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  چكيده
كه دانشجويان با   وب استمطل.هستند يارائه خدمات پزشك يمداوم و آگاهانه به منظور ارتقا يادگيري يازمندن يوابسته به علوم پزشك يها حرفه :مقدمه

و  ييروا يابيارز ضمنمطالعه انجام شد تا  ينا. اي بگذارند هاي حرفه درك و توانمندي الزم براي يادگيري آگاهانه براي ارتقاي توانمندي خود پا به دوره
  .قرار دهد يمورد بررس يانآگاهانه دانشجو دگيرييامؤثر بر  يها به كاررفته بود مؤلفه »آگاهانه ادگيريي« يابيكه به منظو ارز يا پرسشنامه ياييپا

اتاق عمل  يو پرستار يي،ماما ي،هاي پرستار نفر از دانشجويان سال اول رشته 125مقطعي است كه با  - مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفي : ها روش
. سؤال پرداخته شده است 28، در غالب »هانه درس خواندنآگا«مختلف عامل  يها ، به جنبه در پرسشنامه.  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شده است

 يپرسش، مطرح شده است و در بخش دوم، فاكتورها 22در غالب » آگاهانه درس خواندن«عامل  يمرتبط با بررس يدر بخش اول سؤاالت اختصاص
 ي برنامهفوق  يتساعات فعال يزانم ي،مباحث درس يدر راستا ينترنتدر آگاهانه درس خواندن همانند استفاده از ا ياندانشجو ي يزهاثرگذار بر انگ يعموم
  .، پرداخته شده است روزانه و متوسط ساعات خواب يمتوسط ساعات مطالعات شخص ي،درس

خود  ، رييادگيو پشتكار، سبك  يزهزمان، انگ يريتعبارتند از مد يانآگاهانه دانشجو يادگيريمؤثر بر  يها عامل دهد، يمطالعه حاضر نشان م : نتايج
عامل آگاهانه  يانندارد اما در مقابل، م يدار آمار ارتباط معنا يتآگاهانه درس خواندن با جنس. يدرس يزير و برنامه يرانيآموزش ا يعامل بوم ، يميتنظ

 هاي يتداده شده به فعال ساعات اختصاص يزان، م)r=42/0(درس  ي مباحث ارائه شده يدر راستا ينترنتو عوامل استفاده از ا سو يكدرس خواندن از 
از   )r=- 32/0( روز شبانهدر طول  يانو متوسط ساعات خواب دانشجو) r=3/0(روزانه ي، متوسط ساعات مطالعات شخص)r=42/0( يدرس ي فوق برنامه

  .)P<05/0(وجود دارد  يدار آمار ارتباط معنا يگر،د يسو
هاي الزم براي دسترسي و پردازش اطالعات مورد نياز  ت و از مهار كنند يم يريتالنه مدمسؤويادگيرندگان آگاه، فرايند يادگيري خود را   :گيري نتيجه

باعث افزايش پيشرفت  ينآگاهانه قابل آموزش و يادگيري هستند و ا يادگيريهاي فكري و راهبردهاي ذهني  مهارت. برخوردارند يادگيريخود براي 
  .دانشجويان خواهد شد تحصيلي و در نهايت، تداوم يادگيري آگاهانه در

  
  آگاهانه، آموزش پزشكي، پرسشنامه يادگيري :يكليد هاي واژه
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  مقدمه
 با تحصيل خود دوران در پزشكي علوم گروه دانشجويان

 دهي براي سامان كه رنددا سروكار اطالعات از بااليي حجم

 راهبردهاي مناسب از استفاده به نياز آنها، يادگيري و

 تكاليف انواع با شدن روبرو هنگام در دانشجويان .دارند

 استفاده يادگيري براي مشخصي راهبردهاي يادگيري از

 مداخالت براي اساسي راهبردها، گامي اين شناخت. كنند مي

 از را يت دانشجويانموفق و )1(باشد مي مناسب آموزشي

 تأمين مداخالت و مطالعه ضعف و قوت نقاط تعيين طريق

 شكست و افت داليل از يكي ).2(بخشد مي ارتقا مناسب

 و مديريت مطالعه تهاي مهار تواند ضعف مي تحصيلي،

  .باشد دانشجويان يادگيري
 هاي فعاليت از اي مجموعه به اصطالحاً يادگيري راهبردهاي

 توسط فراگيران كه شود مي گفته آگاهي با توأم و ارادي

 .)3( شود انتخاب مي يادگيري فهاي هد به رسيدن براي
 راهبرد( راهبردهاي شناختي به را يادگيري راهبردهاي

