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Abstract
Introduction: Cognitive factors play a large role in the learning process; therefore purpose of this study was 
to investigate the effectiveness of cognitive simulation techniques group training on academic procrastination 
and academic engagement in nursing students.
Methods: The present study is a Semi-experimental with pre-test, post-test, and control group in 2019. The 
statistical population of the study consisted of all 384 undergraduate female nursing students of Gorgan School 
of Nursing and Midwifery that they had academic procrastination. Participants voluntarily responded to the 
academic procrastination questionnaire. The number of 30 students who had the most academic procrastination 
scores was selected and Simple randomly assigned to the experimental and control groups. The academic 
engagement questionnaire and academic procrastination questionnaire were used. Cognitive Simulation 
Techniques Training was applied to the experimental group in 8 sessions with 90 minute. Data were analyzed 
by multivariate analysis of covariance with spss18 software.
Results: The results showed that the mean and standard deviation of academic engagement in the pre-test of 
the experimental group was (51.30 ±4.11) and the control group was (50.24±4.78) and in the post-test of the 
experimental group was (79.24± 4.01) and the control group  (50.19. ± 4.88) was obtained. The mean and 
standard deviation of academic procrastination in the pre-test of the experimental group of (60.14 ±8.95) and 
control of 60.20 ± 8.22 and in the post-test of the experimental group of (34.28 ± 5.58) and control of (61.96 
± 6.24) was obtained. Generally results showed that cognitive simulation techniques group training has a 
significant effect on academic engagement and academic lagging at the level of (P <0.001).
Conclusions: The results of this study showed that cognitive simulation techniques group training can be 
effective in academic engagement and academic procrastination of nursing students. Therefore, educators in 
the medical education system can use this method as a facilitator in learning nursing students.
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چکیده
ــر آمــوزش  ــا هــدف بررســی تاثی ــد، بنابرایــن پژوهــش حاضــر ب ــد یادگیــری عوامــل شــناختی نقــش بســیاری دارن ــه: در فرآین مقدم
ــی دانشــجویان پرســتاری انجــام شــد.  ــی و اهمــال کاری تحصیل ــری تحصیل ــر درگی تکنیــک هــای شــبیه ســازی شــناختی گروهــی ب
روش کار: روش پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه آزمایشــی بــا پیش آزمــون- پس آزمــون و گــروه کنتــرل در ســال 1398 بــود. جامعــه ی 
ــه اهمــال کار  ــرگان ک ــی شــهر گ ــر دانشــکده پرســتاری و مامای ــاری پژوهــش را تمامــی 384 دانشــجو کارشناســی پرســتاری دخت آم
بودنــد، تشــکیل داد. شــرکت کننــدگان بــه صــورت داوطلبانــه بــه پرسشــنامه اهمــال کاری تحصیلــی پاســخ دادنــد، تعــداد 30 دانشــجو 
ــه قرعــه در گــروه هــای آزمایــش و  ــا توجــه ب ــه صــورت تصادفــی ســاده ب کــه بیشــترین نمــره اهمــال کاری را داشــتند انتخــاب و ب
کنتــرل گمــارده شــدند. جهــت گــردآوری اطالعــات از پرسشــنامه درگیــری تحصیلــی و اهمــال کاری تحصیلــی اســتفاده شــد. آمــوزش 
تکنیــک هــای شــبیه ســازی شــناختی گروهــی روی گــروه آزمایــش در 8 جلســه 90 دقیقــه ای اعمــال شــد. داده هــا بــا اســتفاده از تحلیــل 

کوواریانــس چنــد متغیــره بــا نــرم افــزار spss18 مــورد بررســی قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد میانگیــن و انحــراف اســتاندارد درگیــری تحصیلــی در پیــش آزمــون گــروه آزمایــش )4/11±51/30( و 
کنتــرل )4/78±50/24( و در پــس آزمــون گــروه آزمایــش )4/01±79/24( و کنتــرل )4/88±50/19( بدســت آمــد. میانگیــن و انحــراف 
اســتاندارد اهمــال کاری تحصیلــی در پیــش آزمــون گــروه آزمایــش )8/95±60/14( و کنتــرل )8/22±60/20( و در پــس آزمــون گــروه 
آزمایــش )5/58±34/28( و کنتــرل )8/24±61/96( بدســت آمــد. بــه طــور کلــی آمــوزش تکنیــک هــای شــبیه ســازی شــناختی گروهــی 

بــر درگیــری تحصیلــی و اهمــال کاری تحصیلــی دانشــجویان در ســطح P>0/001 تاثیــر معنــی داری دارد. 
نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه آمــوزش تکنیــک هــای شــبیه ســازی شــناختی گروهــی مــی توانــد بــر درگیــری 
تحصیلــی و اهمــال کاری تحصیلــی دانشــجویان پرســتاری موثــر باشــد. بنابرایــن مجریــان تعلیــم و تربیــت در نظــام آمــوزش پزشــکی از 

