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 1اســتاديار ،گــروه علــوم تربيتــی ،برنامــه ريــزی درســی ،دانشــکده علــوم تربيتــی و روانشناســی،
دانشــگاه اصفهــان ،اصفهــان ،ايــران
 2دانشــجوی دکتــری ،گــروه علــوم تربيتــی ،برنامهريــزی درســی ،دانشــکده علــوم تربيتــی و
روانشناســی ،دانشــگاه اصفهــان ،اصفهــان ،ايــران
* نويســنده مســئول :حمیــد عبــدی ،گــروه علــوم تربيتــی ،برنامهريــزی درســی ،دانشــکده علــوم
تربيتــی و روانشناســی ،دانشــگاه اصفهــان ،اصفهــان ،ايــران .ایمیــلHabdi63@Gmail.com :
تاريخ دريافت مقاله1394/10/16 :
چکیده
مقدمــه :نــوع رویکــرد مطالعــه و یادگیــری دانشــجویان ،در میــزان رضایــت از دوره و پیشــرفت تحصیلــی نقــش
تاريخ پذيرش مقاله1394/10/26 :
دارد .پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن رابطــه رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه بــا رضایــت از دوره آموزشــی و
پیشــرفت تحصیلــی انجــام گرفتــه اســت.
واژگان کلیدی:
روش کار :ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی -همبســتگی بــود .جامعــه آمــاری پژوهــش ،کلیــه دانشــجویان
پیشرفت تحصیلی
پرســتاریترم ســوم ،پنجــم و هفتــم دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ،و نمونــه پژوهــش شــامل نمونــه در
دانشجویان پرستاری
دســترس در ایــن مقطــع زمانــی ( 187نفــر) بــود .بــرای جم ـعآوری دادههــا از پرسشــنامه اســتاندارد رویکــرد
محیط بالینی
مطالعــه عمــل فکورانــه متشــکل از  25ســؤال ،و یــک گویــه کلــی بــه منظــور ســنجش رضایــت کلــی از دوره ،و
از معــدل دانشــجویان بــرای پیشــرفت تحصیلــی اســتفاده شــده اســت .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،از آمــار
سالمت
توصیفــی و اســتنباطی (ضرایــب همبســتگی ،تحلیــل واریانــس ،و آزمــون  tمســتقل) اســتفاده گردیــد.
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری یافتههــا :بیــن رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه و متغیرهــای پیشــرفت تحصیلــی و رضایــت از دوره همبســتگی
ایران محفوظ است.
معن ـیداری وجــود داشــت ( .)P = 0/001ایــن رابطــه بیــن رضایــت از دوره و پیشــرفت تحصیلــی نیــز دیــده
شــده اســت ( .)P = 0/001یافتههــا همچنیــن نشــان داد کــه بــا بــاال رفتــن تــرم تحصیلــی ،همبســتگی بیــن
مؤلفههــای مذکــور افزایــش یافتــه اســت.
نتیجه گیــری :بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش ،رشــد مطالعــه عمــل فکورانــه میتوانــد بــرای مواجهــه بــا
دشــواریهای نظــری آمــوزش پرســتاری و آمادگــی در راســتای مواجهــه بــا پیچیدگیهــای محیــط بالینــی
در پرســتاران مؤثــر باشــد .بنابرایــن دســت انــدرکاران و برنامهریــزان آموزشــی حــوزه آمــوزش پرســتاری
میبایســت بــا اتخــاذ راهبردهــای آموزشــی ،ســعی در ارتقــای ایــن مهارتهــا در دانشــجویان خــود و ارتقــای
ســامت در جامعــه داشــته باشــند

مقدمه
یکــی از پیامدهایــی کــه بــه دنبــال یادگیــری اتفــاق مــی افتــد
نتایــج آن اســت .همچنیــن تعییــن کیفیــت نتایــج یادگیــری در اثــر
کیفیــت فعالیتهــای یادگیــری بدســت میآیــد ( .)1رویکردهــای
مطالعــه یکــی از عوامــل مؤثــر یادگیــری و پیشــرفت تحصیلــی در
میــان دانشــجویان هســتند ( .)2رویکــرد مطالعــه بــه نــوع برخــورد
یادگیرنــدگان بــا مطالــب گفتــه میشــود .رویکردهــای مطالعــه و
یادگیــری ،فعالیتهایــی ذهنـیای هســتند کــه فراگیــران در هنــگام
مطالعــه بــه کار میبرنــد تــا بتواننــد بــه طــور موثرتــری در دریافــت،
ســازمان دهــی ،یــا بــه خاطــر آوردن اطالعــات از آنهــا اســتفاده
نماینــد ( .)3رویکردهــای مطالعــه و یآدگیــری میتواننــد بــر میــزان
رضایــت کلــی از دوره آموزشــی تأثیــر داشــته باشــند ( )4کــه ایــن
رضایــت کلــی از دوره آموزشــی میتوانــد در وضعیــت تحصیلــی

