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  مقدمه
توان پیشرفت تحصیلی در های نظام آموزشی را میترین بازهیکی از مهم

به طوری که میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران هر کشور . (1)نظر گرفت

. (2)آن است یکی از معیارهای اصلی کارایی نظام آموزش و پرورش

کنند از های مختلفی اندازه گیری میمعموال پیشرفت تحصیلی را با روش

های آموزشی به طور مجزا، جمله میزان پیشرفت در هر یک از دوره

های آموزشی، معدل تحصیلی سالیانه، پیشرفت حاصله در مجموعه دوره

 . (3) باشدمی آموزشی یمعدل تحصیلی یک برنامه

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی  شناختنهر نظام آموزشی به دنبال 

مورد نظر و راهکارهایی برای  هایهدففراگیران در جهت رشد و تعالی 

شناسایی عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت . (2) باشدمیها رسیدن به آن

توسعه و  ،جهت برنامه ریزیرا تحصیلی دانشجویان، رویکردی مناسب 

آن بتوان بهترین ی کند تا به وسیلههای آموزشی ایجاد میتکامل برنامه

 فراگیراننتایج ممکن را هم برای موسسه آموزشی مورد نظر و هم برای 

 . (3)رقم زد

 هایاستراتژییکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی استفاده مؤثر از 

یادگیری متفاوت است و  جهتدر واقع توانایی بالقوه افراد  .یادگیری است

از مهم ترین دالیل آن  یکید، گیرنافراد در شرایط یکسان، متفاوت یاد می

 .(2)باشدهای ادراك شده کالس راهبردهای یادگیری و هدف دتوانمی

راهبردهای یادگیری تدابیری هستند که به منظور تسهیل، تثبیت، تعمیق و 

به عبارت دیگر  ،گیرندهای فرد مورد استفاده قرار مییادآوری یادگیری

در حین  فراگیرانکه  باشندمیهایی ها و شیوهراهبردهای یادگیری، روش

را کسب های آموزشی مورد نظر گیرند تا هدفیادگیری به کار می

 .(4)نمایند

روی موضوعات بر  که مستقیما هستندهایی راهبردهای شناختی روش

تفسیر، فهم و کسب  به تمایلافزایش  باعثو بوده متمرکز یادگیری 

 21 تا 9 صفحات ،89تابستان ،43شماره ،21 یدوره و همکاران. کشاورزی

 

 پزشکیمجله توسعه آموزش در علوم 

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصیل

 آموزشی هایدوره رودمی انتظار که باشد¬می مسؤلین و اساتید هایدغدغه از یکی عنوان¬به دانشجویان تحصیلی پیشرفت امروزه :ه و هدف: زمین

 تا است شده تالش پژوهش این در لذا. کند پیدا دست آموزشی نظام اثربخشی هایشاخص از یکی عنوان¬به هدف این به دانشجو تا شوند طراحی طوری

 بررسی پاتریک کرك الگوی بکارگیری با آموزش این تاثیر و شود استفاده پرستاری دانشجویان تحصیلی پیشرفت جهت شناختی راهبردهای آموزش از

 .شود

 پزشکی علوم دانشگاه( نفر 36 گروه دو) پرستاری دانشجویان از نفر 06 روی بر که باشدمی تجربی نیمه ای¬مطالعه حاضر، پژوهش روش بررسی: 

 راهبردهای برنامه فوق قالب در دقیقه 26 مدت به جلسه 5 طی درس، محتوای ی¬ارائه بر عالوه آزمایش گروه در که صورت بدین. گردید اجرا ایران

 26 نسخه SPSS آماری افزارنرم در هاداده. بود( دوره پایان آزمون) آزمون پس و آزمون پیش اطالعات گردآوری ابزار. گردید تمرین و ارائه شناختی

 . شدند تحلیل و وارد

 وجود شناختی راهبردهای آموزش از قبل گروه دو دانشجویان نمرات بین معنادارآماری اختالف. کردند شرکت مطالعه در دانشجو 06 تمامی یافته ها: 

 همچنین(. P=0.001) شد مشاهده روهگ دو دانشجویان نمرات بین معناداری اختالف آموزش ی¬ارائه و مداخله از بعد که حالی در(. P=0.1) نداشت

 آزمایش گروه در افزایش این ولی یافت افزایش آزمون پیش به نسبت هاگروه از یک هر آزمون پس نمرات میانگین که داد نشان زوجی تی آزمون نتابج

