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  مقدمه

ت يــاهم يني، آمـوزش بـال  يان پرسـتار يت دانشـجو يـ در ترب

سه با آمـوزش  يداشته و در مقا ينسبت به آموزش تئور يشتريب

 يسپر ينيبال هاي يتفعالرا در  يشتريان زمان بيدانشجو، يتئور

متعـادل   ينيط باليکه محي، زماناند دادهمطالعات نشان . کنند يم

بـه   يج بهتريدانشجو نتا يبرا ينيات باليو هماهنگ باشد، تجرب

ــال ــالياصــالح محــ. دارد دنب ــوزش ب ــواره  ينيط آم ــيهم از  يک

در آمـوزش  . بـوده اسـت   يپرستاران آموزش يآرزوها ينتر بزرگ

با استفاده . استفاده نمود توان يم يمتفاوت هاي ياستراتژاز  ينيبال

انجـام   هـا  ياستراتژن يکه در خصوص کاربرد ا يج مطالعاتياز نتا

شـده و اصـالحات و    يبررسـ  هـا  ياسـتراتژ ن يـ ا ري، تـأث گيرد يم

 ).۱( شود يمگذاشته  اجرارات الزم به ييتغ
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از يش نيو افزا ينيبال يها طيمحشدن  تر دهيچيپگر، ياز طرف د