ایــن روش مــی تواننــد بــه عنــوان یــک روش تســهیل کننــده در یادگیــری دانشــجویان پرســتاری اســتفاده نماینــد.
کلیدواژه ها: تکنیک های شبیه سازی شناختی، درگیری تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی
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مقدمه
در دنیــای امــروز تحصیــالت آکادمیــک جایــگاه ویــژه اي را 
ــیاری از  ــه بس ــاص داده و توج ــود اختص ــه خ ــراد ب ــي اف در زندگ
ــب کــرده اســت. یکــی از مشــکالت  ــي را جل روان شناســان تربیت
ــرار  ــر ق ــان را تحــت تاثی ــی آن ــه عملکــرد تحصیل دانشــجویان ک
ــوان  ــه عن ــال کاری ب ــت ]1[. اهم ــال کاری اس ــد، اهم ــی ده م
ــت ]2[.   ــده اس ــده ش ــازی نامی ــوان س ــود نات ــرای خ ــی ب تکنیک
ــی  ــه توانای ــد ک ــی اندازن ــق م ــه تعوی ــی را ب ــال کاری وظایف اهم
پاییــن آنهــا را برمــال مــی کنــد و رفتارهــای اهمــال کاری اغلــب 
زمانــی رخ مــی دهــد کــه افــراد تحــت شــرایط ارزیابــی قــرار مــی 
گیرنــد ]3[. در ادبیــات پژوهــش، بســیاری از محققان اهمــال کاری 
را بــه عنــوان تــرس از شکســت نیــز تعریــف کــرده انــد ]4[. اهمال 
کاری تحصیلــي بــا وظایــف تحصیلــي مرتبــط بــوده و بــه عنــوان 
یــک تأخیــر نامعقــول در انجــام تکالیــف درســی کــه بایــد در زمان 
مشــخص انجــام شــود، تعریــف شــده اســت، افراد بــا اهمــال کاری 
در انجــام فعالیــت هــای تحصیلــی خــود کوتاهــی مــی کننــد ]5[. 
شــیوع اهمــال کاری تحصیلــی در دانشــجویان بــه طــور میانگیــن 
ــد  ــی باش ــان م ــد در نوس ــا 20 درص ــن 15 ت ــا بی ــران و دنی در ای
ــي و  ــي روي شــخصیت، بهداشــت روان ]6[. اهمــال کاری تحصیل
موفقیــت تحصیــل دانشــجویان اثــر مــي گــذارد ]7[. اهمــال کاری 
نــه تنهــا یــک مشــکل مدیریــت زمــان، بلکــه فراینــد پیچیــده اي 
ــاري  ــناختي و رفت ــي، ش ــاي هیجان ــه ه ــامل مؤلف ــه ش ــت ک اس
ــی،  ــازی تحصیل ــوان س ــال کاری، خودنات ــر اهم اســت ]8[. پادزه
پیشــرفت پایینــو افــت تحصیلــی بــاال، درگیری فعــال دانشــجویان 

در فعالیــت هــای تحصیلــی اســت ]9[.
ــن  ــه ای ــی ب ــف تحصیل ــران در تکالی ــی فراگی ــری تحصیل  درگی
ــب کــرده و تحــت  ــران را جل معناســت کــه تکلیــف توجــه فراگی
فرمــان خــود درمــی آورد ]10[. درگیــری تحصیلــی، نقطــه مقابــل 
ــالش و  ــدم ت ــر ع ــه ب ــت ک ــری اس ــدم درگی ــال کاری و ع اهم
پایــداری داللــت دارد و بــه صــورت انفعالــی، فقــدان ابتکار،کمبــود 
ــراً  ــد ]12،11[. اخی ــی کن ــروز م ــت ب ــردن فعالی ــا ک ــالش و ره ت
ــال کاری و  ــش اهم ــرای کاه ــی ب ــه های ــا و مداخل ــوزش ه آم
افزایــش درگیــری تحصیلــی فراگیــران طراحــی شــده اســت. یافته 
 )2014(  Glick, Millstein & Orsillo هــای پژوهشــی
نشــان داد بــا اســتفاده از تکنیــک شــناختی تمرکــز و پذیــرش در 

ــي را  ــري روان ــاف پذی ــوان انعط ــی ت ــال کار، م ــجویان اهم دانش
ــش داد ]13[.  ــال کاری را کاه ــش و اهم افزای

