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يریادگیهايسبکبافراشناختيراهبردهاوآگاهیذهنيرابطهیبررس
انیدانشجو

آگـاهی و راهبردهـاي فراشـناختی بـا     ي ذهـن هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه:فده
: پـژوهش از نـوع   روشهاي یادگیري دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز اسـت.  سبک

نفر از دانشجویان کارشناسـی دانشـگاه   280همبستگی است که براي انجام آن،-توصیفی
هـایی  نامـه این تحقیق، پرسـش ابزارگیري دردسترس انتخاب شدند.شیراز با روش نمونه

هـاي  ي سبکنامهو پرسش)2006(هی تورنتوآگا، ذهن)2004(موهر-الشوتفراشناخت
بـه  98/0و 97/085/0ها به ترتیب نامهبود. ضریب پایایی پرسش)1985(یادگیري کلب

هاي آماري مورد استفاده شامل آمار توصیفی (میانگین، درصـد فراوانـی،   دست آمد. روش
: نتـایج  هـا یافتـه روش همبستگی پیرسون) و آمار استنباطی (رگرسیون لوجستیک) بـود. 

گـرا معکـوس و بـا سـبک     آگاهی با سبک یادگیري هـم ي ذهنتحقیق نشان داد که رابطه
ي راهبردهاي فراشناختی با سبک واگرا مثبت و یادگیري واگرا مثبت است. همچنین رابطه

کننـده نیـز   با سبک انطباقی هم مثبت و هم معکوس اسـت و بـا سـبک یـادگیري جـذب     
آگاهی و فراشناخت زیادي دارند، نابراین افرادي که ذهنب:گیرينتیجهي منفی دارد.رابطه

کنند.بیشتر از سبک یادگیري واگرا استفاده می
هاي یادگیري.گاهی، راهبردهاي فراشناختی، سبکآذهنها:کلیدواژه

The Association of Mindfulness and Metacognitive Strategies with Learning
Styles among University Students

Introduction: The present research aimed to evaluate the possible association of
mindfulness and metacognitive strategies with learning styles among basic
science students at Shiraz University. Method: This correlation study followed a
descriptive method whereby 280 students were enrolled through convenient
sampling. Toronto Mindfulness Scale, Kolb learning style questionnaire and the
metacognition scale were employed as study tools. The validity of our applied
questioners was 0.97, 0.85 and 0.98, respectively. Data were analyzed thorough
descriptive method and logistic regression. Results: Our findings demonstrated
an inverse and meaningful relation between convergent learning style and
mindfulness as well as a direct relation between divergent learning style and
mindfulness. Likewise, there was a direct and meaningful relation between
metacognitive strategies and student’s divergent style and an inverse relation
between metacognition and students’ accommodate learning style, also with the
students’ assimilated learning style. Conclusion: Individuals who possess higher
mindfulness and metacognitive capacity appeared to more subject to divergent
learning style.

Keywords: Metacognitive strategy, Mindfulness, Learning style.
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مقدمه
گذارند. از میـان عـواملی  میتأثیریادگیريبربسیاريعوامل

همـان یـا هاروشآورد،مییادگیريمحیطبهخودبافردکه
توانـایی هـا انسـان تمـام اگرچـه . اسـت یادگیريهايسبک

حتـی هـا، انسانیادگیريينحوهومیزانامادارند،یادگیري
تـرین مهمازیکیشایداست کهمتفاوتیکسان،موقعیتیدر

هاروشاین. باشدآنهایادگیريمتفاوتهايروشآن،دالیل
مـدت، چـه فردموقعیت،یکبابرخورددرکهکنندمیتعیین

بـه توجـه کنـد. بـا  مـی توجـه میزانـی چهبهوچیزيچهبه
شدهارائهآنازگوناگونیتعاریفیادگیري،موضوعپیچیدگی

یـادگیري به نظر او،. استکیمبلتعریفآنهاترینمعروفکه
رفتـاري  تـوان یارفتارپایدار درنسبتاًتغییراتازاستعبارت

شـامل وشـود مـی حاصـل تجربـه طریقازکه)بالقوهرفتار(
بیمـاري، اثـر بـر آنچهمانندشود،نمیبدنموقتیهايحالت

).1(دیآمیپدیددارویاخستگی
یادگیرندهروش مرجحبهیادگیريسبککلب،وکلببه نظر

بـه نظـر   .شـود مـی اطالعـات گفتـه  انداختنجریانبهبراي
ي مـرتبط و مـؤثر بـر زمینـه    رسد که پیدا کـردن عوامـل  می

هاي یادگیري، کمـک شـایانی بـه پیشـرفت تحصـیلی      سبک
هایی هسـتند شخصـی  هاي یادگیري، راهفراگیران کند. سبک

ي آنها اطالعات بـه دسـت آمـده را در    که اشخاص به وسیله
کننـد. در واقـع   جریان یادگیريِ مفاهیم و اصول پردازش مـی 

هـا و رفتارهـایی اشـاره    یتسبک یادگیري به نوع باورها و الو
برد تا در یک موقعیت معین یـادگیري  دارد که فرد به کار می

اي بهتري داشته باشد. کلب یک فرآیند یادگیري چهار مرحلـه 
دهد که از تلفیـق دو بـه دوي آنهـا چهـار نـوع      را توضیح می

کننـده و انطبـاقی شـکل    گرا، واگرا، جـذب سبک یادگیري هم
تـرین موضـوعات ایـن    از مهـم کهري،گیرد. مفهوم یادگیمی