ش يبـه منظـور افـزا    يان پرسـتار يـ پرستاران باعـث شـده کـه مرب   

د توجه يجد يها روشبه  ينيبال يها طيمحان در يدانشجو يريادگي

ر در اکثـر کشـورها آمـوزش    يـ اخ يهـا  سالعالوه بر آن در . ندينما

رات ييـ تغ خـوش  دسـت ، هـا  دانشگاهوستن به يپ ليبه دل، يپرستار

ن يبنـابرا ). ۲( باشـد  يمـ روبـرو   اي عديدهشده و با مشکالت  ياديز

از  ياريتوسـط بسـ   ينيمختلـف آمـوزش بـال    يهـا  مدلاستفاده از 

   ).۳(کشورها مورد توجه قرار گرفته است 

به دسـت   ي، اطالعاتيرنظ يها کالسدر  يان پرستاريدانشجو

الزم را  يتوانمنـد  ينيبال يها طيمحاست در  ي، اما ضرورآورند يم

 نظریدر روند آموزش  يقيمتأسفانه شکاف نسبتاً عم. نديکسب نما

 يها آموزشکه  يبه طوروجود دارد،  يان پرستاريدانشجو يو عمل

در  ينياقـت و مهـارت بـال   ياحراز ل يالزم برا ييموجود، توانا ينيبال

که در کشـور صـورت    يقاتيتحق). ۴،۲( باشد ينمان را دارا يدانشجو

مطلـوب نبـوده و    ينيت آمـوزش بـال  يفيکه ک دهد يمگرفته نشان 

و  يان پرسـتار ياکثر دانشجو ،)۶،۵(در آن وجود دارد  ييها يينارسا

  ). ۷( اند نمودهرا بد گزارش  ينيت آموزش بالي، وضعييماما

م يدارد که مفـاه  ين بستگيبه ا يان پرستاريت دانشجويموفق 

به عبارت . بکار ببرند ها مراقبترا در  ها آنده را درک نموده و يچيپ

 يضمن دارا بودن دانش کـاف  يان پرستاريدانشجوالزم است گر يد

مـاران در  يرا در مراقبـت از ب  ها آنم، بتوانند ين مفاهيدر خصوص ا

و  ينقش اساسـ  ينيآموزش بال ). ۸( ببرندبکار  يواقع يها تيموقع

قلب  را آنکه  طوري به) ۹(دارد  ير در آموزش پرستاريناپذ ييجدا

ان يـ ب ١وتيـ و ال يرسـ يکـه پ  يا گونهبه ). ۱۰( اند دانسته يپرستار

 ينيبه مؤثر بودن تجارب بـال  يت برنامه پرستاريکه موفق اند داشته

کـه   يکه عوامل رسد يمبه نظر  ين منطقيبنابرا). ۱۱(وابسته است 

. رديت قرار گيان دارد در اولويدانشجو يريادگير را در ين تأثيشتريب

                                                
1 Pearcey and Elliott 

ان يدانشـجو  ينيدر آموزش بال يسنت به طور ديگو يم ٢کس موريه

 ينـد پرسـتار  يفرا. شـود  يمـ اسـتفاده   يند پرستارياز فرا يپرستار

م را ي، مفـاه رود يمان انتظار ياست و از دانشجو يخط يالگو يدارا

ن يـ تجارب نشان داده اسـت کـه اسـتفاده از ا   . سنديبنو يدر جداول

را بـه همـراه نداشـته     يمطلـوب  يريادگيگذشته  يها سالروش در 

ـ  ينـد پرسـتار  يفرا). ۱۲(همراه بوده است  ياست و با مشکالت ک ي

ـ  ياست کـه معمـوالً فقـط بـرا     يخط يالگو  يک مشـکل طراحـ  ي

نشـان دادن   يالزم بـرا  پـذيري  انعطـاف و سـاختمان آن   گـردد  يم

 يان اغلب از منابع موجود برايدانشجو. م را نداردين مفاهيارتباط ب

سندگان ماننـد  ياز نو يبرخ). ۸( کنند يم يبردار يساختن آن، کپ

از نقشه  يند پرستاريفرا يبجا ينيمعتقدند در آموزش بال ٣شوستر

ن يارتبـاط بـ   دهـد  يمرا به دانشجو اجازه ياستفاده گردد ز يمفهوم

کـه   ينـد پرسـتار  يد و بر خالف فرايمار و مشکالتش را درک نمايب

 ي، نقشـه مفهـوم  گـردد  يمـ ل يـ تکم يمعموالً بعد از اتمام کارآموز

  ).۱۴،۱۳(ل گردد يد قبل از ارائه مراقبت تکمياست که با اي گونه به

 ياز نقشـه مفهـوم   يک بـه دو دهـه در آمـوزش پرسـتار    ينزد

 ين اسـتراتژ يـ ر ايکه با هدف تـأث  ياستفاده شده است، در مطالعات

جـاد و  يصورت گرفته اسـت، کـاربرد آن را در ا   يريادگي -يآموزش

ــتقو ــر يـ ــادت تفکـ ــازمانده) ۱۶،۱۵،۸( يانتقـ ــات  يسـ اطالعـ

؛ )۱۲،۱۷( يپرسـتار  يهـا  مراقبـت  يت بنـد يـ ، اولو)۱۷،۱۶،۱۲،۸(

ـ  يبرقرار ن ي، و فهـم ارتبـاط بـ   )۱۲،۸(و عمـل   يـه نظرن يارتباط ب

ــاکيور ،)۱۸( يمشـــارکت يريادگيـــ، )۱۷،۱۶،۸(م يمفـــاه  يردهـ

  . اند دادهنشان ) ۲۰(م يخودتنظ يريادگيو  )۲۰،۱۹( يريادگي

ک درس يـ ان در يدانشـجو  يريادگيـ از مطالعات هم  يبرخدر 

 ير نقشـه مفهـوم  يدر خصوص تأث). ۲۱،۵(شده است  يخاص بررس

 يم، و خودکارآمـد يخود تنظـ  يريادگي، يشناخت يها ياستراتژبر 

 ٤يبـه راد -ق آگوستيدر تحق. انجام شده است يقات محدوديتحق

                                                
2 Hicks-Moore 
3 Schuster 
4 August-brady 
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ه شـد کـه   انجام گرفـت نشـان داد   يان پرستاريدانشجو يکه بر رو