ــرد  ــود عملک ــت بهب ــا در جه ــوزش ه ــن آم ــر از ای ــی دیگ  یک
ــناختی  ــازی ش ــبیه س ــای ش ــک ه ــوزش تکنی ــدگان آم یادگیرن
گروهــی اســت. تکنیــک هــای شــبیه ســازی شــناختی گروهــی 
بــه عنــوان کوششــهای روانــی در مهــار وضعیــت درونــی، فرآیندها 
و کنــش هــا بــرای دســتیابی بــه هــدف هــای باالتــر تعریف شــده 
ــناختی  ــازی ش ــبیه س ــای ش ــک ه ــری تکنی ــت ]14[. یادگی اس
گروهــی نوعــی فراینــد ســاختاری فعــال اســت کــه از طریــق آن 
یادگیرنــدگان اهدافــی را بــرای یادگیــری شــان تعییــن مــی کننــد 
ســپس مــی کوشــند تــا شــناخت، انگیــزش، و رفتارشــان را نظارت، 
تنظیــم و کنتــرل کننــد ]15[. تکنیک های شــبیه ســازی شــناختی 
گروهــی شــامل چهــار جــزء اصلــی اســت: شــناختی، فراشــناختی، 
ــناختی  ــازی ش ــبیه س ــای ش ــک ه ــاری. در تکنی انگیزشــی و رفت
گروهــی، بــاور بــر ایــن اســت کــه اندیشــه هــای فــرد سرچشــمه 
انگیــزش او هســتند کــه جهــت هــدف گزینــی تحصیلــی بســیار 
ــا اهمیــت مــی باشــد ]16[. همچنیــن شــناخت گرایــان اعتقــاد  ب
دارنــد کــه عملکــرد تحصیلــی فراگیــران تابــع مهمــی از اهــداف، 
انتظــارات و انگیــزه اســت، همچنیــن انگیــزه بــه عنــوان مهمتریــن 
رکــن در فعالیــت تحصیلــی بایــد بــه صــورت درونــی بــا توجــه بــه 
اهــداف فراگیــر شــکل بگیــرد کــه موفقیــت را ســبب گــردد ]17[. 
یکــی از انگیــزش هــای اصلــی وابســته بــه یادگیــری بــر شــکل 
ــد  ــا تاکی ــق بخشــیدن آنه ــرای تحق ــری اهــداف و کوشــش ب گی
ــوزش  ــده توســط آم ــل در برگیرن ــه همســویی عوام ــد ک ــی کن م
شــبیه ســازی ذهنــی بــا ملزومــات تحصیلــی بــه نظــر مــی رســد 
تاثیــری بــر درگیــری و اهمــال کاری تحصیلــی داشــته باشــد ]18[. 
همچنیــن پژوهشــگران تکنیــک هــای ذهنــی مبتنــی بــر انتخــاب 
راهبردهــای حافظــه ای را بــرای کاهــش اهمــال کاری تحصیلــي 
ــد ]19[. در پژوهشــی  ــان دادن ــی نش ــری تحصیل ــش درگی و افزای
ــبیه  ــه ش ــد ک ــان دادن ــکاران )2017( نش Masalimova و هم

ســازی ذهنــی در ارتقــا تعامــالت اجتماعــی در فراینــد یادگیــری 
موثــر اســت ]20[. پژوهــش تقــی زاده، یارالهــی و بهرامــی )2018( 
نشان داد آموزش شــبیه ســازی ذهنــی بر افزایــش انعطــاف پذیــر 
ــن در  ــت ]21[. همچنی ــر اس ــترس موث ــش اس ــناختی و کاه ش
پژوهشــی دیگــر Pecaric و همــکاران )2017( نشــان دادنــد کــه 
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رویکــرد شــبیه ســازی هــای شــناختی بــر ناتــوان ســازی تحصیلی 
دانشــجویان اثــر گــذار اســت ]22[.

تکنیــک هــای شــبیه ســازی شــناختی گروهــی در کنــار 
راهبردهــای یادگیــری بــه عنــوان مهمتریــن عوامــل تعییــن کننده 
پیشــرفت تحصیلــی شــناخته شــده انــد ]23[. در عیــن حــال، بــه 
ــازی  ــبیه س ــای ش ــک ه ــوزش تکنی ــای آم ــه ه ــری برنام کارگی
شــناختی گروهــی در مراکــز آموزشــی اعــم از مــدارس و دانشــگاه 
هــای داخــل کشــور بــه مراتــب کمتــر بــوده اســت و تاکنــون هیچ 
ــوزش تکنیــک هــای شــبیه  ــران در خصــوص آم پژوهشــی در ای
ســازی شــناختی گروهــی بــر روی متغیرهــای درگیــری تحصیلــی 
ــت، از  ــده اس ــام نش ــجویان انج ــی دانش ــال کاری تحصیل و اهم
طرفــی بــا توجــه بــه آن کــه در فراینــد یادگیــری عملکرد شــناختی 
ــیار  ــتاری بس ــجویان پرس ــه دانش ــز و حافظ ــه، تمرک ــد توج مانن
حایــز اهمیــت اســت. بنابرایــن، توجــه بــه جایــگاه اهمــال کاری و 
درگیــری تحصیلــی عــالوه بــر حیطــه تحصیلــی در حوزه ســالمت 
روان دانشــجویان بــه نظــر مــی رســد اثرگــذار باشــد، بنابرایــن این 
پژوهــش در نظــر دارد بــه ایــن ســوال پژوهشــی پاســخ دهــد کــه 
آیــا آمــوزش تکنیــک هــای شــبیه ســازی شــناختی گروهــی بــر 
درگیــری تحصیلــی و اهمــال کاری تحصیلــی دانشــجویان تاثیــر 