شود و ارتباط تنگاتنگی با بحث آمـوزش و  حوزه محسوب می
شناسی تربیتی دارد. یکی پرورش دارد، کاربرد فراوانی در روان

هـاي یـادگیري   رسد با سـبک از مفاهیم مهمی که به نظر می
هاي فراشناختی آنـان اسـت.   فراگیران در ارتباط باشد، مهارت

هاي توسعه و یت آموزش و پرورش یکی از شاخصامروزه کیف
). 4-2شود (پیشرفت هر کشور محسوب می

ي فراینـدهاي  به نظر فالول، فراشـناخت دانـش فـرد دربـاره    
شناختی خود و نتایج آنها یـا هـر چیـز مربـوط بـه آن اسـت.       
فراشناخت همچنین به نظارت فعاالنه بـر ایـن فراینـدها و در    

هـاي  ها در ارتباط با اشـیا یـا داده  نتیجه به هماهنگ کردن آن
)، پوردي و هـاتی، در تحقیقـات   4دارد (شناختی مربوط اشاره 

خود نشان دادنـد کـه اسـتفاده از راهبردهـاي فراشـناختی بـا       
).5است (عملکرد تحصیلی بهتر افراد مرتبط 

گیـري از راهبردهـاي   رید در تحقیق خـود بـه اهمیـت بهـره    
هـاي یـادگیري اشـاره کـرده     فراشناختی و ارتباط آن با سبک

آگـاهی از مفـاهیم جدیـد    است. از طرف دیگر، مفهـوم ذهـن  
شناسی سالمت است که بیشتر در مبحث درمان ي روانحوزه

). کابـات  6اسـت ( افسردگی و کاهش اضطراب به کـار رفتـه   
آگاهی را به معناي توجه کردن به زمـان حـال بـه    زین، ذهن

قضـاوت، یعنـی بـودن در    مند و خالی از اي خاص، هدفشیوه
کند. از آنجا که تحقیقـات  لحظه با هر آنچه هست، تعریف می

آگاهی در ایجـاد سـالمت روان و کـاهش    اند، ذهننشان داده
رسد این متغیر در استرس و فشار روانی مؤثر است، به نظر می

بهبود عملکرد تحصیلی فراگیران نقش و با سـبک یـادگیري   
بـا توجـه بـه مسـایل مطـرح شـده،       آنها ارتباط داشته باشـد.  

ي ایـن  توان به این نکته توجه کرد که بـا بررسـی رابطـه   می
توان از عوامل مؤثر بـر یـادگیري افـراد شـناخت     متغیرها، می

بیشتري پیدا کرد و براي بهبود فرایند یادگیري تمهیـداتی در  
هاي پژوهشـی دانشـمندان علـوم تربیتـی و     . یافتهنظر گرفت

اي بـه روي  هـاي تـازه  ي یادگیري، افقمینهشناسی در زروان
ها موجب شـده کـه آمـوزش و    انسان گشوده است. این یافته

یادگیري نه یک فعالیت تصادفی، بلکه یک روند علمی منظم 
هاي یادگیري دانشجویان، نه تنها تلقی شود. با شناخت سبک

ي آموزش و یادگیري به آنـان کمـک کـرد،    توان در زمینهمی
ریـزي  آنها برنامهوان براي افزایش موفقیت تحصیلتبلکه می

).7،2(و هدایتشان کرد 
فهم دالیل اختالف فراگیران در پیشرفت تحصـیلی، همـواره   

شناسـان تربیتـی بـوده اسـت.     هاي اصلی روانیکی از دغدغه
آگاهی از عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی و جلوگیري از افت 

یـادگیري دارد. بسـیاري از   آن، مضامین مهمی در آمـوزش و  
اند از قبـل بداننـد در اجـراي    متخصصان تعلیم و تربیت مایل

تـر و چـه کسـانی    هاي آموزشـی چـه کسـانی ضـعیف    برنامه
آموزان و دانشـجویان نـه یـک    ترند. افت تحصیلی دانشقوي

مشکل شخصی، بلکه یک مشکل اساسی اجتماعی است کـه  
ت، زیرا مسایل ناشی هاي اساسی برداشبراي حل آن باید گام
). افـت تحصـیلی   8گیـرد ( جامعه را میاز آن در آینده گریبان

دانشجویان و ترك تحصیل آنها، عالوه بر مشکالتی که براي 
هایی براي کشور خواهد داشـت،  کند، زیانخودشان ایجاد می

به همین دلیل نیز پرداختن به مسایلی که بتوان به کمک آنها 
ــایعه ج  ــن ض ــروز ای ــیلی از ب ــت تحص ــه موفقی ــوگیري و ب ل

اي دارد. از آموزان و دانشجویان کمک کرد، اهمیت ویژهدانش
ي کننـده گران به شناسایی عوامل تعیـین سوي دیگر، پژوهش

موفقیت تحصیلی تمایل دارند تا از این طریق بتوانند با بهبود 
هاي درسی سطح عملکرد دانش آمـوزان و دانشـجویان   برنامه
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).9د (را ارتقا دهن
دهـد کـه   بررسی تحقیقات گذشته در این زمینه نشان می

هـا از شـکل ظـاهري بـدن     هاي فردي انسانتوجه به تفاوت
هـا و  گیري قد، وزن و ...) شروع شده و سرانجام سـبک (اندازه
). رید در تحقیقی 10(هاي یادگیري را شامل شده استالویت