م پس از اسـتفاده از  يتنظ -خود يريادگي يها اسيمقاز خرده  يکي

 يکـه بـر رو   يقـ يدر تحق). ۲۰( ابـد ي يمـ ش يافـزا  ينقشه مفهـوم 

د که اسـتفاده از نقشـه   يان زبان انجام گرفت مشخص گرديدانشجو

 يم و خودکارآمـد يتنظـ  -خـود  يريادگيـ ش يباعـث افـزا   يمفهوم

  ). ۲۲( شود يم

 يهـا  مقولـه ت بـه  يـ م و تربيکارشناسان تعلـ ر ياخ يها دههدر 

ــناخت و فراشــناخت توجــه ب  ــد دادهنشــان  يشــتريش ــي. ان از  يک

، پردازنـد  يمـ ن پژوهشگران در قالب آن به مطالعه يکه ا ييها هينظر

 ياز لحاظ نظر). ۲۳( باشد يم ١خود نظم داده شده يريادگيه ينظر

ـ  يبـرا  يزه درونياز انگ يبرخوردار اسـتفاده کارآمـد از   ، و يريادگي

ت يـ عوامل موفق نيتر مهماز  يميتنظ -و خود يشناخت يراهبردها

  ). ۲۴( نديآ يمبه شمار  يليتحص

 يمـ يتنظ -، خـود ديـ گو يم) ۱۹۸۶(مرمن يور به نقل از زيکد

ران يـ فراگ يو رفتـار  يزشي، انگيعبارت از مشارکت فعال فراشناخت

م اهــداف يتنظــ -ران خــوديــفراگ. باشــد يمــ يريادگيــنــد يدر فرا

 هـا  آنبـه   يابيدسـت  يو بـرا  رنـد يگ يمخود در نظر  يبرا يمشخص

 يريادگيـ ران، خود شروع به ين فراگيا. برند يمرا بکار  ييراهبردها

 يابيـ خود نظارت دارنـد و آن را ارز  يريادگيشرفت ي، بر پکنند يم

  ). ۲۵. (کنند يم

 ،يمـ يتنظ -ر بـر خـود  يکه عالوه بر تـأث  يدياز عوامل کل يکي

. باشـد  يم يخودکارآمد گردد يمنيز زه و عملکرد يش انگيباعث افزا

اسـتعدادها و   ي دربـاره را باور و قضـاوت فـرد    يبندورا خودکارآمد

فـرد   يو معتقـد اسـت کـه اگـر خودکارآمـد      داند يم شيها ييتوانا

، مانند يزندگ يها جنبهر يافته و سايابد، عملکرد او کاهش يکاهش 

زان تـالش، سـطح اسـتمرار و    يـ ، ميريـ م گينش اهداف، تصـم يگز

ر قـرار  يز در او تحت تـأث يل چالش برانگيبا مسا ييارويو رو يداريپا

ــ ــديگ يم ــ). ۲۶( رن ــان   يبرخ ــات نش ــد دادهاز مطالع ــ  ان ــه ب ن يک

                                                
1 Self-Regulated Learning Theory 

ن يو همچنـ  دار معنيق و يعم يريادگي يو راهبردها يخودکارآمد

  ).۲۷،۲۲(ارتباط وجود دارد  يليت تحصيبا موفق يميخود تنظ

 يريادگيـ در  ينيآمـوزش بـال   يهـا  وهيشـ با توجـه بـه نقـش    

در آمـوزش   ينـد پرسـتار  يفرا يو ناکارآمـد  يان پرسـتار يدانشجو

درخصـوص   يقـ يتـاکنون تحق  که اينن با توجه به يو همچن ينيبال

و  يم، خودکارآمـد يخـود تنظـ   يريادگيـ در  ير نقشـه مفهـوم  يتأث

در کشـور انجـام نشـده     يان پرسـتار يدانشجو يشناخت يراهبردها

و نقشـه   ينـد پرسـتار  ير فرايسه تـأث ين مطالعه با هدف مقاياست ا

 يو راهبردهـا  يم، خودکارآمـد يخـود تنظـ   يريادگيـ بـر   يمفهوم

  .انجام گرفت يان پرستاريدانشجو يشناخت

  

  ها روشمواد و 

قبـل و بعـد و گـروه     يبـا طراحـ   يمه تجربيک مطالعه ني نيا

نـد  يو فرا ير نقشـه مفهـوم  يسـه تـأث  يمقااست، که با هدف  کنترل

 يو راهبردهـا  يکارآمـد -م، خـود يتنظ-خود يريادگيبر  يپرستار

اراک در سـال   يدانشگاه علوم پزشک يان پرستاريدانشجو يشناخت

 انيدانشــجو يتمـام جامعـه پـژوهش شـامل    . انجـام گرفـت   ۱۳۸۸

) نفـر  ۲۳( ۸۷و بهمـن  ) نفر ۳۰(مهر  يورود يپرستار يکارشناس

در مراکـز   يو جراحـ  يداخلـ  يکه در حال گذرانـدن کـارآموز   دبو

در مطالعـه وارد   يان بـا سرشـمار  يدانشـجو . بودند يدرمان يآموزش

ساده در دو گروه مداخله و کنتـرل قـرار    يتصادف به صورتشده و 

مهر  يورود يدانشجو ۱۶ب گروه مداخله شامل ين ترتيبد. گرفتند

 ۱۴د و در گروه کنتـرل  بودن ۸۷بهمن  يورود يدانشجو ۱۲و  ۸۷

قـرار   ۸۷بهمـن   يورود يدانشجو ۱۱و  ۸۷مهر  يورود يدانشجو

  . گرفتند

در  يکـارآموز  يان گروه مداخله در طيدانشجو ينيآموزش بال

روز بـا اسـتفاده از نقشـه     ۲۰به مـدت   يو جراح يداخل يها بخش

ان گـروه کنتـرل در   يدانشـجو  ينيآموزش بال. انجام گرفت يمفهوم

روز بـا اسـتفاده از    ۲۰بـه مـدت    هـا  بخشدر همان  يکارآموز يط

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             3 / 10

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-825-en.html


 فخاري ميدرضا ابراهيحم، نجات يحميدرضا کوهستاني، نازکورش رضايي، 
 

  پرستاري و مامایی ارومیه دانشکدهدوماهنامه     1391 ریخرداد و ت، 37، پی در پی دومهم، شماره ددوره  212