 وراهبردهاي) دهي سازمان و دهي بسط ذهني، مرور

 و )بردرك نظارت و ريزي طرح راهبرد( شناختي فرا

 راهبرد و تالش بر نظارت راهبرد دهي خودنظم راهبردهاي

 ).5و4( كنند مي عاطفي تقسيم

فراشناختي  و شناختي راهبردهاي به مربوط هاي پژوهش
وابسته  ،فراگيري در فرد يك توانايي كه است آن از حاكي

. كند استفاده مي راهبردها اين از ميزان چه به كه است آن به
 تواند در مي ، كند استفاده بهتر راهبردها اين از چه هر

 كه اين است اين جالب نكته .باشد موفق مطالب ادگيريي

  .)5( آموزش داد را آنها توان مي و هستند اكتسابي راهبردها
فراشناخت به دانش ما درباره فرايندهاي شناختي خودمان 
و چگونه استفاده بهينه از آنها براي رسيدن به هدفهاي 

انش به عبارت ديگر، فراشناخت به د. شود يادگيري گفته مي
گفته  يادگرفتن يادگيرييا آگاهي از نظام شناختي خود و يا 

تواند به فرد امكان دهد كه  دانش فراشناختي مي. شود مي

يادگيري خود را مديريت كند؛ چرا كه راهبردهاي 
هاي  فراشناختي، تدبيرهايي هستند براي نظارت بر راه

اين راهبردها موجب سهولت . ها راه  يادگيري و هدايت آن
دادن  بخشيدن به فرايند يادگيري، يادآوري و سازمان

بر راهبردهاي » فراشناختي«راهبردهاي . شوند ها مي دانسته
  ).6(دهند كنند و به آنها جهت مي يادگيري، اعمال كنترل مي

هاي  بر اساس نظر اريكسون پيشرفت عملكرد در زمينه
مختلف عالوه بر ميزان تمرين و تالش فراگيران به كيفيت 

بنابراين او واژه  فعاليت ). 7(فعاليت آنها نيز بستگي دارد
را به معناي  (deliberate practice)يا  »يادگيري آگاهانه«

هاي آموزشي كه آگاهانه براي رسيدن به حداكثر  فعاليت
  ).8(كار برده ، ب شوند ريزي مي پيشرفت برنامه

يادگيري  -1): 9(آگاهانه عبارتند ازخصوصيات يادگيري 
تعيين هدف براي ساختارمند كه ريزي شده و  رنامهب

يادگيري و تحليل چگونگي برخورد با موضوع مورد مطالعه 
ريزي براي استفاده مؤثر از زمان شامل  برنامه - 2.است
بيني زمان الزم براي مطالعه و تعيين سرعت مناسب  پيش

يك خصلت شخصيتي مهم در يادگيري انگيزه -3مطالعه 
يادگيري آگاهانه كند فعاليت  فراگير كمك مي انگيزه به. است

 يادگيري آگاهانه كه بعالوه دانشجوياني. را حفظ كند

 در را بيشتري استقامت تالش و تمايل، دارند، بيشتري

 خود توانايي به و گيرند مي كاره ب درسي وظايف انجام

 عبارت خود تنظيمي (Self-regulation) -4.دارند اطمينان

 بطور كه خويشتن مشاهده مبناي بر ريزي برنامه از است

 پايش نظر، مورد اهداف به دستيابي براي را مداوم رفتار

 خود نظارت، به نياز بدون يادگيرنده خودتنظيم، .كند مي

 و بخشيده، جهت بدان كرده، تالش براي يادگيري شخصاً
نشان  .)11و10( كند مي ارزشيابي و پايش خود را يادگيري