 (.P=0.001) است بوده گواه گروه از بیشتر

 راهبردها این.....   ارتقای و آموزش جهت ریزیبرنامه لذا شد خواهد دانشجویان یلیتحص پیشرفت به منجر شناختی راهبردهای آموزش گیری: نتیجه

 .شودمی توصیه

 پرستاری. تحصیلی، دانشجوی شناختی، پیشرفت راهبرد چکیده:

https://orcid.org/0000-0003-4216-1171
https://orcid.org/0000-0003-4216-1171
https://orcid.org/0000-0001-9571-9402
https://orcid.org/0000-0001-9571-9402
https://orcid.org/0000-0002-3370
https://orcid.org/0000-0002-3370
https://orcid.org/0000-0001-9704-2757
https://orcid.org/0000-0001-9704-2757
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شوند و تقویت تفکر می سبب. فرایندهای شناختی شوندمیعات اطال

درك مطلب و حفظ کردن کمک  نظیردستیابی به اهداف شناختی  جهت

 وسازی ذاری اطالعات، ذخیرهـتسهیل کدگ منجر بهکننده هستند و 

ر ـج زیـپن شامل یـای شناختـهراتژیـاست .(5)دـنشوات میـبازیابی اطالع

کوتاه  یهای ذخیره سازی در حافظهاستراتژی توجه، استراتژی (روهـگ

های های بازسازی و استراتژیهای برنامه نویسی، استراتژیاستراتژیمدت، 

های شناختی استراتژی گان و بریگز بنا به گفته (0)باشندمینظارت( 

که بر روند فکری یادگیرنده تاثیر  هستندافته داخلی سازمان ی هایمهارت

 .(1)باشدمی تفکر و یادآوری یادگیری، درك مشکالت، شامل فرایند و دنگذارمی

 بر ناختینشان داده است که استفاده از راهبردهای شنیز ها پژوهش

در طی تیناجر و همکاران . (1)باشدمیموفقیت تحصیلی تاثیر گذار 

عنوان بهرا های یادگیری های شناختی و استراتژیسبکخود مطالعات 

عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه برزیل معرفی 

برنامه ریزی  شود کهبا در نظر گرفتن مطالب فوق مشخص می .(3)کردند

های شناختی جهت پیشرفت تحصیلی دانشجویان همواره آموزش راهبردو 

باشد تا از الگوهای مناسب جهت همچنین الزم می باشد.حائز اهمیت می

فاده کرد. یکی از الگوهای رایج در است هاآموزش تاثیرهای این نوعسنجش 

سـطوح مختلفـی بـرای شامل که  باشداین زمینه الگوی کرك پاتریک می

های آموزشی را با چهار سؤال روبرو این مدل دوره (16) باشدمی سنجش

 :دهدها پاسخ میانجام ارزشیابی هرسطح به هرکدام از این سؤالو سازدمی

آموزشی، واکنش مطلوبی نسبت به دوره  ی( واکنش: آیا فراگیران دوره1

 اند؟برگزار شده نشان داده

افزایش مطلوبی  آموزشی برگزار شده توانسته است ییادگیری: آیا دوره( 2

 در دانش فراگیران ایجاد نماید؟

تغییر مطلوبی در  آموزشی برگزار شده توانسته است یرفتار: آیا دوره( 3

 رفتار فراگیران ایجاد نماید؟

مشکل موجود را  آموزشی برگزار شده توانسته است ینتیجه: آیا دوره( 4

 (11) رفع و اهداف سازمانی را محقق کند؟

ها از بخش بایدکه دانشجویان پرستاری ی به حجم گسترده مطالببا عنایت 

-بکار گیری استراتژی رودانتظار می ، گیرند تحصیلی فرا یمختلف دوره

نتایج بهتر در کسب م قابل توجهی در بهبود یادگیری وهای شناختی سه

طی بررسی با توجه به اینکه  .را شامل شودزمون پیشرفت تحصیلی آنان آ

های اخیر در طی سالبه عمل آمده توسط محققین مشخص گردید، 

راهبردهای یادگیری شناختی و آموزش مطالعات بسیاری در ارتباط با 

بیشتر این  اما منتشر شده است اشناختی در داخل یا خارج از کشورفر

علوم پزشکی  یو در حوزه باشدمی ایمدرسهمطالعات مطالعات در سطح 

های مربوط به عالوه بر محدود بودن مقاالت موجود در این زمینه پژوهش

اندك  معتبر نیزبر مبنای الگوهای ارزشیابی ها سنجش اثربخشی این دوره

تاثیر آموزش راهبردهای  تعیین پژوهش جاری با هدفلذا  باشد.می

حصیلی دانشجویان پرستاری بر اساس الگوی کرك شناختی بر پیشرفت ت

 .اجرا گردیدپاتریک 

 

