were selected by  relative stratified random sampling. Colletion 

data were carried out by standard questionnaires such as Metacognitive beliefs 

(MQ30 and Wells (1997), mental health (GHQ) and Student scores’s mean. In 

addition, descriptive data were done utilizing  descriptive indicators such as 

mean and standard deviation. In order to testing hypotheses, Pearson 

Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis were used. 

According to survey results, there was a significant relationship between 

metacognitive strategies and mental health with academic performance of the 

students. Also, based on the results of multiple regression analysis, the 

variables of physical symptoms, depression, cognitive uncertainty, anxiety and 

sleep disorders, negative worry beliefs and social function disorder predicted 

approximately 57 percent of the scores’s variance of students’academic 

achievement. 

 Keywords: academic achievement, Metacognition beliefs, mental health, 

medical students. 

 

 

 