دانشــجویان نقــش ایفــا نمایــد ( .)7-4در ایــن راســتا ،رویکــرد
مطالعــه عمــل فکورانــه ( ،)Practice Deliberativeمیتوانــد از
رویکردهــای اساســی مطالعــه و یادگیــری جهــت تربیــت و آمــاده
نمــودن دانشــجویان در رشــتههای مختلــف ،و ارتقــای پیشــرفت
تحصیلــی آنهــا بــه شــمار رود ( )8رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه،
ســبکی از مطالعــه فعــال اســت کــه معطــوف بــه دســتیآبی بــه درک
عمیــق بــه جــای حفــظ طوطــی وار میگــردد ،بــه بیــآن دیگــر
رویکــردی بــه مطالعــه اســت کــه منجــر بــه عمــل فکورانــه در انجــام
فعالیــت میگــردد ( .)9عمــل فکورانــه ،بــه عملیــات یــا فعالیتهایــی
اطــاق میگــردد کــه بــر اســاس تفکــر و تأمــل در جهــت نیــل بــه
حداکثــر پیشــرفت انجــام میگیرنــد ( .)10رویکــرد مطالعــه عمــل
فکورانــه ،از رویکردهــای اساســی مطالعــه و یآدگیــری جهــت تربیــت
و آمــاده نمــودن دانشــجویان بــرای محیطهــای بالینــی بــه شــمار

نیلی و همکاران
مــیرود ( .)8ایــن امــر بویــژه در رشــتههای پرســتاری بــه دلیــل
درگیــر بــودن در کارهــای بالینــی در زمــان تحصیــل و بعــد از آن و
نیــز بــدان جهــت کــه عملکــرد آنهــا بــا حیــات انســانها ســرو کار
دارد ،از اهمیــت دوچندانــی برخــوردار اســت Ericsson .و همــکاران،
بهــره گیــری از عمــل فکورانــه را در دانشــجویان پرســتاری و در
راســتای ایفــای فعالیــت حرفـهای آنهــا بســیار مؤثــر میداننــد (.)11
 Moulaertو همــکاران در پژوهــش خــود دریافتنــد کــه جنبههــای
عمــل فکورانــه نظیــر برنامــه ریــزی ،ســبک مطالعــه و انگیــزش
همبســتگی مثبتــی را بــا پیشــرفت تحصیلــی نشــان دادهانــد.
همچنیــن دانشــجویان بــا پیشــرفت تحصیلــی باالتــر از خصوصیــآت
عمــل فکورانــه باالتــری نســبت بــه دانشــجویان بــا پیشــرفت
تحصیلــی پاییــن برخوردارنــد ( .)9تحقیقــات همچنیــن نشــان
دادهانــد کــه بیــن رویکــرد مطالعــه و رضایــت از تحصیــل رابطــه
قــوی و مثبــت وجــود دارد (.)12 ,7
بــا احتســاب اهمیــت و نقشــی کــه پیشــرفت تحصیلــی میتوانــد بــه
عنــوان یــک نشــانگر در میــزان اثربخشــی دوره ایفــا نمایــد ،از اینــرو
نظامهــای آموزشــی بــه دنبــال شناســایی عوامــل مؤثــر بــر پیشــرفت
تحصیلــی فراگیــران در جهــت رشــد و تعالــی اهــداف خــود و راه
کارهایــی بــرای رســیدن بــه آنهــا هســتند ( .)13از جملــه عوامــل
مؤثــر در پیشــرفت تحصیلــی ،بــر اســاس پژوهشهــای پیشــین ،بــه
نظــر میرســد کــه رویکردهــای مطالعــه ( )18-14 ,2و رضایــت از
تحصیــل ( )20 ,19 ,6 ,5باشــند .علیرغــم تحقیقــات انجــام گرفتــه
در زمینــه ارتبــاط رویکردهــای مطالعــه و رضایــت از تحصیــل
و پیشــرفت تحصیلــی ،بــا ایــن اوصــاف ،در ارتبــاط بــا اثربخشــی
رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه بــه عنــوان یکــی از رویکردهــای
مؤثــر در آمــاده نمــودن دانشــجویان پرســتاری بــرای محیطهــای
بالینــی ( ،)8و تأثیــر آن در پیشــرفت تحصیلــی و رضایــت از تحصیل،
بــا فقــدان تحقیقــات در ایــن زمینــه در ایــران روبــرو بــوده و نقــش
ویــژه رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه ،علیرغــم اهمیــت اساســی
آن بــرای یادگیــری و حرفــه آمــوزی دانشــجویان پرســتاری ،مــورد
توجــه واقــع نشــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن اهمیــت ،در پژوهــش
حاضــر ،بررســی رابطــه رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه بــا رضایــت
از تحصیــل و پیشــرفت تحصیلــی در بیــن دانشــجویان پرســتاری
ســالهای دوم تــا چهــارم مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
روش کار

پژوهــش حاضــر ،توصیفــی همبســتگی میباشــد کــه در
نیمســال دوم تحصیلــی  1392 -93در دانشــگاه علــوم پزشــکی
اصفهــان اجــرا گردیــده اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش،
شــامل کلیــه دانشــجویان پرســتاری نیــم ســال دوم ســالهای
تحصیلــی  1389-90تــا  1391-92بودنــد کــه جمعیتــی