 تحصيلي موفقيت با گيري خودتنظيمياد داده شده كه

موجب  خود تنظيمي )11و10(دارد ارتباط دانشجويان
شوند و به او كمك  پذيري در رفتار يادگيرنده مي انعطاف
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كنند تا هر زمان كه ضرورت داشته باشد، روش  مي
يادگيري  كه دانشجوياني .يادگيري خود را تغيير دهد

 راهبردهاي از بيشتر دارند احتماالً بااليي آگاهانه

 .)11و10(كنند مي استفاده خودتنظيمي

نشان دادند كه حداقل  )Simon( سيمون و) Chase(كيس 
ده سال تالش و تمرين مداوم الزم است تا فردي در يك 

برخالف آنها اريكسون معتقد است ). 12(زمينه سرآمد شود
كه پيشرفت در يادگيري و عملكرد بيشتر از آنكه تحت تأثير 

مرين باشد متأثر از كيفيت ساعاتي است كه صرف ميزان ت
او و همكارانش نشان دادند نه . يادگرفتن و تمرين شده است

كل ساعات تمرين و مطالعه، بلكه ساعات صرف شده براي 
يادكيري آگاهانه با سرآمدي در شطرنج، ورزش و موسيقي 

 ).13(رابطه مثبت دارد

ستراتژي سخت و و مؤثر ا» يادگيري آگاهانه«اگر چه انجام 
پر زحمتي است و نيازمند تمركز كامل و تالش مضاعف 
است اما مستلزم سرآمدي در يادگيري بسياري ازفيلدهاي 

يادگيري  "با توجه به اهميت و نقش مثبت . آموزشي است
اي كه اين موضوع را در  و عدم وجود مطالعه "آگاهانه

 دانشجويان گروه علوم پزشكي بررسي كرده باشد، اين
مطالعه انجام شد تا ضمن ارزيابي روايي و پايايي 

يادگيري «   ارزيابي راي كه اولين بار به منظو پرسشنامه
و همكاران به كاررفته ) Moulaert( موليرتتوسط  »آگاهانه

هاي مؤثر بر يادگيري آگاهانه دانشجويان مورد  بود مؤلفه
  ).14(بررسي قرار گيرد

  
 ها روش
 در كه است مقطعي-توصيفي پژوهش يك حاضر مطالعه

 نمونه . است شده انجام اصفهان پزشكي دانشگاه علوم

 هاي رشته اول سال از دانشجويان نفر 125 را پژوهش

 كه دادند مي تشكيل و پرستاري اتاق عمل  پرستاري، مامايي

 از خارجي دانشجويان .انتخاب شدند تصادفي صورت به

 يادگيري شنامهوسيله پرس به اطالعات. شدند حذف مطالعه

 فارسي ويرايش تهيه براي. شد آوري جمع آگاهانه

 محتواي و شد ترجمه دقت به پرسشنامه ، پرسشنامه

 و شد و تأييد بررسي متخصص از نفر 5 توسط پرسشنامه
دانشجويان  درك از اطمينان منظور به مقدماتي مطالعه يك
   گرفت صورت آن پايايي تعيين و پرسشنامه مفاهيم از

هاي مختلف عامل  ي طراحي شده، به جنبه سشنامهدر پر
سؤال پرداخته شده  28، در غالب »آگاهانه درس خواندن«

ي مذكور از دو بخش جداگانه از هم  پرسشنامه. است
تشكيل شده كه در بخش اول سؤاالت اختصاصي مرتبط با 

پرسش،  22در غالب » آگاهانه درس خواندن«بررسي عامل 
ش دوم، به طرح فاكتورهاي مطرح شده است و در بخ
ي دانشجويان در آگاهانه درس  عمومي اثرگذار بر انگيزه

خواندن آنان همانند استفاده از اينترنت در راستاي مباحث 
ي درس، ميزان ساعات اختصاص داده شده به  ارائه شده

درسي، متوسط ساعات مطالعات   هاي فوق برنامه فعاليت
دانشجويان در  شخصي روزانه و متوسط ساعات خواب

