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اسـت(گزارش سازمان جهانی بهداشت .)2005 ،عدم

مقدمه
اصلی

سالمت روان از پیشرفت و اعتالی فرد و همچنین توانایی

دانشگاههاست(قمری و محمد بیگی .)2050 ،افزایش

انجام اعمال و وظایفی که بر عهده وی میباشد جلوگیری

سطح علمی و کارایی کشور وابسته به قشر دانشگاهی

خواهد نمود و خود این امر باعث اختالل در سالمت و

میباشد .در این راستا کمک به پیشبرد وضعیت تحصیلی

پیشرفت جوامع و عواقب ناشی از ان خواهد شد.

و جلوگیری از افت و شکست تحصیلی دانشجویان الزم

دانشجویانی که دچار افت تحصیلی میشوند مستعد

است .پیشرفت تحصیلی یکی از موضوعاتی است که در

گرایش به رفتارهای منفی بوده و خساراتی را به خود و

حوزه آموزش عالی و سیستم دانشگاهی هر کشوری

جامعه وارد می نمایند .زندگی دانشجویی به دلیل شرایط

اهمیت زیادی دارد .چارچوبی که برای پیشرفت تحصیلی

خاص با بروز استرسهای گوناگونی همراه است .بسیاری از

یک کشور ترسیم میشود ،میتواند آینده یک کشور یا

دانشجویان با ورود به محیط دانشگاه و جدایی از خانواده،

ملت را تحت تأثیر قرار دهد(بیابانگرد .)2005 ،از عوامل

دچار احساس تنهایی و انزوا میشوند (ادهم و همکاران،

مهم و تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان،

 .)2009دانشجویان پزشکی ضمن روبرو بودن با مشکالت

فراشناخت است .فراشناخت ،هر گونه دانش یا فعالیت

سایر دانشجویان ،با مشکالت خاصی از جمله فشارهای

تربیت

نیروهای

کارامد

از

وظایف

شناختی است که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت

روحی_روانی محیط بیمارستان ،برخورد با مسایل و

میباشد .فالول ،روانشناس آمریکایی در زمینه رشد از

مشکالت بیماران و عدم برخورداری از آینده شغلی مورد

جمله محققان اصلی در زمینه فراشناخت میباشد .فالول

انتظار ،بیشتر از سایر دانشجویان در معرض خطر از دست

در این زمینه تحت تأثیر پیاژه میباشد(چاندراسکر،

دادن سالمت روان خود هستند .مطالعات انجام شده در

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

این زمینه نیز نشان دهنده افزایش شیوع و شدت

جدیدی به نام فراشناخت بررسی کرد تا دانش فرد را در

مشکالت روانی در دانشجویان نسبت به جمعیت غیر

مورد فرایندها و تولیدات شناختی یا هر چیز مربوط به آن

دانشجو میباشد .بنابراین با توجه به نقش سالمت روان در

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

تضمین کارامدی و پویایی افراد در زمان تحصیل ،این

فراشناخت یعنی شناخت در مورد شناخت یا به طور غیر

پژوهش با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناخت و

رسمیتر تفکر درباره تفکر(پادما .)2058 ،فراشناخت به

سالمت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی

فراگیران کمک میکند تا فراگیران ابزار شناختی درست را

دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد .در تحقیقی که

برای انجام وظایفشان انتخاب کنند و نقش مهمی را در

توسط (نامدار ارشتناب و همکاران )5885 ،انجام شد،

یادگیری آنها ایفاء مینماید(اسکانلن .)2052 ،دانش

یافتهها حاکی از آن است که بین میانگین نمرات سالمت

فراشناختی شامل سه طبقه دانش درباره خود تکلیف و

روان دانشجویان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط

راهبردهای شناختی است .دانش فراشناختی به دانش

معنادار و معکوس وجود دارد .نتایج تحقیق صادقی و

واضح و آشکار شخص درباره قوتها و ضعفهای

همکاران( ،)5880نشان داد اکثریت دانشجویانی که از

شناختیاش گفته میشود (کوهن .)2000 ،از دیگر عوامل

سالمت روان برخوردار بودند دارای معدل باالی  51بودند.