 187نفــری را تشــکیل میدهنــد .در ایــن مطالعــه از شــیوه
نمونــه گیــری در دســترس اســتفاده گردیــده اســت .بــر ایــن
اســاس تعــداد  123نفــر بــه صــورت داوطلــب و در دســترس در
پژوهــش شــرکت نمودنــد .در راســتای تبییــن کفایــت حجــم
نمونــه میتــوان بــه نرمــال بــودن توزیــع اشــاره کــرد کــه
نشــان از معــرف بــودن نمونــه میباشــد .همچنیــن بــا توجــه
بــه تــوان آمــاری بــاالی  0/8و ســطح معنــاداری نزدیــک بــه
صفــر ( )P = 0/001در آزمــون تحلیــل واریانــس منــدرج در
جــدول  ،3میتــوان فــرض کــرد کــه حجــم نمونــه کافــی
میباشــد ( .)21تمامــی  123نفــر حاضــر در نمونــه پژوهــش،
پرسشــنامههای تحقیــق را بــه صــورت کامــل پاســخ دادنــد.
معیــار ورود بــه پژوهــش ،شــامل کلیــه دانشــجویان ورودی نیــم
ســال دوم تحصیلــی  1391-92به عنوان دانشــجویان ترم ســوم
در زمــان انجــام پژوهــش و بــا شــرکت  43نفــر در پژوهــش،
دانشــجویان ورودی نیــم ســال دوم تحصیلــی  1390-91بــه
عنــوان دانشــجویان تــرم پنجــم در زمــان انجــام پژوهــش و بــا
حضــور  41نفــر در پژوهــش ،و دانشــجویان ورودی نیــم ســال
دوم تحصیلــی  1389 -90بــه عنــوان دانشــجویان تــرم هفــت
در زمــان انجــام پژوهــش و بــا شــرکت  39نفــری در تحقیــق
بــوده اســت .دانشــجویان ســال اول (نیمســال دوم )1392-93
بــه ایــن دلیــل انتخــاب نشــدهاند کــه ممکــن اســت بــه دلیــل
جدیدالــورود بــودن هنــوز دوره آموزشــی را بــه خوبــی تجربــه
نکــرده و درک درســتی از آن نداشــته و نتواننــد بــه خوبــی آنــرا
ارزیابــی نماینــد .قابــل ذکــر اســت از آنجــا کــه دانشــجویان
ورودی نیمســال اول ،دانشــجویان تــرم دوم ،چهــارم ،ششــم
و هشــتم را در زمــان انجــام پژوهــش تشــکیل میدادنــد و
بــه دلیــل عــدم تجربــه کافــی از دوره توســط دانشــجویان
تــرم دوم و اتمــام تحصیــل از ســوی بیشــتر دانشــجویان تــرم
هشــتم و عــدم دسترســی بــه آنهــا ،ترجیــح داده شــد کــه از
دانشــجویان ورودی نیمســال دوم کــه بــه عنــوان دانشــجویان
تــرم ســوم ،پنجــم و هفتــم بودنــد اســتفاده شــود .نحــوه جمــع
اوری دادههــا ،بدیــن صــورت بــود کــه ابتــدا بــا مراجعــه بــه
کارشناســان آموزشــی دانشــکده ،از برنامههــای کالســی
دانشــجویان در هــر یــک از ســالهای دوم ،ســوم ،و چهــارم
اگاهــی حاصــل شــده بــود و بــه مدرســان ایــن کالسهــا
در خصــوص هــدف مطالعــه اطــاع داده شــده بــود .درایــن
راســتا ،بــا هماهنگــی بــا اســتاد هــر کالس و کســب رضایــت
از دانشــجویان ،در  10دقیقــه ابتدایــی یــا پایانــی کالس ،اقــدام
بــه توزیــع پرسشــنامه تحقیــق در بیــن دانشــجویان گردیــد.
در رابطــه بــا دانشــجویان تــرم هفــت ،نیــز کــه کالســهای
نظــری بــرای آنهــا تشــکیل نمیگــردد بــا اطــاع قبلــی از
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برنامــه حضــور آنهــا در بیمارســتان ،در بالیــن و حیــن انجــام
کارآمــوزی اقــدام بــه جمــع اوری دادههــا گردیــده اســت.
بــرای گــردآوری اطالعــات مربــوط بــه رویکــرد مطالعــه
عمــل فکورانــه ،از پرسشــنامه مطالعــه عمــل فکورانــه اســتفاده
گردیــده کــه توســط  Duvivierو همــکاران ( )8بــر اســاس
تعدیــل پرسشــنامه عمــل فکورانــه  Moulaertو همــکارن
( )9طراحــی شــده اســت .ایــن پرسشــنامه دارای  25ســؤال
اســت کــه جنبههــای عمــل فکورانــه یعنــی چهــار مؤلفــه
برنامــه ریــزی ( 7ســؤال) ،حجــم /تخصیــص ( 4ســؤال) ،تکــرار/
بازنگــری ( 4ســؤال) ،ســبک مطالعــه /خوداندیشــی ( 10ســؤال)
را تحــت پوشــش قــرار میدهــد .بــه هــر ســؤال ،بــر اســاس یک
طیــف لیکــرت پنــج درج ـهای از بــه هیــچ وجــه تــا همیشــه
نمــره داده شــده اســت .دامنــه نمــره کلــی ایــن پرسشــنامه
بیــن  25تــا  125نمــره میباشــد .ایــن پرسشــنامه توســط
محققــان بــه فارســی ترجمــه شــده و ترجمــه آن مــورد تأییــد
متخصصــان علــوم تربیتــی و زبــان و ادبیــات انگلیســی قــرار
گرفــت .در مرحلــه بعــد ،ایــن ابــزار توســط یکــی از متخصصــان
زبــان و ادبیــات انگلیســی ،ترجمــه معکــوس گردیــده و بــرای
ســازندگان آن ( )8ارســال گردیــد و روایــی محتوایــی آن از
ســوی آنهــا مــورد تأییــد قــرار گرفــت .پایایــی ایــن پرسشــنامه،
توســط طراحــان آن از طریــق ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای
هــر یــک از مؤلفههــای برنامــه ریــزی  ،0/76حجم/تخصیــص
 ،0/57تکــرار /اصــاح  ،0/67ســبک مطالعــه /خوداندیشــی
 0/73تعییــن شــده اســت ( .)8در پژوهــش حاضــر ،ابتــدا 40
نســخه از ایــن پرسشــنامه بــه منظــور بررســی روایــی و درک
دانشــجویان از گویــه هــا بــه علــت برگرداندن ابــزار از انگلیســی
بــه فارســی ،بــه صــورت تصادفــی در جامعــه آمــاری توزیــع
گردیــد و بــا تجزیــه و تحلیــل انجــام گرفتــه بــر روی پاســخهای
پرسشــنامه ،برخــی از واژههــا ویرایــش گردیدنــد .پایایــی
مقدماتــی از طریــق ضریــب آلفــای کرونبــاخ در ایــن مرحلــه
بــرای کل ابــزار  0/71مشــخص گشــت .در اجــرای اصلــی ،ایــن
نســخههای مقدماتــی کنــار گذاشــته شــد و پرسشــنامه نهایــی
بیــن نمونــه تحقیــق توزیــع گردیــد .ضریــب آلفــای کرونبــاخ
بــرای کل ابــزار  0/96و بــرای هــر یــک از مقیاســهای برنامــه
ریــزی  ،0/88حجــم /تخصیــص  ،0/78تکــرار /بازنگــری ،0/84
و ســبک مطالعــه /خوداندیشــی  0/91مشــخص گشــته اســت.
در پژوهــش حاضــر ،رضایــت کلــی از دوره آموزشــی نیــز
توســط یــک گویــه کلــی هماننــد تحقیقــات پیشــین (-22
 )26مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت .ایــن گویــه بــر اســاس
طیــف لیکــرت پنــج درج ـهای «کام ـ ً
ا مخالفــم ،مخالفــم ،تــا
حــدودی ،موافقــم ،کامــ ً
ا موافقــم» بــه همــراه یــک گزینــه
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دیگــر بــا عنــوان «نظــری نــدارم» پاســخ داده شــده بــود کــه
در تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــه تناســب ( 1کام ـ ً
ا مخالفــم)
تــا ( 5کامـ ً
ا موافقــم) نمــره بــه هــر گویــه اختصــاص داده شــد
و گزینــه «نظــری نــدارم» فاقــد نمــره بــود .بــرای ســنجش
پیشــرفت تحصیلــی نیــز از معــدل دانشــجویان اســتفاده شــده
اســت .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،از آمــار توصیفــی و
اســتنباطی (ضرایــب همبســتگی بــه منظــور بررســی ارتبــاط
بیــن متغیرهــا؛ آزمــون تحلیــل واریانــس بــه منظــور بررســی
تفــاوت میانگیــن بیــن ســالهای ورودی در متغیرهــای پیشــرفت
تحصیلــی ،مطالعــه عمــل فکورانــه ،و رضایــت از دوره؛ و آزمــون
 tمســتقل بــه منظــور بررســی تفــاوت بیــن جنســیت در
متغیرهــای مذکــور) اســتفاده گردیــد .تمامــی آزمونهــای
اســتنباطی در ســطح  95درصــد انجــام گرفتهانــد .جهــت
انجــام عملیــات آمــاری ،از نــرم افــزار  SPSS 16اســتفاده شــده
اســت.
یافتهها