مبناي پاسخگويي . روز، پرداخته شده است   طول شبانه
ي ليكرت  گانه دانشجويان در بخش اول بر حسب مقياس پنج

ها از كامالً مخالف بودن با كد  طراحي شده است كه پاسخ
اختصاصي يك تا كامالً موافق بودن با كد انتخابي پنج، در 

ختصاصي به هر تغيير است و در بخش دوم ميزان ساعات ا
ضريب . مورد پرسش واقع گرديده است  يك از سؤاالت

  25 ي طراحي شده بر اساس يك نمونه  اعتبار پرسشنامه
تايي اوليه مورد بررسي واقع شده است كه بر اساس معيار 

پس از . برآورد گرديد درصد 72آلفاي كرونباخ، برابر مقدار 
اعتبار   نامهپرسش  گيري اصلي بر پايه اين مرحله، نمونه
  .ه انجام پذيرفتنمون 125سنجي شده، براي 

 بيان پس از كالس درس جلسات از يكي در پژوهشگر

 را پرسشنامه توجيه دانشجويان، و پژوهش اهميت و اهداف
 انتخاب صورت تصادفي به كه پژوهش واحدهاي اختيار در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1476-fa.html


  جوي جوانمرد و همكار شقايق حق  يانآگاهانه دانشجو يادگيريعوامل مؤثر در  يبررس
 

 http://journals.mui.ac.ir  )5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      678

بطور  ها پرسشنامه كردن پر .داد مي قرار بودند، شده
  .انجاميد مي طول به يقهدق 12متوسط 

  
  نتايج
 SPSS-17 افزار ها در اين بخش با استفاده از نرم تحليل

ها  برداري نتايج تحليل توصيفي نمونه. انجام پذيرفته است
كنندگان در مطالعه، دختر  شركت درصد 75دهد،  نشان مي

ي اخذ شده، متوسط ساعات  بر اساس نمونه. هستند
، متوسط )=8/3SD(در روز ساعت  6ي دانشجويان  مطالعه

، )=8/1SD(ساعت در شبانه روز  7تعداد ساعات خواب 
ساعت در هفته  5/1متوسط ساعات استفاده از اينترنت 

)1/3SD= (هاي  و متوسط ساعات صرف شده در برنامه
تحليل . است) =7/3SD(ساعت  2فوق در طول هفته 
ي نهايي پرسشنامه با هر يك از  همبستگي نتايج نمره

كننده در  شده از افراد شركت وصيات عمومي ثبتخص
دهد آگاهانه درس خواندن با جنسيت  مطالعه نشان مي

دار آماري ندارد اما در مقابل، ميان عامل  ارتباط معنا
سو و عوامل استفاده از  آگاهانه درس خواندن از يك

، )=42/0r(ي درس  اينترنت در راستاي مباحث ارائه شده
هاي فوق  ص داده شده به فعاليتميزان ساعات اختصا

، متوسط ساعات مطالعات )=42/0r(ي درسي  برنامه
و متوسط ساعات خواب ) =r 3/0(شخصي روزانه 

از سوي ديگر، ) =r-32/0(روز دانشجويان در طول شبانه 
كه بر حسب  )>05/0P(دار آماري وجود دارد  ارتباط معنا

ب نتايج بدست آمده، تنها عامل تعداد ساعات خوا
روز و آگاهانه درس خواندن   دانشجويان در طول شبانه

شده،  داراي ارتباط معكوس هستند و ساير ارتباطات بررسي
  .مثبت ارزيابي گرديدند

جهت استخراج عوامل كالن مؤثر بر آگاهانه درس خواندن 
دانشجويان در اين بخش به انجام روش تحليل عاملي 

راي تقليل تعداد تحليل عاملي روشي است ب. ايم پرداخته
زيادي از متغيرها به تعداد كمي از متغيرهاي زيربنايي كه 

ي تحليل عاملي  بررسي نتايج اوليه. شوند عامل، خوانده مي
هاي مورد نظر جهت  در جهت ميزان مناسب بودن داده

، نشان =72/0KMOاجراي اين روش با استفاده از معيار 
قابل قبول بوده و دهد كه تحليل انجام شده تا حد خوبي  مي