دارد؟

روش کار
ــا پیش آزمــون-  ــوع نیمــه آزمایشــی ب روش پژوهــش حاضــر از ن
پس آزمــون و گــروه کنتــرل در ســال 1398 بــود. جامعــه ی 
ــتاری  ــی 384 دانشــجو کارشناســی پرس ــاری پژوهــش را تمام آم
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــتاری و مامای ــکده پرس ــر دانش دخت
شــهر گــرگان بــر اســاس معیارهــای ورود و خــروج بــه پژوهــش 
تشــکیل داد. مــالک هــای ورود بــه پژوهش: دانشــجویان مشــغول 
بــه تحصیــل دانشــکده پرســتاری و مامایــی شــهر گــرگان در ســال 
ــل  ــر شــاغل، حداق ــر، مجــرد، غی ــی 1398، جنســیت دخت تحصیل
تــرم چهــارم تحصیلــی، بــازه ســنی 20 تــا 22 ســال، افــراد گــروه 
نمونــه، همزمــان بــا شــرکت در پژوهــش، از خدمات روان شــناختی 
و روان درمانــی دیگــری اســتفاده نکنند،کســب نمــره پاییــن تــر از 
نقطــه بــرش در مقیــاس اهمــال کاری، شــرکت در جلســات دوره 
آموزشــی. مــالک هــای خــروج از پژوهــش: شــامل غیبــت بیــش 
از یــک جلســه در دوره آموزشــی و عــدم تکمیــل پرسشــنامه هــا 
بــود. حجــم نمونــه بــا توجــه بــه حجــم جامعــه بــر اســاس معادلــه 
زیــر و مقادیــر بدســت آمــده از پژوهــش پیشــین ]22[ و بــا مقادیــر 
معادل 12/56   Power=0/90،α=1/96 ، d2= 5/281،α  =1/50
ــش  ــا بی برآورد شد که در این پژوهش حجم نمونه براي هر گروه ب

ــرآورد 15 نفر در نظر گرفته شد.  ب

ــال  ــنامه اهم ــه پرسش ــن مطالع ــا در ای ــردآوری داده ه ــزار گ اب
کاری تحصیلــی و پرسشــنامه درگیــری تحصیلــی بــود. پرسشــنامه 
 ،)1984( Solomon & Rothblum اهمــال کاری تحصیلــی
27 گویــه دارد، کــه حیطــه مربــوط بــا اهمــال کاری در خصــوص 
انجــام تکالیــف، عــدم توجــه بــه تکالیــف و برنامــه ریــزی را در بــر 
مــی گیــرد. نمــره گــذاری در یــک طیــف لیکــرت 5 درجــه ای از 1 
تــا 5 اســت. دارای یــک نمــره کلــی بیــن 27 تــا 135 اســت، نمــره 
48 نقطــه بــرش اســت. روایــی ســازه و محتــوا توســط ســازندگان 
ــا 0/84  ــر ب ــاخ براب ــای کرونب ــه روش آلف ــی ب ــد و پایای ــد ش تایی
بدســت آمــد و در ایــران نیــز توســط جــوکار و دالور پــور روایــی 
ســازه و محتــوا توســط ســازندگان تاییــد شــد و پایایــی بــه روش 

ــش  ــد ]23[. در پژوه ــت آم ــا 0/82 بدس ــر ب ــاخ براب ــای کرونب آلف
ــا 0/80  ــر ب ــاخ براب ــای کرونب ــه روش آلف ــی ب ــز پایای ــر نی حاض
ــط  ــی توس ــری تحصیل ــنامه درگی ــن پرسش ــد. همچنی ــت آم بدس
ــن  ــت ]24[. ای ــده اس ــاخته ش ــوال س ــا 38 س ــگ )2012(، ب زرن
پرسشــنامه حیطــه هــای مرتبــط بــا درگیــری شــناختی، رفتــاری و 
انگیزشــی را در فراینــد تحصیلــی در بــر مــی گیــرد. نمــره گــذاری 
در یــک طیــف لیکــرت 5 درجــه ای از 1 تــا 5 اســت. دارای یــک 
نمــره کلــی بیــن 38 تــا 190 اســت. روایــی ســازه و محتــوا توســط 
ــر  ــه روش آلفــای کرونبــاخ براب ســازندگان تاییــد شــد و پایایــی ب
بــا 0/87 بدســت آمــد. در پژوهــش حاضــر نیــز پایایــی بــه روش 

آلفــای کرونبــاخ برابــر بــا 0/83 بدســت آمــد.