مرتبط با عملکرد تحصیلی میتوان به سالمت روان اشاره

همچنین بین سالمت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان

کرد .در اساسنامه سازمان جهانی بهداشـت "سـالمت نه

مورد مطالعه رابطه معنادار وجود ندارد .نمازی و همکاران

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

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

بودن جسـمی ،روانـی و اجتمـاعی» تعریـف شـده

بین سالمت عمومی و موفقیت تحصیلی دانشجویان مورد
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مطالعه رابطه معنادار یافت نشد .یافتههای تحقیق بابایی

سؤالی سالمت عمومی گلد برگ ( )5822با چهار خرده

امیری و همکاران ( )5881نشان داد بین راهبردهای

مقیاس نشانههای جسمانی ،اضطراب و بیخوابی ،اختالل

فراشناختی با عملکرد تحصیلی نمونه مورد مطالعه رابطه

در کارکرد اجتماعی و افسردگی و هم چنین معدل

معناداری وجود دارد .برادران و همکاران( )5885در

دانشجویان مورد مطالعه در دوره بالینی میباشند .در

تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی

بررسی روایی سازهای ضریب همبستگی پرسشنامه

معناداری بین راهبردهای مطالعه و سه مؤلفه آن با

فراشناخت با پرسشنامه اضطراب صفت حالت اسبیل برگر

پیشرفت تحصیلی وجود دارد .محمدی و همکاران()5885

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

در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که بین

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

راهبردهای فراشناختی و منبع کنترل درونی با پیشرفت

(ولز و پاپوجورجیو .)5889 ،بر اساس گزارش شیرین

تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری مشاهده شد ،اما رابطه

زاده( ،)5895پایایی این پرسشنامه بر مبنای نتیجه

بین راهبردهای فراشناختی با منبع کنترل بیرونی

محاسبه ضریب الفای کرونباخ (کل مقیاس ) ،در نمونه

بهصورت منفی ،معنیدار بود با توجه به نقش پزشکان در

ایرانی  ،0/85گزارش شده است .جهت تلخیص و تحلیل

تامین و ارتقای سالمت افراد و با عنایت به خالی موجود

دادهها از شاخصهای میانگین ،انحراف معیار و واریانس و

در خصوص پرداختن به باورهای فراشناخت و سالمت

برای آزمون فرضیهها از ضریب همبستگی پیرسون و

روان در جامعه دانشجویان پزشکی ،این تحقیق با هدف

تحلیل رگرسیون چند گانه به شیوه گام به گام استفاده

بررسی رابطه باورهای فراشناخت و سالمت روان با عملکرد

شده .دادهای آماری به وسیله نرم افزار  SPSS21تحلیل

تحصیلی دانشجویان پزشکی (دوره بالینی) انجام گرفت.

شدند.

هم چنین بر اساس یافته های تحقیق نونگتودا و یودیدا

یافته ها

 ،2052بین راهبردهای فراشناخت و پیشرفت تحصیلی

 55%آزمودنیهای تحقیق حاضر را دانشجویان دختر و

رابطه مثبت و قوی وجود دارد بدین معنی که افزایش در

 15%را دانشجویان پسر تشکیل دادند .هم چنین بر اساس

فراشناخت منجر به عملکرد تحصیلی بهتر میشود.