انجام آزمون . ي آماري است نتايج آن قابل تعميم به جامعه
نيز بر  )>05/0P(دار بودن بارتلت نيز با توجه به معنا

. ها براي اجراي تحليل عاملي داللت دارد متناسب بودن داده
چرخش داده ) متعامد(اي  ي ناهمبسته ها به گونه عامل
عامل استخراج  6ي عاملي، اند و بر اساس مقادير بارها شده

ي  الزم به ذكر است هر عامل، متشكل از مجموعه. گرديد
. سؤاالتي است كه داراي بيشترين بار عاملي هستند

ي  هاي استخراج شده بر حسب ماهيت و اندازه عامل
هاي استخراج شده در آنها بزرگترين سهم  سؤاالتي كه عامل

هر دسته از  را داشته و نيز بر اساس مفاهيم موجود در
بر اساس اجراي اين روش . گذاري شدند سؤاالت، نام

هاي مؤثر بر آگاهانه درس خواندن  آماري، عامل
دانشجويان عبارتند از مديريت زمان، انگيزه و پشتكار، 

، عامل بومي آموزش ايراني و خود تنظيمي، سبك يادگيري
جدول زير ضرايب همبستگي سؤاالت . ي درسيريز برنامه
  .دهد ها را مورد بررسي قرار مي يك از عاملبا هر 
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 )بارهاي عاملي (ها  ضرايب همبستگي سؤاالت با هر يك از عامل: 1 جدول

  سواالت

  عوامل

مديريت 
  زمان

انگيزه و 
  پشتكار

سبك 
  يادگيري

عامل بومي 
آموزش 
  ايراني

خود   ريزي برنامه
  تنظيمي

  019/0  007/0  -056/0  072/0  -094/0 329/0 .تفاده از وقتم موفق هستمريزي براي اسدر برنامه
  092/0  -03/0  -028/0  093/0  -062/0 257/0 .كنمريزي مي من براي مطالعه درسهايم برنامه

  -098/0  -044/0  -004/0  046/0  -054/0 274/0 .كنمكنم طبق برنامه عمل مي ريزي ميوقتي برنامه
ها درسم و الزم نيست دانشگاه بيايم، اكثراً صبحروزهايي كه كالس ندار

  067/0  -023/0  -065/0  078/0  450/0  029/0  .خوانم مي

  111/0  002/0  119/0  -101/0  156/0 020/0 .كنمبراي برطرف كردن نقاط ضعفم تالش مي
  016/0  -121/0  008/0  -019/0  268/0 096/0 .خوانم درس مي) سخت كوشانه(خيلي

  035/0  -018/0  -/099  -083/0  144/0 109/0 .پشتكار دارم
  -012/0  056/0  -183/0  068/0  452/0 -142/0 .هايم بهتر باشم خواهم از همكالسيمي

  -041/0  132/0  016/0  053/0  322/0 012/0 .كنند از خودم انتظار زيادي دارمديگران فكر مي
  -002/0  136/0  -074/0  438/0  058/0 -011/0 .توانم آنرا كامل و روشن توضيح دهم پس از مطالعه يك مبحث مي

  -148/0  032/0  158/0  239/0  -006/0 205/0 .كنمام را قطع نميشود و به آساني مطالعه خوانم حواسم پرت نميوقتي درس مي
هاي مختلف يك موضوع درسي به هم كنم بفهمم چگونه قسمتسعي مي
  018/0  074/0  -090/0  397/0  06/0  -082/0  .مربوطند

  -008/0  -080/0  102/0  271/0  14/0 -054/0 .كنم خوانم خالصه ميمطالبي را كه مي
  075/0  094/0  039/0  376/0  049/0 -02/0 .خوانم مطالب درسي دشوار را دوباره مي

  124/0  072/0  361/0  -08/0  22/0 -093/0 .كنماز منابع مختلف براي يادگيري بهتر مطالب درسي استفاده مي
  039/0  026/0  -/.465  -006/0  101/0 -114/0 .شودكردن مطالب ميخواندن من صرف حفظقت درسبيشتر و