نشریه آموزش پرستاری، دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1399

58

جدول 1: محتوای جلسات شبیه سازی ذهنی
محتوای جلساتهدفجلسه

پیش آزمون، آشــنایی با یکدیگر و بیان اهداف جلساتآشنایی و بیان اهداف 1
کمک به دانشــجویان برای آگاهی از عوامل روانشــناختی و فیزیولوژیایی سهیم در فرآیند یادگیریارزیابی و بیان مفاهیم کلی2

معرفی مفهوم یادگیری فعال با اســتفاده از 5 حس به شــرکت کنندگان، معرفی مفهوم تکنیک های مطالعه معرفی مفهوم یادگیری فعال 3
.SQ3R ]survey, question, read, recite, and review[

مرور تکنیکهای مطالعۀ فعال عینی با دانشــجویان به خصوص SQ3R  و آگاه کردن دانشــجویان از روش های مرور تکنیکهای مطالعۀ فعال4
متفاوت دیگری که می توانند برای مشــارکت فعال در مطالعه از آن ها اســتفاده کنند

بیان عملکرد مغز در سیستم 5
پردازشی در یادگیری

ارائۀ معلومات کاربردی در باب این که مغز چگونه کار میکند و ارائۀ اطالعاتی دربارۀ اینکه چگونه میتوان مغز را برای 
خدمترسانی بهتر به دانشجویان تمرین داد، به ویژه از طریق استفاده از تکنیکهای حافظه.

آموزش تکنیک شــناختی رفتاری صرف نظر از عوامل منفی محیطی و تن آرامیتکنیک پاکسازی شناختی6
افزایش توانایی فرد در توانمندســازی شــناختی در مدیریت رفتارها و شناخت هاتکنیک تأکید قدرت7
مــرور تکنیک ها و دریافت پس آزمونجمع بندی و خاتمه8

مراجعه  و  سازماني  مجوزهاي  کسب  از  پس  اجرایي  فرآیند  در 
در  توضیحاتي  نمونهگیري  شروع  از  قبل  پرستاري،  دانشکده  به 
آزمودنيها داده  به  رازداري مطالب  خصوصهدف مطالعه و حفظ 
شد و هم زمان رضایت نامه کتبــی آگاهانه در خصوص شرکت 
همچنیــن  گردید،  دریافت  دانشجویان  از  پژوهش  در  ها  نمونه 
ــینکی در پژوهــش  ــی هلس ــه  اصــول اخالق ــدی ب ــی پایبن تمام
ــه از مصــوب  ــر گرفت ــه حاضــر ب ــد. همچنیــن مقال رعایــت گردی
ــه  ــرگان و کمیت ــگاه آزاد گ ــی دانش ــی پژوهش ــورای تخصص ش
اخــالق زیســت پزشــکی در مــورخ 1398/8/22 بــه کــد اخــالق 
شــروع  از  قبــل  بــود.   IR.IAU.AK.REC.1398.034

فراینــد میدانــی بــر اســاس معیارهاي ورود به مطالعه، افــراد 
ــه  ــجویان ب ــپس دانش ــدند، س ــاب ش ــترس انتخ با روش در دس
پرسشــنامه اهمــال کاری تحصیلــی پاســخ دادنــد، پــس از توزیــع 
پرسشــنامه اهمــال کاری تحصیلــی بــه عنــوان آزمــون غربالگری 
ــا توجــه  بــرای کل دانشــجویان از بیــن 384 دانشــجو 87 نفــر ب
بــه نقطــه بــرش 48 پرسشــنامه اهمــال کاری تحصیلــی، اهمــال 
ــه  ــا توجــه ب ــه روش تصادفــی ســاده ب ــد و در نهایــت ب کار بودن
ــن  ــره جایگزی ــروه 15 نف ــراد در دو گ ــر اف ــن 30 نف ــه از بی قرع

ــود. ــک ســرکور ب ــه صــورت ی ــری ب ــه گی شــدند، نمون
 در فراینــد مداخلــه ابتــدا پرسشــنامه درگیــری تحصیلــی و اهمــال 
کاری تحصیلــی بــه روش خودگزارشــی بــه عنــوان پیــش آزمــون 
ــع و از  ــرد توزی ــک ف ــط ی ــرل توس ــش و کنت ــروه آزمای در دو گ
دانشــجویان دریافــت شــد.  ســپس آمــوزش تکنیــک هــای شــبیه 
ــی ]21[  ــی و بهرام ــی زاده، یاراله ــی تق ــناختی گروه ــازی ش س