ورود بـه پـژوهش شـامل     يارهايمع. صورت گرفت يند پرستاريفرا

را  ۳ا يــو  ۲ يو جراحـ  يداخلـ  يکـه واحـد کــارآموز   يانيدانشـجو 

 شـود  يمن ييگروه تع يکه از سو يا برنامهانتخاب کرده و بر اساس 

. بـود  دهنـد  يمـ نجـام  ا يکـارآموز  يو جراحـ  يداخل يها بخشدر 

ل قـادر بـه   يـ بود که بـه هـر دل   يانيخروج شامل دانشجو يارهايمع

ــنباشــد و  ياتمــام کــارآموز ــه منصــرف گــردد ي . ا از ادامــه مطالع

ک کارگـاه  يـ در  يان گروه مداخله، قبل از شروع کـارآموز يدانشجو

له با نحـوه  ين وسيساعت شرکت کرده و بد چهاربه مدت  يآموزش

  . آشنا شدند يه نقشه مفهوميته

ک نقشـه  يـ ان خواسـته شـد کـه    يان کارگاه از دانشـجو يدر پا

ه يـ ، تهدهند يمح يکه خودشان ترج يدر مورد هر موضوع يمفهوم

اشکاالت آنان برطـرف   ،استادان کارگاه ييند و سپس با راهنماينما

کـه بـا    يک نقشـه مفهـوم  يـ به همـراه   يک جزوه آموزشي. شد يم

ان قـرار  يار دانشـجو يـ ه شده بود در اختياستفاده از منابع معتبر ته

ان گروه مداخلـه خواسـته شـد کـه در طـول      ياز دانشجو. گرفت يم

از  يدر مورد مراقبت پرستار ينقشه مفهوم ششحداقل  يکارآموز

بـر   يه نقشه مفهـوم يته. نديارائه نما يه نموده و به مربيماران تهيب

از  يبردار يکه احتمال کپ ديگرد يمماران باعث ياساس مشکالت ب

ـ . ديـ بـه عمـل آ   يريسـاخته شـده جلـوگ    يمفهوم يها نقشه  يمرب

. ثابـت بـود  ) گـروه مداخلـه و کنتـرل   ( ۸۷مهر  يان وروديدانشجو

گــروه مداخلــه و ( ۸۷بهمــن  يان وروديدانشــجو ين مربــيهمچنــ

  . ثابت بود) کنترل

 ۸۷مهـر   يان وروديدانشـجو  يبرا ينيب آموزش بالين ترتيبد

ک يـ توسـط   ۸۷بهمن  يان وروديدانشجو يو برا يک مربيتوسط 

 يات مربيخصوص يرگذاريله احتمال تأثين وسيبد. انجام شد يمرب

. کسان بوديمورد و شاهد  يها گروهان در يدانشجو يريادگيبر نحوه 

مهر و بهمـن   يان وروديدانشجو يان برايگر انتخاب مربياز طرف د

در طـول   ن کـه يبا توجه به ا. صورت گرفت يتصادف به صورت ۸۷

ن احتمال وجـود  يگر تماس داشته و ايکديان با يدانشجو يکارآموز

ات گروه مداخله بـه گـروه کنتـرل منتقـل گـردد،      يداشت که تجرب

گـروه مداخلـه    يهفته اول و کـارآموز  ۸گروه کنترل در  يکارآموز

 آوري جمــع يابزارهــا. ديــهفتــه دوم برگــزار گرد ۸بالفاصــله و در 

از  ين بخشيک و همچنياطالعات دموگراف نامه پرسششامل  ها داده

 هـا  نامـه  پرسش. بود يريادگي يبرا يزشيانگ يراهبردها نامه پرسش

ن روز يو در آخـر ) ش آزمـون يبه عنوان پ( يقبل از شروع کارآموز

توسـط   زمـان  هـم  بـه طـور  و ) بـه عنـوان پـس آزمـون    ( يکارآموز

ــروهان يدانشــجو ــا گ ــه و کنتــرل تکم يه ــمداخل ــل ي ــگرد يم . دي

زان يــک شــامل ســن، جــنس، ميــاطالعــات دموگراف نامــه پرســش

بـا نقشـه    ييگذرانده، نام بخش، معدل کل، و سابقه آشنا يواحدها

ـ  يبرا يزشيانگ يراهبردها نامه پرسش. بود يمفهوم ـ  يريادگي ک ي

 يزشـ يانگ يريـ جهـت گ  يبررسـ  ياست که بـرا  يابزار خود گزارش

 يريادگيــ ين راهبردهــايو همچنــ يان در آمــوزش عــاليدانشــجو

 يطراح رديگ يممورد استفاده قرار  يريادگيکه در هنگام  يمتفاوت

که بـا توجـه بـه     باشد يماس يمق پنج ين ابزار دارايا. ده استيگرد

-، خـود )سـئوال  ۹( يمـ يتنظ-خـود  يها اسيمقاهداف پژوهش از 