اممقاالت و مطالب درسي اضافه كه ربط مستقيمي هم به واحدهاي درسي
  0044/0  013/0  536/0  -056/0  087/0  003/0  .كنم ندارد مطالعه مي

  119/0  57/0  -105/0  087/0  062/0 -055/0 .كنمي ميفهمم، توجه بيشتر به مسائلي كه حين درس خواندن نمي
) قبل از شروع مطالعه(طرح كلي و رئوس مطالب درسي كه بايد بخوانم را

  065/0  428/0  116/0  -128/0  -128/0  054/0  .كنم  فراهم مي

  426/0  177/0  -034/0  -007/0  -102/0 -076/0 .دانممن نقاط ضعف و قوتم را در درس خواندن مي
ام را خرابكنم يا چيزي بازده مطالعه قتي در درس خواندنم اشتباه ميو

  445/0  119/0  -019/0  -121/0  012/0  -034/0  .كنم كه علت را پيدا كنم مي كند تالش مي

  292/0  -146/0  125/0  091/0  072/0 -021/0 .دارم كه بازخورد و نتيجه فعاليتم را ببينمدوست
  
  

  بحث
علوم پزشكي نيازمند يادگيري مداوم هاي وابسته به  حرفه

به عنوان بخشي ازكار روزانه به منظور ارتقا و تعالي ارائه 
 عالي آموزش هاي نظام امروزه،. خدمات پزشكي هستند
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 توانمندي و درك با دانشجويان تا كوشند مي جهان پيشرفته

 ارتقاي براي يادگيري مستمر در درگيري براي الزم

  .)15(اي بگذارند حرفه هاي رهدو به پا خود توانمندي
مؤثر بر يادگيري   دهد، عوامل نتايج مطالعه حاضر نشان مي

آگاهانه دانشجويان عبارتند از مديريت زمان، انگيزه و 
عامل بومي آموزش  ،، خود تنظيمي پشتكار، سبك يادگيري

فرايند  آگاه، يادگيرندگان.ريزي درسي ايراني و برنامه
 هاي ت از مهار كنند و ه مديريت ميالنمسؤورا  خود يادگيري

 خود نياز مورد اطالعات پردازش و دسترسي الزم براي

  .)2( برخوردارند براي يادگيري
، خود تنظيمي و  به جز انگيزه، مديريت زمان، سبك يادگيري

 ذهني راهبردهاي و هاي فكري مهارتريزي درسي  برنامه

 تفادهاس آنان از و يادگيري مطالعه در دانشجويان كه

 توان مي و يادگيري هستند و آموزش قابل كنند مي

 اصالح آموزش ازطريق را دانشجويان يادگيري راهبردهاي

 .نمود

 كه خواهد شد باعث آگاه يادگيرندگان به فراگيران بديلت

 را متناسب خود يادگيري اهداف و نيازها بتوانند خود آنها

 پيشرفت افزايش اين باعث كنند، و تعيين موجود دانش با

 در هميشگي يادگيري نهايت، تداوم در و تحصيلي

 برخورداري كه داده شده نشان .شد خواهد دانشجويان

 در استقالل درايشان فراشناختي، از آگاهي دانشجويان

فراگير با استفاده از  )17و16(كند مي ايجاد يادگيري
چگونه با موضوعي  فهمد ميراهبردهاي فراشناختي 

خطاي خود را  ،ويكردي اتخاذ نمايدچه ر ،برخورد كند
ضمن پيشرفت وارسي و طريقه نگرش خود را به موضوع 

 .مفهوم سازي كرده و آن را در نتيجه منعكس سازد مجدداً
اي  نشان داده شده كه يادگيري آگاهانه و پيشرفت حرفه

  ).18(رابطه مثبت دارند
هاي باليني  نقش خودتنظيمي در ارتقاي يادگيري و مهارت

). 20و19(مطالعات متعددي مورد توجه قرار گرفته استدر 

گرچه مطالعات اندكي در مورد نقش يادگيري آگاهانه در 
و همكاران  موليرتمطالعه . گروه علوم پزشكي وجود دارد

