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 نيادانشجوو رويكرد مطالعه عمل فكورانه در  يرابطه تجربه دوره آموزش
 يپرستار

 
  يمحمدرضا نيل ،*يحميد عبد

  
 

  چكيده
. توان آنها را تغيير داد مي يرويكردهاي مطالعه شامل افكار و رفتارهاي پنهان و آشكاري است كه از طريق مداخالت آموزش: مقدمه

 يدانشگاه علوم پزشك يپرستار نيادانشجوو رويكرد مطالعه عمل فكورانه در  يجربه دوره آموزشپژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه ت
  .انجام گرفت اصفهان
پژوهش شامل كليه  يجامعه آمار .اجرا گرديد 1392-93 يدر نيمسال دوم سال تحصيل يهمبستگ -ياين مطالعه توصيف: ها روش
 يبرا .بود )نفر 187(نمونه پژوهش شامل نمونه در دسترس در اين مقطع زماني .ترم سوم، پنجم و هفتم بود يپرستار نيادانشجو
، از ها تجزيه و تحليل داده يبرا .شد استفادهو پرسشنامه رويكرد مطالعه عمل فكورانه  ياز پرسشنامه تجربه دوره آموزشها  داده آوري جمع

   .استفاده گرديد) يرگرسيون خطنس و تحليل ياتحليل وار، يضرايب همبستگ(يو استنباط يآمار توصيف
 نيادانشجودر بين  ينگين نمره تجربه دوره آموزشيام. مورد تحليل قرار گرفت  پرسشنامه 123تعداد  در نهايت: نتايج

) نمره 125 مجموعاز ( 74/89±18/17 نيادانشجونگين نمره رويكرد مطالعه عمل فكورانه ياو م) نمره180 مجموعاز (02/26±29/122
). =95/0r و p=001/0( مشاهده شد يمعنادار يهمبستگ نيادانشجوو رويكرد مطالعه عمل فكورانه در  ن تجربه دوره آموزشيبي .بود
، )آن يها مؤلفهو  يتجربه دوره آموزش( بين پيش يها مؤلفهنيز نشان داد كه از بين  حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه يها فتهيا

  .)p= 001/0( فكورانه برخوردار است عملمطالعه  يبرا يمناسب يبين پيشوان استقالل از ت مؤلفهتنها 
ريزان و مدرسين  گردد برنامه پيشنهاد ميفكورانه  ملگيري از مطالعه ع و ميزان بهره يتجربه دوره آموزش باتوجه به رابطه: گيري نتيجه

   .ي مبذول نمايندتر بيش پرستاري به اين مساله توجه
  

  يپرستار نيادانشجورويكرد مطالعه عمل فكورانه،  ،يتجربه دوره آموزش: يهاي كليد واژه
  766 تا 758 ):9(14؛ 1393 آذر/ آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

  
  مقدمه 

دي در ياي زها با پيچيدگي يامروزه آموزش پرستار
ي آموزش نظري و باليني همراه است و در ها محيط

وزشي براي ن آمياان و مجرريز برنامهنتيجه 

                                                 
 يريز برنامه ،يگروه علوم تربيت ،يدكتر يدانشجو ،يحميد عبد: نويسنده مسؤول *

. دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران ،يو روانشناس ينشكده علوم تربيتدا ،يدرس
habdi63@gmail.com  

دانشكده علوم  ،يدرس يريز برنامه ،ي، گروه علوم تربيت)ريااستاد( ينيل محمدرضادكتر 
. دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران ،يو روانشناس يتربيت

)rezanili41@gmail.com(  
  21/8/93 :تاريخ پذيرش ،6/8/93: ، تاريخ اصالحيه22/4/93 :فت مقالهياتاريخ در

جهت ورود به نظام سالمت با  نيادانشجوتوانمندكردن 
زمند ياشوند كه مقابله با آنها ن مي يي روبروها محدوديت

موزشي ي آها شاز رو ستفادههاي جديد با اكار راهاتخاذ 
دگيري ياي مطالعه و ها توجه به رويكرد ).1(است مناسب

يفيت بهبود ك يهاي عملي براكار راهبه عنوان يكي از 
به عبارت ديگر يكي از عوامل . شود مي آموزش شناخته
عملكرد تحصيلي، نوع رويكردهاي  يموفقيت و ارتقا