کــه ) ســئوال ۱۳( يشــناخت يو راهبردهــا) ســئوال ۹( يکارآمــد

کـرت  يل يا درجـه  ۵اس يـ سئوال بـر اسـاس مق   ۳۱ يمجموعاً دارا

") کامالً موافق "  يبه معن ۵و نمره " کامالً مخالف" يبه معن ۱نمره (

گر يکـد ياس بـا  يـ نمرات مربوط به هـر مق . دياستفاده گرد باشد يم

 ۱-۵ن ين آن بيانگيکه م شد يمن آن محاسبه يانگيجمع شده و م

اس بـاالتر باشـد،   يـ مقک يـ ن نمرات مربوط بـه  يانگيهر چه م. دبو

ـ  انـد  دادهمطالعـات نشـان   . است تر يقواس يدانشجو در آن مق ن يب

و  يشـناخت  يهـا  ياسـتراتژ و  يم، خودکارآمـد يخود تنظ يريادگي

 به عبارت. م وجود دارديان ارتباط مستقيدانشجو يليت تحصيموفق

ت يـ گـردد، موفق  هـا  اسيـ مقن يـ ش ايکه باعث افزا يگر هر عامليد

ران يـ در ا نامـه  پرسشن يا). ۲۷،۲۲(ش خواهد داد يارا افز يليتحص

مورد استفاده قرار گرفته و  يشده و در مطالعات متعدد يابيهنجار

ــپا ــيو روا يياي ــا تأ ي ــآن باره ــده اســت يي ــس از ). ۲۹،۲۸(د ش   پ
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 بـه صـورت  اس يـ ، نمرات مربوط به هر مقها نامه پرسش يآورجمع

ج يانه، نتـا يورود به را، و يشده و پس از کد گذار يمجزا جمع بند

ه يمورد تجز يليو تحل يفيو آمار توص SPSS16با استفاده از برنامه 

ش و پس ين نمرات پيانگيسه ميبه منظور مقا. ل قرار گرفتيو تحل

 P ن مطالعـه يـ در ا. زوجي استفاده شـد  يت يآمارآزمون از آزمون 

  .در نظر گرفته شده است دار معني ۰۵/۰از  تر کم

  

  ها افتهي

دانشجوي پرسـتاري در ايـن پـژوهش شـرکت      ۵۳مجموع  در

نفر در گروه کنترل قرار  ۲۵دانشجو در گروه مداخله و  ۲۸ .کردند

 مؤنـث از دانشـجويان  ) نفر ۳۱(درصد  ۴۹/۵۸ يکل طور به. گرفتند

ميــانگين (ســال  ۲۵تــا  ۲۰ســن شــرکت کننــدگان بــين . بودنــد

از نظر سن،  ن گروه مداخله و کنترليب .بود) سال ۲۱ ± ۹۱/۰يسن

بـا   ييزان آشـنا يـ گذرانده، معـدل کـل و م   يزان واحدهايجنس، م

  . ديمشاهده نگرد داري معني ياختالف آمار ينقشه مفهوم

ش يار نمـرات پـ  يـ ن و انحـراف مع يانگيم) ۱(شماره در جدول 

م، يتنظ-خود يريادگياز نظر (مداخله و کنترل  يها گروهآزمون در 

آزمـون  . سه شده اسـت يمقا) يشناخت يو راهبردها يکارآمد-خود

ش ياز نظـر نمـرات پـ    هـا  گروهن يمستقل نشان داد که ب تي آماري

   .)>۰۵/۰p( وجود نداشته است داري معني يآزمون اختالف آمار

  ان گروه مداخله و کنترليک دانشجويمشخصات دموگراف :)۱(شماره  جدول

  گروه کنترل  گروه مداخله  دانشجو يژگيو

  ۵۶/۲۱ ۴۳/۲۱  )سال( سنميانگين 

  جنس
  ۱۰  ۱۲  )فراوانی( مذکر

  ۱۵  ۱۶  )فراوانی( مؤنث

  ۵۸/۱۶ ۶۴/۱۶  معدل کل

  ۰۸/۶۶ ۲۸/۶۶  گذرانده ين واحدهايانگيم

  ۳  ۲  يبا نقشه مفهوم ييآشنا
  

کـه   )۲جدول شـماره  ( زوجي مشخص شد آزمون تيبا انجام  

ــم ــتراتژي   يانگي ــدي و اس ــاد خودکارآم ــره ابع ــناختي در ن نم ش

داشته  داري معنيدوره افزايش  يان گروه مداخله بعد از طيدانشجو

ش يافـزا  يخـود تنظيمـ   يريادگيـ هر چند نمره ). >۰۵/۰p(است 

ـ  .دنبو داري معنيآماري  آن از نظر تغييرافت اما ي ن نمـرات  يهمچن

ــجو  ــد دانش ــل و بع ــد يقب ــاد خودکارآم ــرل در ابع ــروه کنت  يان گ

)۳۱/۰p=(يشناخت ي، استراتژ )۴۶/۰p=( م يتنظ-خود يريادگي، و

)۲۱/۰p= (همراه نبوده است داري معنير ييبا تغ.  