میانگیــن ســنی دانشــجویان شــرکت کننــده در پژوهــش،
 21/5ســال بــا انحــراف معیــار  1/20بــوده اســت .بــر اســاس
تجزیــه و تحلیلهــای انجــام شــده ،میآنگیــن و انحــراف معیــار
آزمودنیهــا در کل میانگیــن نمــره متغیــر مطالعــه عمــل
فکورانــه ( )89/74 ± 17/18بــود .همچنیــن میانگیــن و انحراف
معیــار نمــره کل آزمودنیهــا در مؤلفــه رضایــت از دوره (0/96
 )3/27 ±بــود کــه بــا احتســاب میانگیــن فرضــی ( 3بــر اســاس
طیــف لیکــرت پنــج درجــهای) میتــوان بیــآن نمــود کــه از
نظــر رضایــت از دوره ،دانشــجویان در کل ،تــا حــدودی از دوره
رضایــت داشــتهاند .میانگیــن و انحــراف معیــار متغیــر معــدل
( )15/07 ± 1/72بــوده اســت.
نتایــج آزمــون همبســتگی نشــان داد کــه بیــن متغیرهــای
مــورد بررســی ،رابطــه معنــیداری وجــود دارد (= 0/001
( )Pجــدول  .)1نتایــج همبســتگی بیــن متغیــر پیشــرفت
تحصیلــی بــا مؤلفههــای مطالعــه عمــل فکورانــه و رضایــت
از دوره ،بــا توجــه بــه ســال ورودی نشــان داد کــه باالتریــن
میــزان همبســتگی بیــن پیشــرفت تحصیلــی بــا ایــن مؤلفههــا
در دانشــجویان ســال چهــارم و پایینتریــن آن در دانشــجویان
ســال دوم دیــده میشــود (جــدول .)2
جهــت بررســی اختــاف میانگیــن نمــره کلــی پرسشــنامه
مطالعــه عمــل فکورانــه ،رضایــت از دوره ،و پیشــرفت تحصیلــی
در بیــن دانشــجویان پرســتاری ســه دوره ،از آزمــون آنالیــز
واریانــس اســتفاده شــده اســت .پیــش فــرض تســاوی وارایانــس
هــا توســط آزمــون لویــن ( )Levene’s Testمــورد بررســی
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قــرار گرفتــه و مشــاهده گردیــد کــه فرضیــه صفــر مبنــی بــر
تســاوی وارانــس هــا مــورد تأییــد واقــع شــده و پیــش فــرض
تســاوی وارایانــس هــا برقــرار اســت ( .)P <0/05نتایــج
آزمــون تحلیــل واریانــس ( )ANOVAنشــان داد کــه تفــاوت
معنــی داری در بیــن دانشــجویان پرســتاری از نظــر پیشــرفت
تحصیلــی ،رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه ،و رضایــت کلــی از
دوره بــا توجــه بــه ســالهای ورودی وجــود دارد ()P = 0/001
(جــدول  .)3آزمــون تعقیبــی شــفه ( )Scheffeنیــز نشــان داد
کــه اختــاف معنــی داری در بیــن ســالهای ورودی بــا یکدیگــر
از لحــاظ مؤلفههــای مذکــور وجــود داشــته اســت (= 0/001
 )Pو بیشــترین اختــاف بیــن دانشــجویان ورودی 1389-90
و دانشــجویان ورودی  1391-92در هــر ســه متغیــر وجــود