ــی  ــا توال ــه ای ب ــه90 دقیق ــش در 8 جلس ــروه آزمای ــرروی گ ب
ــر  ــی ب ــناس بالین ــط روانش ــی توس ــه گروه ــه ای دو جلس هفت
ــه در  ــته مداخل ــوای بس ــط محت ــده توس ــه ش ــاس روش ارای اس
ــروه  ــر دو گ ــن دوره ه ــان ای ــد. در پای ــال ش ــاه 1398 اعم آذرم
ــال کاری  ــری و اهم ــای درگی ــنامه ه ــرل پرسش ــش و کنت آزمای
تحصیلــی را بــه عنــوان پس آزمــون بــه روش خودگزارشــی 
تکمیــل کردنــد. گــروه کنتــرل بــرای دریافــت مداخلــه در لیســت 
انتظــار قــرار گرفــت کــه در پایــان دوره تحقیــق مداخلــه مذکــور 

ــاره آنهــا نیــز بــه اجــرا درآمــد.  درب
ــه و تحلیــل داده هــای جمــع آوری شــده از  ــرای تجزی در انتهــا ب
ــتفاده از  ــا اس ــره ب ــد متغی ــس چن ــل کوواریان ــاری تحلی روش آم
نرم افــزار )SPSS( نســخه ی 18 بــرای ســنجش تفــاوت نمــرات 
ــرل و  ــش و کنت ــروه آزمای ــون دو گ ــس آزم ــون و پ ــش آزم پی
ــر آمــوزش تکنیــک هــای شــبیه  ــزان تاثی همچنیــن بررســی می
ســازی شــناختی گروهــی بــر درگیــری تحصیلــی و اهمــال کاری 

تحصیلــی دانشــجویان اســتفاده شــد. 

یافته ها
در پیــش از تحلیــل توصیفــی و اســتنباطی ویژگــی هــای جمعیــت 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی م ــدول فراوان ــتفاده از ج ــا اس ــناختی ب ش

گرفــت.
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جدول2: اطالعات جمعیت شناختی در گروه آزمایش و کنترل

زیر مجموعهمتغیر
کنترلآزمایش

 درصدفراوانیدرصدفراوانی

سن
20640426/66 ساله
21533/33746/66 ساله
22426/66426/66 ساله

ترم تحصیلی
4960853/33 تا 6
7640746/66 تا 8

اطالعــات جمعیــت شــناختی در وضعیــت ســنی و تــرم تحصیلــی 
ــد  ــی باش ــاهده م ــل مش ــرل قاب ــش و کنت در دو گــروه آزمای

ــدول2(. )ج

جدول 3: توصیف نمره درگیری و اهمال کاری تحصیلی در گروه آزمایش و گروه کنترل

گروهمتغیر
پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

درگیری تحصیلی
51/304/1179/244/01آزمایش

50/244/7850/194/88کنترل

اهمال کاری 
تحصیلی

60/148/9534/285/58آزمایش

60/208/2261/968/24کنترل

مقادیــر بدســت آمــده از پیــش آزمــون و پــس آزمــون درگیــری 
تحصیلــی و اهمــال کاری تحصیلــی در دو گــروه آزمایــش و 
ــرض  ــش ف ــی پی ــا بررس ــد. ب ــی باش ــاهده م ــل مش ــرل قاب کنت
ــمیرنوف  ــون کولموگروف-اس ــتفاده از آزم ــا اس ــاری ب ــای آم ه

ــا  ــا ب ــس ه ــی واریان ــا همگن ــد و ب ــد ش ــا تایی ــی داده ه نرمال
ــه  ــع شــد. ب ــد واق ــورد تایی ــن و شــیب رگرســیون م ــون لوی آزم
طــور کلــی پیــش فــرض هــای تحلیــل کوواریانــس تاییــد شــد 

ــدول3(. )ج

جدول 4: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره بر روی درگیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی در پیش آزمون و پس آزمون گروه ها

مقدار اثرمعنی داریتحلیل واریانسمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمتغیرهامنبع پراکندگی

گروه ها
158/2141158/21415/7840/0010/944درگیری تحصیلی

67/356167/35611/0050/0010/920اهمال کاری تحصیلی

نتایــج آزمــون حاکــی از آن اســت کــه در مجمــوع بیــن درگیــری 
ــی )0/001( در پیــش  ــی )0/001(، و اهمــال کاری تحصیل تحصیل
ــی  ــاوت معن ــرل تف ــس آزمــون گــروه آزمایــش و کنت آزمــون و پ
داری وجــود دارد، کــه نشــان دهنــده اثــر معنــی دار تکنیــک هــای 
ــال کاری  ــی و اهم ــری تحصیل ــر درگی ــی ب ــازی ذهن ــبیه س ش