 روش بررسی
پس آزمون دو  -پیش آزمون طرح با بکارگیری نیمه تجربی مطالعهدر این 

تاثیر آموزش  (pretest-posttest equivalent group designگروهی )

راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری مقطع 

گرفت. مورد بررسی قرار  " 2سالمندی  نظری درس "رشناسی در کا

مجوز دانشگاه علوم پزشکی ایران اخالق  یاز کمیته جهت اجرای مطالعه

پس از هماهنگی .(iR.iums.ric.1396.32284)کد اخالق:  کسب گردید

به  گرفت ودر اختیار شرکت کنندگان قرار  الزماطالعات  ،با گروه مربوطه

 بود خواهد محقق اختیار در تنها هاآن اطالعات که شد داده انها اطمینآن

گردد. در قالب نتایج تحقیقات به صورت کلی و بدون ذکر نام منتشر می و

ها اجازه خروج از مطالعه را همچنین در صورت تمایل قبل از تحلیل داده

از شرکت  کتبی اخذ رضایت آگاهانهبعد از  . سپسخواهند داشت

نفر از  06 شرکت کنندگان در پژوهشالعه اجرا شد. کنندگان، مط

وارد مطالعه  بکارگیری روش سرشماریکه با پرستاری بودند دانشجویان 

دانشجویان به طور تصادفی در دو گروه )کالس( آزمایش و گواه شدند. 

استاد هر دو کالس یک نفر و محتوای درسی  نفره قرار داده شدند. 36

در خصوص مباحث سالمندان، به یک اندازه و  ارائه شده در هر دو کالس

عالوه بر درس  آزمایشکالس  تدریس ارائه گردید. اما در یبه یک شیوه

شامل کارکردهای حافظه، )ها و راهبردهای شناختی ، تکنیکیسالمند

های مطالعه و عوامل موثر راهبردهای حفظ و بخاطر سپاری، انواع روش

در قالب فوق برنامه برای  (اری از آنبر افزایش کارکرد حافظه و نگهد

از جلسه اول ها و راهبردهای شناختی تکنیکاین ارائه گردید. دانشجویان 

 دقیقه در آخر کالس تدریس شد. 26تا پنجم به مدت 

آزمون دو گروه  جهت هردر جلسه اول ها، گروهبه منظور همسان سازی 

ان آگاهی دانشجویان میز برای بررسیجوابی(  4ای )سؤالی چند گزینه 25

بسط یا راهبردهای در خصوص راهبردهای شناختی )تکرار یا مرور، 

مطالب ساده، راهبردهای گسترش مطالب پیچیده و سازماندهی،  گسترش

به  .برگزار گردیدهای مطالعه و کتاب خوانی( کارکردهای حافظه و شیوه

پاسخ  به دانشجویان تاکید گردید کهپاسخ حدسی منظور جلوگیری از 

 اشتباه دو نمره منفی را به همراه خواهد داشت.  

جهت ارزشیابی اثر بخشی برنامه از گام اول و دوم کرك پاتریک استفاده 

میزان رضایتمندی فراگیران از  گام اول کرك پاتریک شد. بدین منظور در
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میزان رضایت دانشجویان از اجرای  جهت بررسی  برنامه بررسی شد لذا

 ،تدریس استاد ینحوه در موردسئوال  1 ای شاملرسشنامهپ این برنامه

 5مناسب بودن محتوای ارایه شده و کاربردی بودن آن بر اساس لیکرت 

 (از کامالموافق، موافق، نظری ندارم، مخالف، کامال مخالف)ای درجه

-آزمودنی دانش تغییر جهت مقایسهدر گام دوم کرك پاتریک  .شداستفاده 

 (آزمایشو  گواه)هر دو گروه  جهتپایان ترم آموزش،  از بعد و قبل ها

( در قالب پس آزمون)ای از درس سالمندی چند گزینهنهایی آزمون کتبی 

. سپس نمرات پیشرفت تحصیلی هر دو گروه برگزار گردید توسط استاد

  .شدمقایسه  2در درس سالمندان 

 و انحراف نمیانگی نظیر )توصیفی از آمار هاجهت تجزیه و تحلیل داده

 گردید. استفاده  (و تی مستقل تی زوجی)و آمار استنباطی  ( استاندارد

 