"يریادگیهاي بکناتوانی خواندن، فراشناخت و س"با عنوان 
گیـري از  بر اهمیت استفاده از راهبردهاي فراشناختی در بهـره 

). عثمان و همکاران 6کرد (هاي یادگیري مطلوب اشاره سبک
هـاي یـادگیري و   ي بین سـبک در پژوهشی به بررسی رابطه

هــاي مهندســی رویکــرد حــل مســأله در دانشــجویان رشــته
داد ي معنادار بین آنها را نشـان  پرداختند که نتایج وجود رابطه

بررسـی  "عنـوان  ، در تحقیقی با 1390). خورشید در سال 11(
ــادگیريهــايســبکوشخصــیتیهــايویژگــیيرابطــه ی
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه      "آموزان شهرسـتان بیجـار  دانش

آموزان بـا سـبک یـادگیري آنهـا     هاي شخصیتی دانشویژگی
آموزان دختر و پسـر  انشهاي یادگیري درابطه دارد، اما سبک

در تحقیقــی در ،1390در ســال یاتیــح).9اســت (یکســان 
ــا   ــان ب ــتان برازج ــوان شهرس ــوزش  "عن ــأثیر آم ــی ت بررس

دهی و خودکارآمدي بر پیشـرفت  راهبردهاي یاگیري، خودنظم
، به این نتیجه رسید که آموزش راهبردهاي "تحصیلی ریاضی

دهی نیز بر پیشرفت تحصیلی ریاضی آثار یادگیري و خودنظم
هـایی مبنـی   ). لئونارد و هاروي نیز پژوهش12دارد (معناداري 

هاي یادگیري انجـام دادنـد کـه    آگاهی در سبکبر نقش ذهن
هاي یـادگیري  هاي فردي و سبکتأثیر آن را بر فرآیند تفاوت

يدیخورشـ رسـولی ) و1389قاسـمی ( ).13دهـد ( نشـان مـی  
ــژوهش)، افک1389( ــدز در پ ــش  لی ــت و نق ــود اهمی ــاي خ ه

).    16-14اند (فراشناخت را در راهبرهاي یادگیري تأیید کرده
هـاي فـردي،   هاي پژوهشی مبتنی بر تفـاوت با توجه به یافته

در پـژوهش  .گذارنـد مـی تـأثیر یـادگیري بـر بسیاريعوامل
هاي یـادگیري دانشـجویان،   حاضر، متغیر وابسته، یعنی سبک

کننـده، انطبـاقی و   گرا، جـذب چهار سبک یادگیري همشامل 
بـه  1هاي یادگیري کلبي سبکواگراست که از طریق سیاهه

). تمــامی تحقیقــاتی کــه تــاکنون در 18،17(آیــددســت مــی
ي اند، به بررسی رابطههاي یادگیري انجام شدهي سبکزمینه
هـاي شخصـیتی و متغیرهـاي    هاي یادگیري و ویژگـی سبک

شناسـی  ي روانو به متغیرهـاي جدیـد حـوزه   داختهتربیتی پر
اند؛ موضوعی که منحصر به تحقیـق حاضـر   کمتر توجه کرده

ي است. از ایـن روف هـدف پـژوهش حاضـر بررسـی رابطـه      
آگاهی و فراشناخت با سبک یادگیري دانشجویان است و ذهن

هاي پژوهشی ذیل است:پژوهشگر به دنبال بررسی سؤال
هاي فراشناخت (دانـش،  انشجویان و مؤلفهآگاهی دآیا ذهن-

گراي آنها رابطه دارد؟تنظیم، تجربه) با سبک یادگیري هم
هاي فراشناخت (دانـش، تنظـیم،   آگاهی و مؤلفهآیا ذهن-

تجربه) دانشجویان، با سبک یادگیري واگـراي آنهـا رابطـه    
دارد؟

هـاي فراشـناخت (دانـش، تنظـیم،     آگاهی و مؤلفـه آیا ذهن-
تجربه) دانشجویان، با سبک یـادگیري انطبـاقی آنهـا رابطـه     

دارد؟
هـاي فراشـناخت (دانـش، تنظـیم،     آگاهی و مؤلفـه آیا ذهن-

ي آنهـا  کننـده تجربه) دانشجویان، با سـبک یـادگیري جـذب   
رابطه دارد؟

روش
پژوهش حاضر به عنـوان یـک طـرح همبسـتگی بـه دنبـال       

ــبینــی ســبکپــیش ــادگیري دانشــجویان ب ر اســاس هــاي ی
ي مورد مطالعه این آگاهی و فراشناخت آنان است. جامعهذهن

پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شـیراز بودنـد   
بـه تحصـیل اشـتغال    91-92که در نیم سـال دوم تحصـیلی   

نفر بود که از میان 329وهزار16ي آماريداشتند. کل جامعه
ي اسـتفاده از قاعـده  گیري دردسترس و با آنها، با روش نمونه

نفري انتخاب شد. 280اي )، نمونه2005(نیکالحجم نمونه 
درصد) 45نفر (127درصد) دختر و 55نفر (153از این تعداد 
).  19پسر بودند (

هاآوري دادهابزار جمع
بـراي سـنجش   :)MS(2ي فراشـناخت نامـه پرسش

ي فراشناختی نامهفراشناخت دانشجویان کارشناسی، از پرسش
-مــوهر، وان دالــن-کــاپتجینز و میجــر، الشــوت-وان دالــن