دادههای توصیفی ،تعداد  11نفر از پاسخگویان معادل

روش کار

21درصد دارای باور فراشناختی پایین وتعداد  81نفر

این تحقیق یک مطالعه توصیفی_همبستگی است که

معادل  50درصد پاسخگویان دارای باورهای فرا شناختی

در سال  5885انجام گرفت .جامعه آماری شامل کلیه

متوسط و تعداد  12نفر معادل  25درصد دارای باورهای

دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی -85

فراشناختی باال بودند .به طور کلی 25/8درصد دانشجویان

5881در دوره بالینی به تعداد  859نفر بودند.حجم نمونه

دارای باورهای فراشناختی متوسط وباال بودند .هم چنین،

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

تعداد  58نفر از پاسخگویان معادل 28درصد دارای

نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند( 505نفر دختر و 28

سالمت روانی خیلی خوب وتعداد  11نفر معادل 21درصد،

نفر پسر) .ابزار گرداوری دادهها شامل پرسشنامه استاندارد

دارای سالمت روانی خوب و تعداد  28نفر معادل 12

 80سؤالی باورهای فراشناختی رایت هاتون و ولز

درصد دارای سالمت روانی متوسط و تعداد  99نفر معادل

( (MCQ-30درقالب مقیاس چهار درجه لیکرت و دارای

21درصد دارای سالمت روانی خیلی پایین بودند .با توجه

پنج خرده مقیاس ،باورهای نگرانی مثبت ،باورهای

به نتایج محاسبات ضریب همبستگی چندگانه ،Rضریب

غیرقابل کنترل ،باورهای صالحیت شناختی ،باورهای

تعیین  R2و آزمون معنی داری مربوطه ،Fبرای آمارههای

منفی عمومی وخودهشیاری شناختی ،پرسشنامه 29

 ،Fدر سطح  α=0/05معنادار هستند .که حاکی از برازش
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مناسب مدلهای رگرسیونی است .تحلیل رگرسیون

نگرانـی مثبـت در مـورد افکـار و خوداگـاهی شـناختی بـا

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

عملکــرد تحصــیلی رابطــه مثبــت و بــین عــدم اطمینــان

مجموع متغیرهای نشانههای جسمانی ،افسردگی ،عدم

شناختی و باورهای منفی در مورد کنتـرل ناپـذیری افکـار

اطمینان شناختی ،اختالل اضطراب و بی خوابی ،باورهای

با عملکرد تحصـیلی رابطـه منفـی وجـود دارد کـه نتـایج

نگرانی منفی و اختالل کارکرد اجتماعی حدود 52درصد

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

از واریانس نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد

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

مطالعه را تبیین می نماید(.)R2=0/568/.0، f=42/305

اشــتیانی و همکــاران( ،)5891اروم رود( )2005و شــومر

بحث و نتيجهگيری

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

عملکرد تحصیلی از شاخصهای مهـم در ارزیـابی هـر

چنـــین بـــر اســـاس یافتـــههـــای تحقیـــق نونگتـــودا و

نظام آموزشی و به ویژه نظام آموزش عالی است به طـوری

یودیدا( ،)2052بـین راهبردهـای فراشـناخت و پیشـرفت

که میتوان گفت همه فرایندها و فعالیتها در این نظام در

تحصیلی رابطه مثبت و قـوی وجـود دارد .در تبیـین ایـن

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

یافتهها مـیتـوان گفـت دانشـجویانی کـه از راهبردهـای

ویژه نظام آموزش عالی سعی بر آن دارد که دانشجویان در

فراشناختی سطح باال استفاده میکنند ،مطالب را به طور

جوانب گوناگون اعم از ابعاد شـناختی ،عـاطفی و رفتـاری

معنادار یاد میگیرند بدین معنی که مطالـب جدیـد را بـه

توانا پرورش داده شوند .هم چنـین بـا توجـه بـه ایـنکـه

اطالعات قبلی موجود در ذهن خود ارتبـاط مـیدهنـد ،در

سالمت روان دانشجویان به عنوان سـرمایههـای جامعـه از

این صورت مطالب به طور منسجم و نه پراکنده یادگرفتـه

اهمیت خاصی برخوردار میباشد .پژوهش حاضر بـا هـدف

می شوند و همین امر باعث میشود به فهـم کامـلتـری از

بررســـی رابطـــه ســـالمت روان و باورهـــای فراشـــناخت

مطالب برسند و مطالب را مدت طوالنیتری در ذهـن نگـه

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی لرسـتان انجـام

دارند و این مهم خود میتواند زمینه ساز خود راهبـری در

شد .بر اساس یافتههـای ایـن پـژوهش %25 ،دانشـجویان

یــادگیری باشــد کــه از عوامــل مــؤثر در ارتقــای عملکــرد

مورد مطالعه دارای باورهای فراشناختی بـاال و  %28دارای

تحصیلی است.

نمره خیلـی خـوب در سـالمت روان بودنـد .هـم چنـین
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Metacognitive Belives and Mental Health Relationship with Academic
Performance of Medical Students at Lorestan Univesity of medical
sciences

Mehri Daraei*: Faculty member, Department of Educational Administration, College of
Literature and Humanities Khorramabad branch, Islamic Azad university, Khorramabad, Iran.

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.
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