 ها یافته
نفری آزمایش و  36در دو گروه  پرستاریدانشجوی  06در مجموع    

کنندگان در مطالعه سنی شرکت در این مطالعه شرکت کردند. طیفگواه 

نفر  33وده است. ب سال 26±6935میانگین سنی آنان  بود.سال  24تا  13

رضایتمندی  میانگین اول )واکنش( سطح در بودند. نفر مذکر 21مونث و 

 (.1بوده است )جدول  4932±1 برنامه مطلوبیت کلفراگیران از 
 

 کرک پاتریک( 2میزان رضایتمندی فراگیران از مطلوبیت برنامه به تفکیک اجزاء )سطح : 2جدول 

 راف معیارانح (5میانگین )از  آیتم مورد بررسی

 1935 4913 نحوه تدریس استاد

 6950 4936 مناسب بودن محتوای ارائه شده

 2931 4953 کاربردی بودن محتوا

 

ا نرمال ـهاد که توزیع دادهنشان د اسمیرنوف-آزمون کولموگروفنتایج 

میانگین نمرات گروه  یمستقل برای مقایسه تست تیباشد لذا از آزمون می

آزمایش با گروه گواه قبل و بعد از آموزش استفاده شد. همچنین برای 

قبل و بعد از آموزش ها گروهیک از ها در هر بررسی تفاوت میانگین

 .گردیدتی تست زوجی استفاده آزمون 

بین نمرات  آماریاختالف معنادارج آزمون تی مستقل نشان داد که نتای

در  (.P=0.1قبل از آموزش وجود نداشته است )دو گروه دانشجویان 

اختالف معناداری بین نمرات  آموزش یارائه بعد از مداخله و حالی که

 نمرات ،و در گروه آزمایش (P=0.001) شددانشجویان دو گروه مشاهده 

  .(2جدول ) یافت ارتقا

 
 : بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گواره قبل و بعد از آموزش1جدول 

 
 t p-value انحراف استاندارد میانگین گروه

 قبل از آموزش
 36/1 4/3 گروه آزمایش

6966 1 
 01/1 4/3 گروه گواه

 بعد از آموزش
 24/1 25/11 گروه آزمایش

21/5 661/6 
 15/1 26/15 گروه گواه

 

آزمون دانشجویان پس  ینمره میانگیننیز نشان داد  زوجی tنتایج آزمون 

 هر دو گروه افزایش یافته است اما این افزایش در گروه آزمایش بیشتر  در

 . (3دول ـ)ج(.P=0.001) بوده است

 

 آزمون آزمون و پسزوجی برای بررسی تفاوت پیش t: آزمون 4جدول 

 
 t p-value ردانحراف استاندا میانگین مرحله

گروه 

 آزمایش

 36/1 46/3 آزمونپیش
11/34- 661/6 

 24/1 25/11 پس آزمون

 گروه گواه
 01/1 46/3 آزمونپیش

46/23- 661/6  
 12/1 26/15  پس آزمون

http://www.irantahgig.ir/?p=4561
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 بحث 
تاثیر آموزش راهبردهای شناختی بر پیشرفت  تعیینهدف از این مطالعه 

الگوی و برای بررسی این تاثیر  بوده است پرستاری تحصیلی دانشجویان

آموزش  های پژوهش حاضربراساس یافته استفاده شد. کرك پاتریک

و کسب  پرستاریراهبردهای شناختی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