45ي مـوردنظر از  نامـه ). پرسـش 20شـد ( کاپتجینز اسـتفاده  
ــرده  ــه خ ــؤال و س ــشس ــون دان ــا، آزم (شخصــی، راهبرده

(تعیین موقعیت، نظارت، ارزیـابی)  هاي تکلیف)، تنظیمویژگی
زخورد بیرونـی،  و تجربه (بازخورد درونی در طی یـادگیري، بـا  
شـده  لی) تشـک کنجکاوي با توجه به رشد و عملکرد شناختی

ها هفت اي و سؤالنامه فاصلهگیري پرسشاست. سطح اندازه
اي و بر اساس طیف لیکرت طراحی شده اسـت. پایـایی   گزینه
مـوهر و همکـاران   -نامـه تـرا الشـوت   ي اصلی پرسشنسخه

و در 81/0م ، تنظـی 80/0هـاي دانـش  آزمون) در خرده2004(
ي شـد. در مطالعـه  یبارزیا92/0بود. پایایی کل 79/0تجربه 

دسـت آمـد.   /. بـه 88نامـه  ویرگت و یورت، پایایی این پرسش

1. Learning Styles Inventory
2. Metacognition Scale
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رسولی خورشیدي بر اساس آلفاي کرونباخ، اعتبـار کلـی را در   
، بـراي  90/0مقطـع کارشناسـی  نفـر از دانشـجویان   300بین 

اسـت  دسـت آورده  به76/0و تجربه 78/0، تنظیم 73/0دانش
نامـه را بـا روش   ). جنتی فیروزآبادي نیـز پایـایی پرسـش   15(

ي و میـزان ایـن ضـریب را بـراي مؤلفـه     96/0الفاي کرانباخ
اسـت  محاسبه کرده 94/0و تجربه 94/0، تنظیم 90/0دانش

اي کرونبــاخ بــراي کــل و ). در پــژوهش حاضــر نیــز آلفــ21(
به دست آمد.96/0تا 92/0ها بین مقیاسخرده

در ایـن تحقیـق،  :هاي یادگیريي سبکنامهپرسش
ي نامـه هاي یادگیري دانشجویان از پرسشبراي تعیین سبک

هـاي یـادگیري افـراد را    کـه شـیوه  هاي یادگیري کلبسبک
نـوع از  ). این آزمون کـه یـک   17شد (کند، استفاده تعیین می

سـؤال و  12سنجد، از چهار بخش و هر بخش ازتوانایی را می
هر سؤال از چهار جمله تشکیل شده که آزمودنی بـا خوانـدن   

ي یادگیري او بیشـترین  اي که با نحوههر سؤال باید به جمله
ي ي چهار بدهد و به همین ترتیب نمـره مطابقت را دارد نمره

اعـداد یـک تـا چهـار     ي هر سؤال را بـا  هاي چهارگانهبخش
ي هـر سـؤال بـه ترتیـب     هاي چهارگانـه مشخص کند. جمله

سـازي  ، مفهـوم 2ي تـأملی ، مشـاهده 1ي عینـی مفاهیم تجربه
سـنجد. براسـاس چهـار    را می4گري فعالو آزمایش3انتزاعی

هیچ یک بـر دیگـري ارجـح نیسـت،     کهنامه،قسمت پرسش
ي دهندهنشانآید که براي هر فراگیر، چهار نمره به دست می

ي یادگیري است و سبک یادگیري و تفکر فـرد را  چهار شیوه
کند.  مشخص می
)، از طریـق  1378) و میرانصـاري ( 1377(یلرگانحسینی 

اند. پینتو نیـز  ها، روایی آزمون را تأیید کردهتحلیل عوامل داده
ي کلب نامهي پرسشبا توجه به محاسبات آماري، روایی سازه

، ضـــریب پایـــایی 1985د کـــرد. کلـــب در ســـال را تأییـــ
ي خود را بـا اسـتفاده از آلفـاي کرونبـاخ بـه ایـن       نامهپرسش

، AE (78/0گـري فعـال (  صورت گزارش داده است: آزمایش
) ROي تـأملی ( ، مشـاهده 83/0)ACسازي انتزاعـی ( مفهوم

) 1377. حسـینی لرگـانی CE (82/0  )ي عینی (، تجربه73/0
آزمون را با آلفاي کرونباخ به شـرح زیـر اعـالم    نیز اعتبار این 
سـازي انتزاعـی   ، مفهومAE (72/0گري فعال (کرد: آزمایش

)AC (76/0مشاهده ،) ي تأملیRO (64/0ي عینی و تجربه
)CE(68/0)23بــــراي 1390در ســــال دیخورشــــ).22و ،

ي کلب، ضریب پایایی به ترتیب هاي یادگیري چهارگانهسبک
ــت آورد ( 58/0و 63/0، 59/0، 64/0 ــه دسـ ــن 9بـ ). در ایـ

ي هاي یادگیري چهارگانـه تحقیقف ضریب پایایی براي سبک
به دست آمد.74/0و 66/0، 65/0، 71/0کلب به ترتیب

بـراي  :)5TMSآگاهی تورنتـو ( ي ذهننامهپرسش

ي نامـه آگاهی دانشجویان کارشناسی، از پرسشسنجش ذهن
ي مـوردنظر  نامـه ). پرسش24شد (اگاهی تورنتو  استفاده ذهن