  

  و  يشناخت ي، راهبردهايار نمرات خودکارآمدين و انحراف معيانگيم ):۲(جدول شماره 

  کنترل و مداخله قبل از شروع مطالعه يها گروهدر  يميخود تنظ

  يريادگيراهبرد 
  گروه مداخله

  )اريانحراف مع(ن يانگيم

  گروه کنترل

  )اريانحراف مع(ن يانگيم
 Pمقدار 

 ۲۱/۰  ۲۲/۳)۶۱/۰( ۰۱/۳)۷۷/۰(  خودکارآمدي

  ۳۳/۰  ۶۸/۲)۹۹/۰( ۵۹/۲)۰۱/۱(  استراتژي شناختي

 ۲۸/۰  ۸۱/۲)۶۶/۰( ۶۶/۲)۴۲/۰(  خود تنظيمي
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  و  يشناخت ي، راهبردهايار نمرات خودکارآمديمعن و انحراف يانگيمقايسه م ):۳(جدول شماره 

  ، قبل و بعد از مطالعه در هر دو گروهيان پرستاريدانشجو يميخود تنظ

 Pمقدار   )اريانحراف مع(ن يانگيم پس آزمون  )اريانحراف مع(ن يانگيم ش آزمونيپ  گروه  يريادگيراهبرد 

  خودکارآمدي
 ۰۲/۰  ۲۱/۴) ۷۱/۰( ۰۱/۳) ۷۷/۰(  مداخله

 ۳۱/۰  ۳۲/۳) ۷۲/۰(  ۲۲/۳) ۶۱/۰(  کنترل

  استراتژي شناختي
 ۰۲/۰  ۷۲/۳) ۱۳/۱(  ۵۹/۲) ۰۱/۱(  مداخله

 ۴۶/۰  ۷۱/۲) ۸۷/۰(  ۶۸/۲) ۹۹/۰(  کنترل

  خود تنظيمي
  ۳۸/۰  ۷۲/۲) ۴۹/۰( ۶۶/۲) ۴۲/۰(  مداخله

 ۴۱/۰  ۷۷/۲) ۶۹/۰(  ۸۱/۲) ۶۶/۰(  کنترل
  

آزمـون  سه نمرات دو گروه مداخله و کنترل با اسـتفاده از  يمقا

که ابعاد  دهد يمنشان  )۳جدول شماره (مستقل پس از مداخله  تي

بعـد از   )>۰۵/۰p(و اسـتراتژي شـناختي    )>۰۵/۰p(خودکارآمدي 

 در حـالي کـه خـود    هداشـت  داري معنيمداخله بين دو گروه تفاوت 

   .نداشت داري معنيتنظيمي در دو گروه تفاوت 

  و  يشناخت ي، راهبردهايار نمرات خودکارآمدين و انحراف معيانگيمقايسه م ):۴(جدول شماره 

  ان مطالعهيکنترل و مداخله در پا يها گروهدر  يميخود تنظ

  Pمقدار   )اريانحراف مع(ن يانگيم گروه کنترل  )اريمعانحراف (ن يانگيم گروه مداخله  يريادگيراهبرد 

 ۰۱/۰ ۳۲/۳)۷۲/۰(  ۲۱/۴)۷۱/۰(  خودکارآمدي

 ۰۱/۰  ۷۱/۲)۸۷/۰(  ۷۲/۳)۱۳/۱(  استراتژي شناختي

 ۴/۰ ۷۷/۲)۶۹/۰( ۷۲/۲)۴۹/۰(  خود تنظيمي

  

  و نتيجه گيري بحث

 يکتأثير نقشه مفهومي به عنوان  ياين مطالعه به منظور بررس

اسـتفاده از فراينـد   (سه آن با روش متداول يراهبرد يادگيري و مقا

 يو راهبردهـا  يم، خودکارآمـد يتنظـ -خـود  يريادگيبر ) پرستاري

نتايج . در آموزش باليني انجام گرفت يان پرستاريدانشجو يشناخت

و  ياس خودکارآمـد ين نمره پس آزمون در مقيانگينشان داد که م

 به طـور ش آزمون يدر گروه مداخله نسب به پ يشناخت يراهبردها

ـ . افتـه اسـت  يش يافزا داري معني ن نمـرات پـس   يانگيـ ن ميهمچن

در گروه  يشناخت يو راهبردها يخودکارآمد يها اسيمقآزمون در 

ن يـ ا. داشته است داري معنيش يمداخله نسبت به گروه کنترل افزا

اخلـه  در گـروه مد  يمـ ين نمره خـود تنظ يانگياست که م يدر حال

ش نداشـته  يسه با گروه کنترل افزاين در مقايو همچن) قبل و بعد(

  .است

 ين است که آموزش با نقشه مفهـوم يد ايج بدست آمده مؤينتا

در . گـردد  يمـ  يان پرسـتار يدانشـجو  يش خودکارآمـد يباعث افـزا 

، کننـد  يمـ اسـتفاده   ينـد پرسـتار  يکـه از فرا  يانيدانشجو که حالي

قـات  يج تحقينتا). ۳۰(نداشته است  داري معنير ييتغ يخودکارآمد

و  يلي، عملکـرد تحصـ  ين خودکارآمدينشان داده است که ب ياديز

ن يبنـابرا ). ۳۱(مثبت وجود دارد  دار معنيرابطه  يليت تحصيموفق
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ان يدانشـجو  يش خودکارآمـد يبـر افـزا   ير مثبت نقشه مفهوميتأث