داشــته اســت .بــه منظــور مقایســه میانگیــن مؤلفههــای
پیشــرفت تحصیلــی ،رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه ،و رضایت
کلــی از دوره در دانشــجویان دختــر و پســر از آزمــون آمــاری
 tمســتقل اســتفاده گردیــد .پیــش فــرض تســاوی واریانسهــا
بــا اســتفاده از آزمــون لویــن ( )Levene’s Testمــورد بررســی
قــرار گرفــت و نشــان داد کــه تفــاوت بیــن واریانسهــای دو
گــروه نمونــه در جامعــه صفــر میباشــد .بــر اســاس آزمــون
آمــاری  tمســتقل ،تفــاوت بیــن دانشــجویان دختــر و پســر
در مؤلفههــای پیشــرفت تحصیلــی ،رویکــرد مطالعــه عمــل
فکورانــه ،و رضایــت کلــی از دوره معنــادار بــود .در هــر ســه
مؤلفــه ،دانشــجویان دختــر از میانگیــن نمــرات باالتــری نســبت
بــه دانشــجویان پســر برخــوردار بودهانــد (جــدول .)4

جدول  :1ضرایب همبستگی بین متغیرهای عمل فکورانه و رضایت از دوره آموزشی و پیشرفت تحصیلی
متغيرها

مطالعه
فکورانه

مطالعه عمل فکورانه

برنامه ريزي

بازنگري

حجم/
تخصيص

سبک مطالعه
خودانديشي

رضايت از
دوره

پيشرفت
تحصيلي

-

برنامه ريزی

**0/97

-

حجم/تخصيص

**0/96

**0/94

-

بازنگری

**0/95

**0/90

**0/96

-

سبک مطالعه/خودانديشی

**0/94

**0/87

**0/84

**0/84

-

رضايت از دوره

**0/88

**0/91

**0/85

**0/82

**0/78

-

**0/75

**0/72

**0/64

**0/74

**0/77
**0/75
پيشرفت تحصيلی
** معناداری همبستگی بین متغیرها در سطح  P > 0/01است.

-

جدول  :2آزمون همبستگی متغیر پیشرفت تحصیلی و متغیرهای رویکرد مطالعه عمل فکورانه ،و رضایت کلی از دورره آموزشی بر حسب سال تحصیلی
شاخص آماري

1391-92

r

1390-91

p

r

مطالعه عمل فکورانه

0/398

0/008

0/744

0/001

رضايت کلی از دوره

0/321

0/036

0/732

0/001

1389-90

p

p

r
0/770

0/001

0/742

0/001

جدول  :3آزمون تفاوت معنی داری نمره میانگین دانشجویان در مؤلفه پیشرفت تحصیلی ،مطالعه عمل فکورانه و رضایت کلی از دوره آموزشی بر حسب
سالهای تحصیلی
درجه آزادي