نشان داد كه بين يادگيري آگاهانه و پيشرفت  2004در سال 
تحصيلي دانشجويان پزشكي رابطه معنادار آماري وجود 

يادگيري اريكسون و همكاران به نقش مثبت ). 14(دارد
  ).22(اند اي پرستاران اشاره كرده آگاهانه درفعاليت حرفه
دهنده يك  تحليل عاملي كه نشان نتيجه جالب حاصل از

 يادگيري براي مختلف منابع از«هاي  يتمآفاكتور مؤثرشامل 
 مطالب و مقاالت« ،»كنم مي  استفاده درسي مطالب بهتر

 ام  درسي واحدهاي به هم مستقيمي ربط كه فهاضا درسي
 من خواندن درس وقت بيشتر«و» كنم مي مطالعه ندارد
و  موليرتبود با نتايج  »شود مي مطالب كردن  حفظ صرف

در مطالعه آنها،  تحليل عاملي عوامل . همكاران متفاوت بود
يادگيري آگاهانه عبارت از چهار عامل مديريت  مؤثر بر

، انگيزه و پشتكار، سبك يادگيري و  ريزي زمان و برنامه
درضمن بين حفظ كردن مطالب درسي . خود تنظيمي بودند

و استفاده از منابع فوق برنامه درسي و پيشرفت تحصيلي 
نويسندگان وجود رابطه . هيچ رابطه معناداري وجود نداشت

زسد ويژگي خاص  بين سه آيتم فوق الذكر كه به نظر مي
شد را عامل بومي آموزش ايراني آموزش در ايران با

.  ناميدند هرچند اين ممكن است بهترين نام ممكن نباشد
نويسندگان مطالعه مستندي در مورد رابطه بين حفظ كردن 

 .و موفقيت تحصيلي يا يادگيري آگاهانه پيدا نكردند

كه  داشت هايي محدوديت و موانع حاضر، پژوهش اجراي
  به.نه نسبتاً كوچك عبارتند ازتوصيفي بودن، حجم نمو

هاي يادگيري آگاهانه مورد بررسي قرار  عالوه همه جنبه
رسد استفاده از اين پرسشنامه در  به نظر مي. نگرفته است
هاي دانشجويان و بررسي رابطه يادگيري  ساير گروه

آگاهانه و پيشرفت تحصيلي پيشنهادات مناسبي براي 
  .مطالعات بعدي باشند
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Factors Affecting Deliberate Learning in First Year Students of Nursing 
and Midwifery School of Isfahan University of Medical Sciences 

 
Shaghayegh Haghjooy Javanmard1, Marjan Mansourian2 

 
Introduction: Medical related professions require continuous deliberated learning in order to promote medical 
services. It is optimal that students start their professional education with adequate understanding and ability 
for deliberated learning. This study was conducted to assess the validity and reliability of the questionnaire 
designed for assessing deliberated learning. 
Methods: This is a descriptive cross-sectional study conducted on 125 first year students (including nursing, 
midwifery and operation room student) of Nursing and Midwifery School of Isfahan University of Medical 
Sciences. In the questionnaire, including 28 questions related to various aspects of deliberated learning. the first 
section reviews 22 specific questions related to deliberated learning and Section II, the general factors 
influencing the students‘ motivation for deliberated learning (such as using the Internet for curriculum issues, 
the amount of hours spending on extracurricular activities, the average hours of personal study and the average 
daily sleep). 
Results: Based on finding factors affecting deliberated learning are time management, motivation and 
perseverance, learning style, self-regulatory factors, Iranian and indigenous education curriculum planning. 
There was no significant relationship (p<0/05) between deliberated learning and using the Internet in order to 
provide cached Course Topics (r=0/42), the amount of hours devoted to extracurricular activities (r=0/42), 
average daily hours of personal study (r=0/3) and average sleep hours during day(r=0/32). 
Conclusion:Students with deliberated practice mange their learning process and have the necessary skills 
required to access and process information.  Intellectual skills and mental strategies for deliberated learning 
can be learn and teach. It will increase academic achievement and ultimately, continued learning. 
 
Key words: conscious learning, medical education questionnaire  
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