ــال يهــا طيمحــدر  يپرســتار  يليت تحصــيــموفق توانــد يمــ ينيب

ر يتأث يکه به منظور بررس يا مطالعهدر . ش دهديان را افزايدانشجو

ران زبان انجام شد، نشان داده يفراگ يبر خودکارآمد ينقشه مفهوم

گر يبه عبارت د. باشد ينمکسان يران ير آن در تمام فراگيشد که تأث

 يقرار داشتند، خودکارآمـد  يريادگيکه در سطوح باالتر  يرانيفراگ

تـر قـرار    نييپاکه در سطوح  يدر گروه که حاليفت، در ايش يافزا

مانـد   ير بـاق ييبدون تغ يداشتند، همانند گروه کنترل خودکارآمد

 يمشارکت ير نقشه مفهوميکه در مورد تأث يگريق ديدر تحق). ۲۲(

دانش آمـوزان انجـام گرفـت نشـان داده شـد کـه        يبر خودکارآمد

ش يدر گروه مداخله و کنترل نـه تنهـا نسـبت بـه پـ      يخودکارآمد

وجـود  ). ۳۲(کـاهش نشـان داد    اندکیش نداشت بلکه يآزمون افزا

متفاوت بودن رشته  ليبه دلقات ممکن است يج متضاد در تحقينتا

آنان، متفـاوت بـودن    يليسطوح تحص ژهيبه وران و يفراگ يليتحص

قـات  ياز بـه تحق يـ ا روش مطالعه باشـد کـه ن  يابزار مورد استفاده و 

  . دهد يمشتر را نشان يب

کـه اسـتفاده از    بـود ن يـ ن پژوهش ايج مهم ايگر از نتايد يکي

. دگـرد مـي  يشـناخت  يش نمره راهبردهايباعث افزا ينقشه مفهوم

چ يدر هـ  يشـناخت  يبـر راهبردهـا   ير نقشـه مفهـوم  يمتأسفانه تأث

از  ياديبه انواع ز يشناخت يراهبردها. نشده است يبررس يا مطالعه

 يابيدسـت  يران برايکه فراگ گردد يمو آگاهانه اطالق  ياعمال اراد

از  ييهـا  تيـ فعالن راهبردهـا  يـ ا. رنديگ يمبکار  يريادگيبه اهداف 

د بـه دانـش   يـ ا انتقـال اطالعـات جد  ياطالعات و  يل مرور ذهنيقب

 ١گـروت يچ و دينتـر يپ). ۳۱( رديـ گ يمره شده موجود را در بر يذخ

 يرا راهبردهـا  يو سازمان دهـ  ي، بسط دهيذهنمرور  يراهبردها

ــنام يشــناخت ــد دهي ــارت د). ۳۳( ان ــه عب ــايب ــت، يدر ييگــر توان اف

جزء  يد و مرتبط کردن آن با اطالعات قبلياطالعات جد بندي طبقه

و  يبسـط دهـ   يراهبردهـا ). ۳۱( باشـند  يمـ  يشـناخت  يراهبردها

                                                
1 Pintrich and DeGroot 

د را ياطالعات جد تواند يمر ين است که فراگيانگر ايب يسازمان ده

بـه دانـش   ) اطالعـات (را  هـا  آننمـوده و   يو سازمانده يطبقه بند

با استفاده از مدل پردازش اطالعات، نشان ). ۳۱(د يمرتبط نما يقبل

باعـث انتقـال    توانـد  يمـ ن راهبردهـا  يکه استفاده از ا شود يمداده 

ن ياطالعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مـدت شـده و بـد   

بـا توجـه بـه    . )۳۳( ش دهـد يمدت را افزا يطوالن يريادگيب يترت

ن مطالعـه شـامل خـرده    يـ مـورد اسـتفاده در ا   نامـه  پرسـش نکه يا

 توان يم باشد يم دهي سازمانو  ي، بسط دهيمرور ذهن يها اسيمق

 ليـ بـه دل ، ينيدر آمـوزش بـال   يگفت که استفاده از نقشه مفهـوم 

ت يـ و موفق يريادگيـ بـر   توانـد  يمـ  يشـناخت  يش راهبردهـا يافزا

  .ان مؤثر باشديدانشجو يليتحص

است کـه بـا    يگر از عوامل مهميد يکيم، يخود تنظ يريادگي

ن مطالعه يرابطه داشته و در ا يليت تحصيو موفق يليعملکرد تحص

ن مطالعـه نشـان داد کـه    يـ ج اينتـا . قرار گرفته اسـت  يمورد بررس

  . ر نداشـته اسـت  يتـأث  يمـ يبـر خـود تنظ   ياستفاده از نقشه مفهوم

انجـام گرفـت، نشـان داده     يبه راد-که توسط آگوست يقيدر تحق