، الو، بیشاپ، سیگال 2006سؤال است که در سال 13شامل 
و سایر همکاران با همکاري مرکـز بهداشـت روانـی و تـرك     
اعتیــاد تورنتــو و دانشــگاه تورنتــو آن را ســاخته، رواســازي و 

اي و نامـه، فاصـله  گیري پرسـش پایاسازي کردند. سطح اندازه
اي بـر اسـاس طیـف لیکـرت     گزینـه ها به صورت پـنج سؤال

طراحی شده (از به هیچ عنوان تا خیلـی زیـاد) و اگـر فـردي     
ي ي خیلی زیاد را انتخاب کند، امتیاز پنج و اگـر گزینـه  گزینه

به هیچ عنوان را انتخاب کند امتیاز یک را کسب خواهد کرد؛ 
نامه بین یک تا پـنج اسـت.   ي نمرات پرسشبه عبارتی، دامنه

نامـه بـه صـورت مثبـت     هـاي پرسـش  امی سؤالدر ضمن تم
گذاري معکوس ندارند.شوند و نمرهگذاري مینمره

ضریب پایایی کلی ابـزار را بـه   2006الو و همکاران در سال 
روش آلفاي کرونبـاخ محاسـبه و مقـدار ایـن ضـرایب را بـه       

ــب،  ــن  91/0و 93/0، 94/0ترتی ــی ای ــد. روای ــزارش کردن گ
). حمیدي و 25است (رنتو انجام داده نامه را دانشگاه توپرسش
ضـرایب آلفـاي کرانبـاخ    1391زاده شیرازي در سـال  حیدري

هـاي آن را بـه ترتیـب    مقیـاس نامه و خـرده براي این پرسش
محاسبه کردند. روایـی ترجمـه و روایـی    88/0و 89/0، 81/0

). در پـژوهش حاضـر ضـریب    26آمـد ( صوري نیز به دسـت  
بود.85/0پایایی این ابزار حدود 

هایافته
بایسـت متغیـر مـالك    هاي تحقیق، مـی براي بررسی فرضیه

ــه  ــا مؤلف ــادگیري) را ب ــرا، هــاي آن (هــم(ســبک ی ــرا، واگ گ
ي جداگانـه  کننـده و انطبـاقی) در قالـب چهـار فرضـیه     جذب

بررسی کرد که در ایـن بخـش بـه شـرح مبسـوط هـر یـک        
مـواردي کـه   توان به شود. تحلیل رگرسیون را میپرداخته می

گیري شـده تعمـیم   در آن متغیر وابسته با مقیاس اسمی اندازه
داد. اگر متغیرهاي مستقل در مقیاس کمی و متغیر وابسته در 

گیري شده باشند، با تحلیلی سروکار داریم مقیاس اسمی اندازه
روف است. در مدل تحلیـل  عمکه به تحلیل ممیز یا تشخیص 

اي یا بین با مقیاس کمی (فاصلهي متغیرهاي پیشممیز، همه
اي گیري شده و متغیـر مـالك (وابسـته) مقولـه    نسبتی) اندازه
بین، هم در مقیاس کمی و هـم  ه متغیرهاي پیشاست. چنانچ

1. Concrete Experience
2. Reflective Observation
3. Abstract Conceptualization
4. Active Experimentation
5. Toronto Mindfulness Scale
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گیري شده باشند، تحلیل ممیـز بـه   اي، اندازهدر مقیاس مقوله
شود. آید و از مدل رگرسیون لوجیستیک استفاده میکار نمی

ــهذهــن: ي اولفرضــیه ــاهی دانشــجویان و مؤلف هــاي آگ
گـراي  فراشناخت (دانش، تنظیم، تجربه) با سبک یادگیري هم

هـاي توصـیفی رگرسـیون    ، داده1در جـدول رابطه دارد.آنها 
لوجستیک آمده است. همان طور که در این جـدول مشـاهده   

هاي وارد شده در تحلیل و موارد شود، تعداد و درصد نمونهمی
مفقود شده ذکر شده است.

، به طور کلی، 2هاي جدول در مرحله ي صفر با توجه به داده
بندي شده است؛ بـه  درستی طبقهدرصد از افراد به 4/56مدل

نفر از دانشجویان به گروه دانشجویانی تعلـق  158طوري که 
متعلق نفر122گراست و شان غیرهمدارند که سبک یادگیري

گرا دارند و به گروه دانشجویانی هستند که سبک یادگیري هم
نمایی لگاریتمی در این مرحله، بـه  به طور کلی احتمال درست

51/383بـین، ز اضـافه کـردن متغیرهـاي پـیش    عبارتی قبل ا
است.

خـی  +نمـایی لگـاریتم)   (احتمال درست2-)ي اولمرحله(
51/383=79/11+72/371=دو 

ها بر اساس نوع گروه یا ، اطالعات توصیفی آزمودنی2جدول 
گـرا، مربـوط بـه    گرا و غیر هـم سبک یادگیري آنها، یعنی هم

این جدول درصد صـحیح و درصـد   ي اول است که در فرضیه
ها آمده است.کلی مربوط به آزمودنی

ي اول)، با اضافه کردن متغیرهـاي  ي بعد (مرحلهاما در مرحله
-LL2شود که میـزان منفـی   بین به معادله مشاهده میپیش

نمایی مـدل  که نسبت به احتمال درستاست371/ 72برابر با
کاهش یافته است؛ این کـاهش  51/383لگاریتمی پایه، یعنی