ــی اســت )جــدول4(. تحصیل

بحث

پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تاثیــر آمــوزش تکنیــک هــای 
شــبیه ســازی شــناختی گروهــی بــر درگیــری تحصیلــی و اهمــال 
کاری تحصیلــی دانشــجویان پرســتاری انجــام شــد و نتایــج نشــان 
ــر  داد آمــوزش تکنیــک هــای شــبیه ســازی شــناختی گروهــی ب
درگیــری تحصیلــی و اهمــال کاری تحصیلــی دانشــجویان تاثیــر 
دارد. در همیــن راســتا در پژوهشــی Masalimova و همــکاران 
)2017( نشــان دادنــد کــه شــبیه ســازی ذهنــی در ارتقــا تعامــالت 
ــن در  ــت ]20[. همچنی ــر اس ــری موث ــد یادگی ــی در فراین اجتماع
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ــد  ــان دادن ــکاران )2018( نش ــر Pecaric و هم ــی دیگ پژوهش
کــه رویکــرد شــبیه ســازی شــناختی بــر ناتــوان ســازی تحصیلــی 
ــان  ــی نش ــور کل ــه ط ــه ب ــت ]22[. ک ــذار اس ــر گ ــجویان اث دانش
دهنــده تاثیــر معنــی دار آمــوزش شــبیه ســازی شــناختی گروهــی 
بــر درگیــری تحصیلــی و اهمــال کاری تحصیلــی بــود. بــا وجــود 
ــن  ــا ای ــده ب ــر ش ــش ذک ــاوت در دو پژوه ــه متف ــته مداخل بس
پژوهــش، امــا یافتــه آنــان از ایــن جهــت بــا نتایــج ایــن پژوهــش 
همســو مــی باشــد، کــه بازتوانــی شــناختی طیــف وســیعی از ابعــاد 
ــتدالل را  ــزی و اس ــه ری ــز، برنام ــه، تمرک ــامل توج ــناختی ش ش
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــه ه ــن مولف ــه در ای ــرد و مداخل ــی گی ــر م در ب
ارتبــاط تنگاتنــگ آن هــا بــا یکدیگــر، ســبب بهبــود کلــی درگیری 
تحصیلــی و اهمــال کاری تحصیلــی مــی گــردد. از طرفــی یافتــه 
ــه  ــان داد ک ــکاران )2020( نش ــاورزی و هم ــش کش ــای پژوه ه
ــر پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان پزشــکی  آمــوزش شــناختی ب
اثــر نــدارد، کــه نشــان از ناهمســویی بــا یافتــه هــای ایــن پژوهش 
ــا پژوهــش حاضــر  ــن پژوهــش ب ــج ای ــاوت نتای ــل تف اســت، دلی
ایــن اســت کــه مــدت زمــان و تعــداد جلســات مداخلــه در پژوهش 
کشــاورزی کمتــر اســت و همچنیــن عــدم کنتــرل ویژگــی هــای 

جنســیتی و ســنی مــی باشــد ]25[.
ــی مــی  ــه شــناخت گرای ــر اســاس نظری ــج ب ــن نتای ــن ای در تبیی
تــوان گفــت هنگامــی کــه فعالیــت عوامــل شــناختی ماننــد حافظه، 
ــی  ــود م ــجویان بهب ــط دانش ــری توس ــز در یادگی ــه و تمرک توج
یابــد بــه تبــع عملکــرد تحصیلــی بهتــر و کســب نتایــج مناســب 
ــز افزایــش خواهــد یافــت ]26[. از طرفــی  توســط دانشــجویان نی
ــا تنظیــم باورهــا و شــناخت هــای  بازتوانــی شــناختی گروهــی، ب
ــی و  ــری تحصیل ــل، درگی ــدی در تحصی ــبب هدفمن ــد س ناکارآم
ــن  ــردد ]14[. همچنی ــی گ ــجویان م ــال کاری دانش ــش اهم کاه
بــا ارایــه روش هــاي موثــر ســبب فعالیــت و کســب نتایــج بهتــر 
مــی گــردد کــه منجــر بــه کاهــش اهمــال کاری تحصیلــی مــی 
ــر  ــر ب ــی موث ــن شــرایط عامل ــودن در ای ــال ب شــود هســتند و فع
ــه عملکــرد  ــه نظری ــا اســتناد ب ــی اســت ]19[. ب درگیــری تحصیل
عصــب شــناختی دانشــجویان بــا خودتنظیمــی شــناختی در 
ــر از ســایرین  ــب برت ــه مرات ــي ب حافظــه و توجــه از نظــر تحصیل
ــان مــی  ــی در آن ــری تحصیل ــده درگی ــش دهن ــه افزای هســتند ک
ــرد  ــزه ف ــی، انگی ــه ی آموزش ــن برنام ــوزش ای ــا آم ــردد ]27[. ب گ