شاخص آماري

1391-92

1390-91

1389-90

پيشرفت تحصيلی

13/61 ± 1/36

15/12 ± 1/06

16/62 ± 1/21

رضايت کلی از
دوره

2/44 ± 0/76

3/19 ± 0/40

مطالعه عمل
فکورانه

90/97 ± 4/42 71/77 ± 11/08

108/73 ± 7/55
4/28 ± 0/56

F

معناداري اندازه اثر توان آزمون

2

62/08

0/001

0/51

1

2

204/58

0/001

0/77

1

2

97/33

0/001

0/62

1
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جدول  :4آزمون تفاوت معنی داری نمره میانگین دانشجویان در مؤلفه پیشرفت تحصیلی ،رویکرد مطالعه عمل فکورانه و رضایت کلی از دوره آموزشی بر
حسب جنسیت
شاخص آماري متغير وابسته
پيشرفت تحصيلی
مطالعه عمل فکورانه
رضايت کلی از دوره

بحث

درجه آزادي

جنسيت
مرد

زن

14/49 ± 1/41

15/33 ± 1/80

82/81 ± 15/06
2/94 ± 0/88

92/87 ± 17/24
3/43 ± 0/96

وضعیــت و چگونگــی پیشــرفت تحصیلــی در هــر دوره
آموزشــی ،نشــاندهنده میــزان اثربخشــی آن دوره و میــزان
رضایــت از دوره بــه شــمار مــیرود .در ایــن میــان ،یکــی از
عواملــی کــه میتوانــد در میــزان رضایــت از دوره و پیشــرفت
تحصیلــی دخیــل باشــد ،نــوع رویکردهــای مطالعــه و یادگیــری
اســت کــه فراگیــران اتخــاذ مینماینــد .ایــن پژوهــش از نــوع
همبســتگی و بــا هــدف تعییــن رابطــه بیــن رویکــرد مطالعــه
عمــل فکورانــه دانشــجویان و رضایــت کلــی از دوره و پیشــرفت
تحصیلــی در گــروه پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی
اصفهــان انجــام گرفتــه اســت .یافتههــای پژوهــش ،حاکــی
از همبســتگی معنــادار بیــن هــر یــک از مقیاســهای رویکــرد
مطالعــه عمــل فکورانــه و پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان
پرســتاری اســت .ایــن نتیجــه بــا نتیجــه پژوهــش Moulaert
و همــکاران مبنــی بــر ارتبــاط بیــن رویکــرد مطالعــه عمــل
فکورانــه و پیشــرفت تحصیلــی هماهنــگ اســت .پژوهــش
آنهــا بــه ایــن نتیجــه انجامیــد کــه دانشــجویان موفــق در
تحصیــات خــود ،گرایــش بــه اســتفاده بیشــتری از رویکــرد
مطالعــه عمــل فکورانــه نســبت بــه دانشــجویان دارای پیشــرفت
تحصیلــی پاییــن دارنــد ( .)9در راســتای همبســتگی بیــن
رضایــت از دوره و پیشــرفت تحصیلــی ،پژوهشهــا هماننــد
مطالعــه حاضــر نشــان دادهانــد کــه رضایــت از تحصیــل در دوره
آموزشــی از جملــه عواملــی اســت کــه میتوانــد در وضعیــت
تحصیلــی دانشــجویان و موفقیــت آنهــا در ایــن زمینــه نقــش
داشــته باشــد ( .)6 ,5شــکورنیا و همــکاران در پژوهــش خــود
نشــان دادنــد کــه رابطــه مثبــت معنــی داری بیــن رضایــت
از تحصیــل بــا پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان وجــود دارد.
یعنــی دانشــجویانی کــه رضایــت بیشــتری از تحصیــل
داشــتند ،از پیشــرفت تحصیلــی باالتــری نیــز برخــوردار بودنــد
( .)7عــاوه بــر ایــن نتایــج ،در پژوهــش حاضــر نشــان داده
شــد کــه بیــن رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه و رضایــت از
دوره نیــز رابطــه معنــی داری وجــود دارد .ایــن نتیجــه بــا
نتیجــه پژوهــش صــورت گرفتــه توســط شــکورنیا و همــکاران
20