ــوم    ــه مفه ــتفاده از نقش ــه اس ــد ک ــارآموز يش ــادران و  يدر ک   م

 يميخـودتنظ  يهـا  اسيـ مقاز خـرده   يکـ يش ينوزادان باعـث افـزا  

از ابـزار   يمين خـودتنظ يـي تع ياد شده، بـرا يدر پژوهش . گردد يم

 يکـ يد يشا). ۲۰(استفاده شد  ٢دیپرسشنامه انعطاف پذيری راهبر

 يبـه راد ق آگوسـت  يـ ق حاضر با تحقيج تحقيل اختالف نتاياز دال

متفـاوت   يمين خودتنظيين باشد که ابزار مورد استفاده جهت تعيا

که بـا اسـتفاده از ابـزار     ٣و دبيکر شاالروت ي مطالعهدر . بوده است

گرفـت، نقشـه   ان زبان انجـام  يدانشجو يبر رو ٤يريادگي يرفتارها

ــوم ــزا  يمفه ــث اف ــرده مق يباع ــره خ ــش نم ــياس خودپاي در  يش

د و بـر  يقرار داشتند گرد يليتحص يکه در سطوح باال يانيدانشجو

 يميخود تنظ يريادگي ).۲۲(نداشته است  يريان تأثير دانشجويسا

                                                
2 Strategic Flexibility Questionnaire 
3 Chularut and DeBacker 
4 Survey of Learning Behaviors 
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، دانـش و  ياسـت کـه شـامل آگـاه     يفراشناخت ياز راهبردها يکي

ـ ). ۳۳( باشـد  يمـ کنترل بـر شـناخت    م بـه  يتنظـ  -خـود  يريادگي

افکـار،   منـد  نظـام  بـه طـور  ر، يـ اشاره دارد که در آن فراگ ينديفرا

به اهـداف مـورد نظـر     يابيدست يخود را برا ياحساسات و رفتارها

ق نشـان داد کـه   يـ ن تحقيـ ج اينتـا ). ۳۴( کنـد  يمش يت و پايهدا

در  يريادگيــک راهبــرد يـ بــه عنــوان  ياسـتفاده از نقشــه مفهـوم  

ک راهبـرد  يـ کـه   يمـ يبـر خـود تنظ   يريتـأث  ينيبـال  يهـا  تيفعال

  . نداشته است باشد يم يفراشناخت

نـد  ير فرايکه در خصوص تـأث  ياديز يها تيمحدود با توجه به

ن آمـوزش  يکـه بـ   يقـ ين شکاف عميوجود دارد و همچن يپرستار

در کشور وجود دارد،  يان پرستاريت دانشجويدر ترب يو عمل ينظر

ن کمبودها را بر طرف نموده و يا تواند يم ياستفاده از نقشه مفهوم

با توجه بـه محـدود بـودن    . گردد دار معنيق و يعم يريادگيباعث 

و  يشـناخت  ي، راهبردهـا يمنابع موجود در خصـوص خودکارآمـد  

شتر و يقات بي، الزم است، تحقيان پرستاريدر دانشجو يميخودتنظ

ه ين توصـ يهمچن. ردين خصوص انجام گيادتر در ايبا حجم نمونه ز

اسـتفاده  ( يمختلـف اسـتفاده از نقشـه مفهـوم     يها روش گردد يم

ساخته شـده، و اسـتفاده از    يمفهوم يها نقشه، يو مشارکت يگروه

ان در يکه دانشـجو  يير آن بر راهبردهايو تأث) نظریس يآن در تدر

 يهـا  گـروه در  ژهيـ بـه و  کننـد  يماستفاده  ها آناز  يريادگيهنگام 

ن يـ مهـم ا  يهـا  تيمحدوداز  يکي. رديقرار گ مورد مطالعه تر بزرگ

ج را محدود ينتا يريم پذيپژوهش کم بودن حجم نمونه بود که تعم

گـر از  يد يکـ يبه مـدت کوتـاه    ياستفاده از نقشه مفهوم. دينما يم

 يهـا  پژوهشدر  است که الزم باشد يمن پژوهش يا يها تيمحدود

  .به آن توجه گردد يبعد

  

  تشکرتقدير و 

 يمصوب دانشگاه علوم پزشک يقاتيحاصل طرح تحقن مقاله يا

ان طرح، از اعضـاء  يله مجرين وسيبد. باشد يم ۴۱۶اراک به شماره 

و دانشـگاه علـوم    ييو مامـا  يدانشکده پرسـتار  يپژوهش يشوراها

کـه بـا مشـارکت در     يانيدانشـجو  ين تمامياراک، و همچن يپزشک

ن طـرح را  يـ ا يامکان اجـرا  ها نامه پرسشل يپژوهش و تکم ياجرا

  .ندينما يمر يفراهم آوردند تقد
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