در انجــام تکالیــف تحصیلــی و کســب پیامدهــای مثبــت و 
درگیــری تحصیلــی دانشــجو افزایــش می یابــد ]28[. هــدف 
برنامــه ی بازتوانــی شــناختی گروهــی تغییــری چندبعــدی و پایــدار 
در ایجــاد اهــداف مناســب و برنامــه ریــزی در جهــت کســب آن 
ــاری،  ــای رفت ــتا دانشــجویان راهبرده ــن راس ــا اســت.  در همی ه
شــناختی و هیجانــی را در موقعیــت هــای مختلــف بــرای مقابلــه 
بــا اهمــال کاری را فــرا مــی گیرند.محققــان تکنیــک هــای شــبیه 
ســازی شــناختی گروهــی را یــک فراینــد فعــال و ســازمان یافتــه 
مــي دانــد کــه یادگیرنــدگان از طریــق آن اهــداف یادگیــري خــود 
ــزش و  ــناخت، انگی ــر ش ــد ب ــي کنن ــالش م ــرده و ت ــم ک را تنظی
ــک هــای شــبیه  ــوزش تکنی ــد ]15[. آم ــار خــود نظــارت کنن رفت
ــتفاده  ــي اس ــراي چگونگ ــیله اي ب ــی وس ــناختی گروه ــازی ش س
فراگیــران از تاکتیــک مطالعــه و اســتراتژي تنظیــم شــناختي اســت 
و ایــن اســتراتژی هــا باعــث کاهــش اهمــال کاری و بــه دنبــال آن 
بهبــود عملکــرد تحصیلــی مــی شــود ]16[. مهــارت هایــي ماننــد 
ســازماندهي و ذخیــره ســازي دانــش و ســهولت بهــره بــرداري از 
آنهــا، یادداشــت بــرداري و اســتفاده از اســتراتژي هــا بــراي مــرور 
ــد نقشــه مفهومــي و  ــره ســازي اطالعــات در حافظــه مانن و ذخی
رمزگردانــي و آمــوزش بازتوانــی شــناختی گروهــی، دانشــجویان را 
قــادر مــي ســازد تــا بــر فراینــد یادگیــري و مطالعــه خــود تســلط 
یابنــد و ایــن تســلط از طریــق افزایــش انگیــزه تحصیلــی در آنها به 

ــردد.  ــی منجــر مــی گ کاهــش اهمــال کاری تحصیل
ایــن پژوهــش محــدود بــه دانشــجویان پرســتاری دختــر در 
دانشــکده پرســتاری مقطــع کارشناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
شــهر گــرگان بــود، محدودیــت مهــم دیگــر ایــن پژوهــش تعــداد 
ــدم  ــت پژوهــش ع ــن محدودی ــروه و آخری ــر گ ــه در ه ــم نمون ک
ــا  ــا ب ــه ه ــه نمون ــی ب ــدم دسترس ــل ع ــه دلی ــری ب ــکان پیگی ام

ــود. ــی ب ــرم تحصیل ــه اتمــام ت توجــه ب

نتیجه گیری 
ــبیه  ــای ش ــک ه ــوزش تکنی ــه آم ــان دادک ــش نش ــن پژوه ای
ســازی شــناختی گروهــی بــر درگیــری تحصیلــی و اهمــال کاری 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــر دارد و ب ــتاری اث ــی دانشــجویان پرس تحصیل
یافتــه از پژوهــش حاضــر مــي تــوان آمــوزش تکنیــک های شــبیه 
ــر  ــده در ام ــوان تســهیل کنن ــه عن ســازی شــناختی گروهــی را ب



فردین عزیزیان و همکاران

61

ــر در اهمــال کاری و درگیــری تحصیلــي  یادگیــري و عاملــي مؤث
ــنهاد داد.  ــت پیش ــم و تربی ــر تعلی ــان ام ــراي مجری دانشــجویان ب
ــت  ــردد جه ــی گ ــنهاد م ــگران پیش ــر پژوهش ــه دیگ ــن ب همچنی
افزایــش تعمیــم پذیــری نتایــج ایــن یافتــه هــای پژوهــش هایــی 
بــا موقعیــت مکانــی و زمانــی و همچنیــن جامعه جنســیتی و ســنی 

ــد.  ــا پژوهــش حاضــر دارای پیگیــری انجــام دهن متفاوتــی ب

سپاسگزاری 

ایــن پژوهــش بــه صــورت مســتقل و بــدون حمایــت مالــی هیــچ 
ــرکت  ــراد ش ــی اف ــت. از تمام ــده اس ــام ش ــازمانی انج ــه س گون
کننــده کــه بــا شــکیبایی در ایــن پژوهــش همــکاری کــرده انــد، 

قدردانــی مــی شــود. 

تضاد منافع
ــارض  ــن پژوهــش تع ــه در ای ــد ک ــی دارن ــان م نویســندگان اذع

ــدارد. منافعــی وجــود ن
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