ي آن است که مدل جدید نسبت بـه مـدل قبـل،    دهندهنشان
بـین در معادلـه،   یعنی پیش از اضافه کردن متغیرهـاي پـیش  

72/11تري است و با خـی دو برابـر  ي مناسبکنندهبینیپیش

اطمینـان معنـادار اسـت،    99/0در سطح کهاول يمرحلهدر
بـه عبـارت   ؛ دهـد تفاوت این مدل را با مدل قبلی نشـان مـی  

است.72/11دیگر، میزان اصالح مدل در این مرحله
ي ، محاسـبه 3جدول : متغیرهاي وارد شده در پژوهش

ي اول است فرضیهي والد، مربوط به رگرسیون و تعیین آماره
ي والـد،  که در آن ضریب ثابت، بتا، خطاي اسـتاندارد وآمـاره  

ي آزادي، سطح معناداري و ضریب بتا آورده شده است.درجه
هـا، ي خی دو براي تعیین تفاوت مـدل ، محاسبه4در جدول 

این جدول، خی دري اول، آورده شده است.مربوط به فرضیه
ــهي آزادي، ســطح معنــادادو، درجــه ــوط بــه معادل ي ري مرب

رگرسیون آمده است.
در صـد از  72/371مـدل  ،هـا در این مرحله، با توجه به یافته

1/91بندي کرده است؛ به طوري کـه  افراد را به درستی طبقه
گرا از افراد متعلق به گروه دانشجویان داراي سبک یادگیري و

ــادگیري هــم6/35و  هســتند و گــرااز افــراد داراي ســبک ی
همچنین میزان واریانس مشترك تبیین شده بر اسـاس مـدل   

2055/0ي مدل نگل کـرك و بر پایه1041/0کاکس و اسنل
شـده  ي واریانس مشـترك تبیـین  ، محاسبه5است. در جدول 

ي اول است که در آن احتمـال  بین دو گروه مربوط به فرضیه
و نمایی لگاریتمی مدل، ضریب تعیـین آزمـون کـاکس   درست

اسنل، ضریب تعیین آزمون نگل کرك آورده شده است.
هـاي داراي  آزمودنیین، اطالعات مربوط به فراوا6در جدول 

گـرا آمـده اسـت. در ایـن جـدول،      گرا و وسبک یادگیري هم
هـا  درصد صحیح و درصد کلی مربوط به تعداد ایـن آزمـودنی  

محاسبه شده است.
دهـد کــه از بـین متغیرهــاي   نشـان مــی 6هـاي جــدول  داده

هاي توصیفی رگرسیون لوجستیکداده-1جدول 
درصدتعداد

280100هاي وارد شده در تحلیلتعداد نمونه
00موارد مفقود شده

280100مجموع کل

ي صفر بر اساس معادلهبینی مرحلهتوصیف جدول پیش-2جدول 

شدهمشاهده
بینی شدهموارد پیش

درصد صحیحسبک یادگیري
گراهمواگرا

ي مرحله
صفر

نوع 
گروه

%1580100واگرا
12200گراهم

4/56درصد کلی

1. Cox & Snell
2. Negel kerke
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بین وارد شده در معادلـه، بـر اسـاس سـطوح معنـاداري،      پیش
ي بینی کنندهآگاهی پیش، فقط ذهن1ي والدشیب خط و آماره

گراي دانشجویان بوده و این رابطه منفـی  سبک یادگیري هم
، آگاهی دانشجویان باالتر باشـد است؛ یعنی هر چه سطح ذهن
کننـد و سـایر   گـرا اسـتفاده مـی   کمتر از سبک یـادگیري هـم  

متغیرهاي راهبردهاي فراشناختی که شامل دانـش، تنظـیم و   
ي متغیر مالك نیستند.  گویی کنندهتجربه هستند، پیش

بین وارد شـده در معادلـه،   اطالعات مربوط به متغیرهاي پیش
آمده است. در این فرضیه، فقط 7جدول دري اول،در مرحله

آگاهی وارد معادله شد و براي این متغیر موارد بتـا،  متغیر ذهن
ــاره  ــتاندارد، آم ــاي اس ــه خط ــد، درج ــطح ي وال ي آزادي، س

معناداري، ضریب بتا محاسبه شد. 

آگاهیي اول: ذهنمتغیر وارد شده در مرحله
گرسیون مربـوط  ي رمتغیرهاي وارد نشده در معادله،8جدول 

آگـاهی و راهبردهـاي فراشـناختی بـا سـبک      ي ذهنبه رابطه
بـراي ایـن   دهـد. گراي دانشجویان را نشان مـی یادگیري هم

ي فراشـناختی، مقـادیر   متغیرها یعنی دانش، تنظـیم و تجربـه  
ي آزادي و ســطح معنــاداري نیــز محاســبه شــده کــه درجــه

هاي آن در جدول آمده است.داده
ي اول:ریاضی فرضیهي معادله

Y= β0 – β(x1)
Y= 497/1 – - 056/ )  آگاهیذهن(

β0 =ثابتبیضر
βضریب زاویه یا شیب خط هر متغیر =

x1مقدار عددي هر متغیر قرار داده شده در پژوهش =

هاي فراشناخت (دانش، و مؤلفهآگاهیهنذي دوم:فرضیه
تنظیم، تجربه) دانشجویان، با سـبک یـادگیري واگـراي آنهـا     

رابطه دارد.
براي کاهش حجم جداول مربوط به فرضـیات، بـراي سـه    *

ي بعدي، صرفأ به آوردن معادالت ریاضی آنها بسـنده  فرضیه
شده است. 