 tمشاهده شده

معناداري

121

-2/81

./006

121

-3/09

0/002

121

-2/64

0/009

هماهنــگ اســت .آنهــا در پژوهــش خــود دریافتنــد کــه بیــن
رویکــرد عمقــی یآدگیــری و رضایــت از تحصیــل رابطــه مثبــت
معنــی داری و نیــز بیــن رویکــرد ســطحی مطالعــه و رضایــت از
تحصیــل رابطــه منفــی معنــی داری وجــود دارد ( .)7در توجیــه
ایــن نتایــج میتــوان گفــت کــه ارائــه دورههــای آموزشــی بــا
کیفیــت عالــی و در راســتای رشــد مطالعــه عمــل فکورانــه
در دانشــجویان ،میتوانــد یادگیــری اثربخــش و انتظــارات
دانشــجویان را از تحصیــل در دوره بــرآورده نمــوده و رضایــت
آنهــا را بــه همــراه داشــته باشــد کــه ایــن امــر ،منجــر بــه
پیشــرفت تحصیلــی در آنهــا میگــردد.
در پژوهــش حاضــر ،تفــاوت معنــی داری در میــزان جهــت گیــری
بــرای اســتفاده از رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه در بین دانشــجویان
ســالهای چهــارم ،ســوم و دوم مشــاهده گردیــده اســت .در ایــن
زمینــه دانشــجویان ســال چهارم بیشــتر از دانشــجویآن ســال ســوم و
دانشــجویان ســال ســوم بیشــتر از دانشــجویان ســال دوم بــه رویکــرد
مطالعــه عمــل فکورانــه توجــه داشــتهاند .ایــن نتیجــه همســو بــا
پژوهــش صــورت گرفتــه توســط داویــور و همــکاران اســت .آنهــا در
پژوهــش خــود بــا بهــره گیــری از پرسشــنامه تعدیــل شــده رویکــرد
مطالعــه عمــل فکورانــه مــوالرت و همــکاران ،بــه بررســی ارتبــاط
عناصــر عمــل فکورانــه (برنامــه ریــزی ،تخصیص/حجــم ،تکرار/اصالح،
و ســبک مطالعــه /خوداندیشــی) بــا آزمون مهــارت بالینــی پرداختند.
آنهــا دریافتنــد کــه مهــارت برنامــه ریــزی دانشــجویان پزشــکی ،در
طــی زمــان از ســال اول تــا ســوم افزایــش یافتــه اســت کــه در نتیجه
عادتهــای یآدگیــری اثربخشــی اســت کــه در طــول پیشــروی و
حرکــت در برنامــه درســی کســب نمودهانــد ( .)8بــا توجــه بــه
همبســتگی بــاالی بیــن مطالعــه عمــل فکورانــه و رضایــت از دوره
در پژوهــش حاضــر ،در رضایــت کلــی از دوره نیــز دانشــجویان ســال
چهــارم باالتــر از ســال ســوم ،و دانشــجویان ســال ســوم جایگاهــی
باالتــر از دانشــجویان ســال دوم را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .بــا در
نظــر گرفتــن میانگیــن فرضــی  ،3میتــوان گفــت کــه دانشــجویان
ســال دوم ،از دوره رضایــت الزم را ندارنــد ،ولــی دانشــجویان ســالهای
ســوم و چهــارم تــا حــدودی از دروه راضــی هســتند .ایــن امــر حاکــی
از آن اســت کــه هــر چــه از ســالهای تحصیــل ســپری شــده اســت

نیلی و همکاران
دوره آموزشــی نیازهــای بیشــتری از دانشــجویان خــود را پاســخ داده
و میــزان رضایــت آنهــا بــاال رفتــه اســت .میــزان رضایــت از دوره
همانطــور کــه در پژوهــش حاضــر نشــان داده شــد رابطــه معنــادار
و مثبتــی را بــا وضعیــت تحصیلــی دانشــجویان داشــته اســت .بــه
تبــع ایــن امــر ،از نظــر پیشــرفت تحصیلــی نیــز تفــاوت معنــی داری
در بیــن دانشــجویان ســالهای چهــارم ،ســوم و دوم وجــود داشــته و
دانشــجویان ســال چهــارم از نظــر پیشــرفت تحصیلــی باالتــر از ســال
ســوم ،و دانشــجویان ســال ســوم باالتــر از ســال دوم قــرار گرفتهانــد.
نتایــج حاصلــه ،حاکــی از آنســت کــه بــا مالحظــه همبســتگی بــاالی
بیــن ســه مؤلفــه مطالعــه عمــل فکورانــه ،رضایــت کلــی از دوره ،و
پیشــرفت تحصیلــی ،بــه نظــر میرســد کــه ارتقــای بهــره گیــری
از رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه بــا بــاال رفتــن تــرم تحصیلــی،
بــا ارتقــای در میــزان رضایــت از دوره و همچنیــن پیشــرفت
تحصیلــی بــه مــوازات ســپری شــدن تــرم تحصیلــی در ارتبــاط
بــوده اســت .چنانچــه در پژوهــش حاضــر نیــز نشــان داده شــد در
بیــن دانشــجویان ســالهای دوم ،ســوم ،و چهــارم از نظــر میــزان
همبســتگی پیشــرفت تحصیلــی بــا هــر یــک از مؤلفههــای رضایــت
کلــی از دوره ،و رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه شــدت و ضعــف
وجــود دارد .باالتریــن میــزان همبســتگی بیــن پیشــرفت تحصیلــی و
هــر یــک از مؤلفههــای مذکــور در نــزد دانشــجویان ســال چهــارم و
پایینتریــن میــزان همبســتگی در نــزد دانشــجویان ســال دوم قــرار
دارد .بــه هــر حــال در ایــن زمینــه بــه انجــام تحقیقــات بیشــتری
جهــت حصــول بــه نتیج ـهای قابــل اعتمــاد ،نیــاز اســت.
در مطالعــه حاضــر ،مشــاهده گردیــد کــه تفــاوت معنــی داری
در بیــن دانشــجویان دختــر و پســر از لحــاظ مؤلفههــای مطالعــه
عمــل فکورانــه وجــود دارد و میانگیــن نمــرات دانشــجویان دختــر
بیشــتر از دانشــجویان پســر بــوده اســت .ایــن نتیجــه ،در راســتای
نتیجــه پژوهــش شــهرآبادی و همــکاران در زمینــه تفــاوت معنــی
دار بیــن دانشــجویان دختــر و پســر در رویکردهــای مطالعــه اســت.
آنهــا در پژوهــش خــود دریافتنــد کــه رویکــرد یآدگیــری ســطحی
دانشــجویآن پســر بیشــتر از دانشــجویان دختــر میباشــد (.)2
ایــن تفــاوت در زمینــه رضایــت از دوره نیــز در پژوهــش حاضــر
مشــاهده شــده اســت .در ایــن مؤلفــه ،خانمهــا ،میانگیــن نمــرات
باالتــری را نســبت بــه آقایــان داشــتهاند .میانگیــن نمــرات خانمهــا