به طوری که در گروه آزمایش  .باشدموثر میباالتر در پایان دوره  ینمره

  ایم.ودهشاهد افزایش بیشتر نمرات نسبت به گروه گواه ب

تاثیر آموزش راهبردهای شناختی بر  یبررسی مطالعات موجود در زمینه

از الگوی ارزشیابی خاصی  هاآنپیشرفت تحصیلی نشان خواهد داد که در 

مانند الگوی کرك پاتریک جهت بررسی استفاده نشده است. با این حال 

در مطالعه  عنوان نمونهبهباشد. نتایج منتشر شده مشابه مطالعه جاری می

تدریس راهبردهای شناختی و فراشناختی به طور معنی داری باباخانی 

منجر به ارتقا عملکرد گروه آزمایش شد و عملکرد گروه آزمایش در هر 

مطالعه ساعدزاده و همکاران در دانشگاه  .(12) دو جنس را بهبود بخشید

معناداری بین راهبردهای  یعلوم پزشکی بیرجند نشان داد که رابطه

نتایج سایر  (13)شناختی و موفقیت تحصیلی دانشجویان وجود دارد 

تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر  نیز حاکی ازمطالعات 

  (915 14) ه استبوددانشجویان پیشرفت تحصیلی 

حاکی از این بوده است در اندونزی  سویتینومطالعه  هاییافته با این حال

مثبت یا منفی با توجه به نوع راهبرد  اتراهبردهای شناختی دارای تاثیر هک

 که داد نشان همکاران و Kim یمطالعه. (1)انتخاب شده می باشند

 آموزش و هستند زیادی تأثیر ابعاد دارای شناختی هایاستراتژی

 مؤثر بسیار ضعیف و متوسط دانشجویان برای شناختی یادگیری راهبردهای

 که داد نشان برزیل در همکاران و Tinajero یمطالعه .(10) هستند

 .(3دارند) نقش تحصیلی پیشرفت در داری معنی طور به یادگیری راهبردهای

-می ی درونیشناختی مهارت سازمانده هایاستراتژیبا توجه به اینکه 

تأثیر شامل یادگیری، یادآوری و تفکر  بر روند فکری یادگیرنده و باشند

یت آمیز نیز وابسته به تعامل و نفوذ حل مسأله موفقو  (14)گذارد می

رود با انتظار میبنابراین  (12) شناخت و فراشناخت و تأثیر آن است

ردها به فراگیران جهت مدیریت فرایند یادگیریشان شاهد آموزش این راهب

 ها باشیم. پیشرفت تحصیلی آن

پیشرفت  به طور مستقیمراهبردهای شناختی نه تنها ارتقای  عالوه بر آن

به طور غیر  بلکهتحصیلی دانشجویان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، 

 حصیلی خواهد شد.ها نیز باعث پیشرفت تارتقای سایر مهارتبا مستقیم و 

های نشان داد که آموزش مهارت و همکاران عنوان نمونه پژوهش کرمیبه

شناختی و فراشناختی بر خالقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی 

هم نشان داده و شمس  فرد  مقدم هوشمندان  یهدر مطالع.(11مؤثراست

  .(11)شده است که خالقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار دارد

آمـوزش راهبـردهای  کردند که بیان خود طی مطالعهیارمحمدیان و همکاران 

ملکی نیز . (13) داردبیشترین اثر را  شناختی بر عملکرد خواندن و حافظه

به دنبال پژوهش خود نیز بیان نموده است که آموزش راهبردهای شـناختی 

هـا تـأثیر قابـل یـادداری درسو فراشـناختی در افزایش میزان یادگیری و 

حاکی از تاثیر مستقیم و غیر مستقیم  قتمامی موارد فو .(26)تـوجهی دارد

 جمله از حال این با باشند.بر پیشرفت تحصیلی می راهبردهای شناختی

 بوده درس یک جهت تنها مطالعه اجرای جاری، یمطالعه هایمحدودیت

 نیز هادوره یا دروس سایر برای روش این از شودمی پیشنهاد و است

 تاثیر بررسی به آینده مطالعات در شودمی پیشنهاد همچنین. شود استفاده

 دانشجویان یادگیری ارتقای بر فراشناختی و شناختی راهبردهای آموزش

 .شود پرداخته نیز تئوری کالس با آن مقایسه و بالین محیط در

 

 گیریتیجهن
آموزش راهبردهای  توان نتیجه گرفتمیبا عنایت به نتایج پژوهش جاری 

پیشرفت تحصیلی دانشجویان  منجر بهو فراشناختی یادگیری شناختی 

دانشگاهی های آموزشی شود تا در برنامه ریزیمی توصیهلذا  .خواهد شد

 و فراشناختی گنجاندههایی جهت آموزش و ارتقا راهبردهای شناختی دوره

  شود.

 

 تقدیر و تشکر
معاونت پژوهشی دانشگاه ععلوم پزشکی ایران جهت تامین اعتبار این از  

عزیزانی  یمشارکت کننده در مطالعه و کلیه پرستارینشجویان داپژوهش، 

 که ما در انجام این پژوهش یاری رساندند کمال تشکر را داریم.
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