ي دوم:ي ریاضی فرضیهمعادله
Y= β0 – β(x1) – β(x2)

ي اول مرحله=Y-58/7-)/07(آگاهی نذه
ي دوممرحله=Y-15/-)217/0(آگاهی  ذهن84

–)079/0(ي فراشناختی تجربه

β0ضریب ثابت =
βضریب زاویه یا شیب خط هر متغیر =

x2 وx1مقدار عددي هر متغیر قرار داده شده در پژوهش =

هاي فراشناخت (دانش، آگاهی و مؤلفهذهنسوم:يفرضیه
تنظیم، تجربه) دانشجویان، با سبک یـادگیري انطبـاقی آنهـا    

رابطه دارند.
ي سوم:ي ریاضی فرضیهمعادله

Y= β0 – β(x1) – β(x2) – β(x3)
ي اولمرحله=Y-5/5-)051/0(دانش فراشناختی 

6/4-Y=ي دوممرحله
-)16/0(دانش فراشناختی -)132/0(تنظیم فراشناختی 

Y=ي سوممرحله
-92/6-)126/0(دانش -)18/0(تنظیم -)11/0(تجربه 

β0ضریب ثابت =
βضریب زاویه یا شیب خط هر متغیر =

x = مقدار عددي هر متغیر قـرار داده شـده در   x1و x2و 3
پژوهش
فراشـناخت  هـاي  آگـاهی و مؤلفـه  ذهـن چهارم:يفرضیه

ــا ســبک یــادگیري   ــه) دانشــجویان، ب (دانــش، تنظــیم، تجرب

والديآمارهتعیینورگرسیونمحاسبه-3جدول
بتاضریبداريمعناسطحآزاديي درجهوالديآمارهS.Eبتامتغیرها
121/0603/41032/772/0-259/0ثابتضریبصفريمرحله

هامدلتفاوتتعیینبرايدوخیيمحاسبه–4جدول
معناداريسطحآزادييدرجهدوخی

.798/111001مرحلهاوليمرحله
.798/111001بلوك
.798/111001مدل

1. Wald



...بافراشناختيراهبردهاوآگاهیذهنيرابطهیبررس

]79-87[1394، 4، شماره 17هاي علوم شناختی، سال تازه
Advances in Cognitive Science, Vol. 17, No. 4, 2016

٨٥
85

ي آنها رابطه دارد.کنندهجذب
ي چهارم:ي ریاضی فرضیهمعادله

Y= β0 – β(x1)
ي اولمرحله=38/1Y-)-033/0(ي فراشناختی تجربه

β0ضریب ثابت =
βضریب زاویه یا شیب خط هر متغیر =

x1مقدار عددي هر متغیر قرار داده شده در پژوهش =

آگـاهی و راهبردهـاي   ذهـن ي اصـلی تحقیـق:  فرضیه
فراشناختی با سبک یادگیري دانشجویان رابطه دارند.

ي اصلی نتایج نشـان  شده، فرضیههاي ارائهبا توجه به تحلیل
گراي دانشجویان آگاهی و سبک یادگیري همداد که بین ذهن

آگــاهی و ســبک ي معکــوس و معنــادار و بــین ذهــنرابطــه
ي مثبـت و معنـادار وجـود    یادگیري واگراي دانشجویان رابطه

ي فراشناختی و سبک یادگیري ي تجربهدارد. همچنین رابطه
ــه    ــادار؛ رابط ــت و معن ــجویان، مثب ــراي دانش ــیم واگ ي تنط

نــادار و فراشــناختی و ســبک یــادگیري انطبــاقی منفــی و مع
ي فراشـناختی بـا سـبک    ي دانش فراشناختی و تجربـه رابطه

یادگیري انطباقی دانشجویان مثبت و معنادار است. همچنـین  

ــه  ــین تجرب ــادگیري  همبســتگی ب ــناختی و ســبک ی ي فراش
کننده منفی و معنادار است.جذب

گیريبحث و نتیجه
آگـاهی و  ي ذهـن دهد کـه رابطـه  هاي تحقیق نشان مییافته

گراي دانشجویان، معکوس و معنادار است. ک یادگیري همسب
تـوان  آگـاهی را مـی  )، ذهـن 2004بنا به تعریف کابات زیـن ( 

توانایی خودتنظیمی توجه و هدایت آن به طرف یـک تجربـه   
ي دیگـر  قلمداد کرد که در آن ذهن از یـک شـیوه بـه شـیوه    

کند و ایـن حرکـت مسـتلزم آمـوزش راهبردهـاي      حرکت می
شناختی و فراشناختی ویژه است. برخـورداري از ایـن   رفتاري، 

ي مـا و  هـاي هـر روزه  تا حدي فراتر از تمـرین کهها،توانایی
فکر است و نیاز به ذهنـی فعـال دارد و بـه افـزایش توانـایی      

هـاي داراي  کند، با ویژگی یادگیرندهخودآگاهی هم کمک می
در ) 27،7،1(که بنـا بـه تعریـف کلـب    گراسبک یادگیري هم
ترنـد و بیشـتر از اسـتدالل    جـوابی موفـق  کارها و مسایل تک

کنند و چندان هیجانی نیسـتند و  اي قیاسی استفاده میفرضیه
تا حدي در تنـاقض اسـت. لـذا وجـود     عالیق محدودي دارند

آگاهی دانشجویان و سبک یـادگیري  ي منفی بین ذهنرابطه

ي واریانس مشترك تبیین شده بین دو گروهمحاسبه-5جدول 
ضریب تعیین آزمون نگل کركاسنلضریب تعیین آزمون کاکس و نمایی لگاریتمی مدلدرستاحتمالمرحله

1723/371041/0055/0
.