در مؤلفــه رضایــت کلــی از دوره ،بــا احتســاب میانگیــن فرضــی
 ،3نشــان میدهــد کــه آنهــا از دوره نســبتاً رضایــت داشــتهاند.
امــا میانگیــن نمــرات آقایــان حاکــی از آنســت کــه آنهــا از دوره
رضایــت الزم را ندارنــد .در زمینــه پیشــرفت تحصیلــی نیــز مشــاهده
گردیــد کــه تفــاوت جنســیتی دانشــجویان معنــادار اســت .در ایــن
مؤلفــه نیــز خانمهــا باالتــر از آقایــآن قــرار گرفتنــد .ایــن نتیجــه بــا
نتیجــه پژوهــش شــکورنیا و همــکاران مبنــی بــر تفــاوت جنســیتی
دانشــجویان از نظــر پیشــرفت تحصیلــی هماهنــگ اســت .پژوهــش
آنهــا نشــان داد کــه پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان دختــر بیشــتر
از پســران بــوده اســت (.)7
از محدودیتهــای ایــن مطالعــه ،بررســی بــر روی گروهــی از
دانشــجویان پرســتاری در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــود کــه
جمعیــت خــاص و همگــن بودنــد و لــذا تعمیــم نتایــج آن بــر ســایر
جمعیتهــا نیازمنــد مطالعــات بیشتــر اســت .در پایــآن پیشــنهاد
میشــود کــه چنیــن مطالعاتــی در رشــتههای دیگــر علــوم پزشــکی
نیــز کــه جنبــه بالینــی دارنــد انجــام گیــرد .انجــام تحقیقاتــی بــا
طــرح طولــی در انجــام ایــن نــوع پژوهــش توصیــه میگــردد.
همچنیــن پژوهشهــای علــی مقایسـهای یــا تجربــی در بررســی اثــر
گــذاری ایــن متغیرهــا ســودمند میباشــد.
نتیجه گیری
دانشــجویانی کــه گرایــش بیشــتری در اســتفاده از رویکــرد مطالعــه
عمــل فکورانــه بــر اســاس بــاال رفتــن تــرم تحصیلــی داشــتهاند،
در رضایــت از دوره و پیشــرفت تحصیلــی نیــز رونــد افزایشــی را
طــی نمودهانــد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل ،بــه برنامــه ریــزان و
دســت انــدرکاران آمــوزش پرســتاری پیشــنهاد میگــردد کــه بــا
اتخــاذ راهبردهــا و سیاس ـتهایی ،ســعی در رشــد و بهــره گیــری از
رویکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه در دانشــجویان خــود داشــته باشــند.
سپاسگزاری
پژوهشــگران بــر خــود واجــب میداننــد کــه از کلیــه مســئولین
محتــرم و دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان
کــه در انجــام پژوهــش همــکاری نمودهانــد مراتــب تقدیــر و تشــکر
را بــه عمــل آورنــد.
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Abstract
Introduction: Types of students’ studying and learning approaches play a role in students’
satisfaction of courses as well as academic achievements. The purpose of this study was to
determine the relationship of study approach with deliberative practice, course satisfaction
and academic achievement.
Methods: The method of the study was descriptive-correlation. The statistical population
included all the third-, fifth- and seventh-semester nursing undergraduate students of
Isfahan University of Medical Sciences, and the statistical sample (n = 187) was selected
through convenient sampling. The data were collected by Questionnaire of Study Approach
to Deliberative Practice, which includes 25 items and has been developed by Duvivier et
al. (2011), a general item to measure overall satisfaction of the course and the students’
averages. For data analysis, descriptive and inferential statistics (correlation coefficients,
ANOVA, and independent t-test) were used.
Results: There was a statistically significant correlation in study approach with deliberative
practice, course satisfaction and academic achievement (P = 0.001). This correlation was
also observed between course satisfaction and academic achievement (P = 0.001, r =
0.74). The results also showed that with increase in the semester of nursing students, the
correlation between components increased too.
Conclusions: The results of this study can be used to deal with theoretical problems of
nursing education and preparation to deal with the complexity of the clinical environment.
Therefore, policymakers and educational planners of nursing education should try to
improve the skills of their students and help with health promotion in the community with
adopting educational strategies.