گرااووگراهمیادگیريسبکدارايهايآزمودنیفراوانی-6جدول
بینی شدهپیشموارد مشاهده شده

صحیحدرصدگروهنوع
گراهموگرا

144141/91گرااواوليمرحله
94280/23گراهم
4/61--کلیدرصد

ي اول)بین وارد شده در معادله (در مرحلهمتغیرهاي پیش-7جدول 
بتاضریبمعناداريسطحآزادييدرجهوالديآمارهS.Eبتامتغیرها

يمرحله
اول

017/0165/111001/0946/0-056/0آگاهیذهن
497/1539/0712/71005/0469/4ثابتضریب

واردنشده در معادلهمتغیر هاي -8جدول 
معناداريسطحآزادييدرجهنمرهمتغیرها

429/11232/0دانشاوليمرحله
103/21147/0تنظیم
64/112/0تجربه

91/203000/0کلیآمار
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رسد.یپذیر به نظر مگراي آنها از لحاظ منطقی تبیینهم
آگـاهی و هاي تحقیق این است که بـین ذهـن  از دیگر یافته

ي فراشناختی با سبک یـادگیري واگـراي دانشـجویان،    تجربه
ي مثبت و معنادار وجـود دارد. از آنجـا کـه فراشـناخت     رابطه

مـان اسـت،   آگاهی و درك ما از چگونگی یادگیريشامل خود
هـا و  بتواننـد اندیشـه  ي فراشـناختی  اینکه افراد داراي تجربـه 

هاي متفاوت درك و به قضاوت دقیـق  ها را از دیدگاهموقعیت
ها را از زوایـاي مختلـف ببیننـد؛ یعنـی     متکی بوده و موقعیت

هـاي اصـلی افـراد داراي سـبک واگـرا باشـند،       داراي ویژگی
آگـاه  از آنجا که افـراد ذهـن  نیهمچنرسد.منطقی به نظر می

هدایت آن به طرف یک تجربه و توانایی خودتنظیمی توجه و
رسد که این خصوصـیات  )، به نظر می27خودآگاهی را دارند (

عالقـه بـه تجـارب    با ویژگی افرادي کـه داراي تخیـل و بـی   
ي مثبت و معنـادار  خوان است، بنابراین وجود رابطهواحدند هم
ي فراشـناختی بـا سـبک یـادگیري     آگاهی و تجربـه بین ذهن

رسد.پذیر به نظر میطقی و تبیینواگراي دانشجویان من
ي مثبت و معنادار بـین  از دیگر نتایج این تحقیق، وجود رابطه

ــاقی    ــادگیري انطب ــبک ی ــا س ــناختی ب ــه فراش ــش وتجرب دان
ــز رابطــه ــین تنظــیم  دانشــجویان و نی ــادار ب ــی و معن ي منف

از فراشناختی و سبک یـادگیري انطبـاقی دانشـجویان اسـت.    
تواننـد از فرآینـدهاي   شناخت باال، مـی آنجا که افراد داراي فرا

ي بهینه کنند و از آنها براي رسـیدن بـه   شناختی خود استفاده
هـاي  اهداف یادگیري بهره ببرند، این خصوصیات بـا ویژگـی  

که بنـا بـه تعریـف کلـب     افراد داراي سبک یادگیري انطباقی
) بیشترین توانایی انجام کار را دارند و از تجارب تازه و 2004(

پس با توجه ).27،7است (خوان برند، همانگیز لذت میلشچا
ي به مسایل ذکر شده، از لحاظ علمی و منطقی، وجود رابطـه 

مثبــت و معنــادار بــین ســبک یــادگیري انطبــاقی و دانــش و 
رسد.پذیر به نظر میي فراشناختی تبیینتجربه

ي دهند که بـین تجربـه  هاي تحقیق نشان میهمچنین یافته
ي دانشــجویان، کننــدهفراشــناختی و ســبک یــادگیري جــذب

ي معکوس و معنادار وجود دارد. بنـا بـه تعریـف، افـراد     رابطه
ــادگیري جــذب ــده، افــرادي هســتند کــه داراي ســبک ی کنن

هاي منطقی تأکیدشان بیشتر بر مفاهیم انتزاعی است و نظریه
)؛ یعنـی ایـن   18،17دهنـد ( هاي عملی ترجیح میرا بر نظریه

مند هستند ریزي عالقههاي برنامهفرد بیشتر به کار در بخشا
و این با ویژگی افرادي کـه تجـارب فراشـناختی بـاال دارنـد،      

خوانی کمتري دارد. از آنجـا کـه بـه نظـر بـراي تجـارب       هم
ي هاي عملی مهم باشد. وجود رابطهفراشناختی، کار با نظریه

بک یادگیري معکوس بین افراد داراي تجارب فراشناختی و س
رسد و با نتـایج پـژوهش رِیـد،    کننده منطقی به نظر میجذب

مبنی بر اهمیت استفاده از راهبردهاي فراشناختی در یادگیري 
دارد خـوانی  هاي یادگیري مطلوب، همبهتر و استفاده از سبک

)6.(
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