 يكه آنها را برا )2(است نيادانشجودگيري و مطالعه يا
ن، رويكرد مطالعه عمل يادر اين م. سازد مي حرفه آماده

در  ياز اهميت اساس )Deliberative practice( فكورانه
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 يات ياعمل فكورانه، به عمل. نه برخوردار استاين زمي
گردد كه بر اساس تفكر و تامل در  مي اطالق ييها فعاليت

رويكرد ). 3(رندگي مي جهت نيل به حداكثر پيشرفت انجام
از مطالعه فعال است كه  يمطالعه عمل فكورانه، سبك

 يحفظ طوط يبه درك عميق به جا يبيامعطوف به دست
به مطالعه است كه  ين ديگر رويكردايبگردد، به  مي وار

). 4(گردد مي منجر به عمل فكورانه در انجام فعاليت
ديگر  يرويكرد مطالعه فكورانه به مانند رويكردها

 يعوامل درون تأثيرممكن است تحت  لعه،مطا
) به مانند انگيزش و پشتكار بودن يشخصيت يها يويژگ(

 وناريكس). 5(باشد) اطالعات و آموزش( يو بيرون
)Ericsson (و  يو همكاران معتقدند كه اقدامات آموزش

تواند در  مي مناسب، ياز مواد آموزش گيري بهره
فكورانه نقش  العهبه رويكرد مط نيادانشجو گيري جهت

 يبنابراين عقيده، تجربه دوره آموزش). 5(داشته باشد
و  ها برداشت يبه عبارت يا يپرستار نيادانشجو
 گيري در جهت ،يفيت دوره آموزشآنها از كي يها ادراك

 تأثيرتواند از  مي به رويكرد عمل فكورانه نيادانشجو
 اراناندرك اين امر، دست. برخوردار باشد يديار زيابس

را به تالش در  يآموزش پرستار يها برنامه يطراح
برخوردار از كيفيت در  يآموزش يها دوره يطراح
عمل  از رويكرد مطالعه گيري گسترش بهره يراستا

  .انگيزاند مي بر نيادانشجوفكورانه در 
كه عمل فكورانه ممكن  يتوجه به اهميت و كاربرد با

 نيادانشجو يبرا يو بالين ياست در حوزه نظر
و با اهميت در اين  يداشته باشد، نكته اساس يپرستار

پرورش و رشد اين مهارت در  ياز چگونگ ين، آگاهيام
مطالعات متعدد . است نيادانشجو دگيرييامطالعه و 
به مطالعه به  نيادانشجو يكه رويكردهااند  نشان داده

و  دگيريياآنها از تدريس و  يهر دو عامل تجارب قبل
وابسته  يجار دگيرييا يها نيز ادراك آنها از موقعيت

تأثير  دگيرييااست كه به نوبه خود بر نتايج 
و همكاران در ) Moulaert( موالرت). 9تا6(گذارد مي

 وانرا به عن نيادانشجومطالعه  يها ش خود، عادتپژوه
ه مؤسس يكه از سو يبرنامه درس يعنصر شناخت

  ).4(اند گردد مورد توجه قرار داده ارائه مي يآموزش
 يكه بين رويكردهااند  نشان داده يتحقيقات متعدد

از  نيادانشجوو ادراك  دگيرييابه مطالعه و  نيادانشجو
رويكردهاي ). 16تا10(ردرابطه وجود دا يدوره آموزش

توان از طريق مداخالت آموزشي تغيير  مي مطالعه را
نسبت به مطالعه و  نيادانشجوكه  يرويكردهاي .)17(داد
دارند، از ادراك  يدر دوران تحصيل دانشگاه دگيرييا

ارائه  يكل دوره آموزش يدر ط دگيرييامحيط  آنها از
نقش  رواين از . )20تا18(گيرد مي شده به آنها نشات

شده را در ارائه  يها آموزشو كيفيت  دگيرييامحيط 
در اتخاذ  يپرستار نيادانشجو گيري نوع جهت
 بعد از آن يمطالعه در دوران تحصيل و حت يرويكردها

مطالعات انجام شده بر روي . ناديده انگاشت توان نمي
اند  شده يوارد حرفه پرستار يكه به تازگ يپرستاران

آنها در گذر از نقش دانشجويي به  حاكي از آن است كه
اين  .)21(اند الزم را كسب ننموده آمادگي اي، نقش حرفه

امر اغلب در ارتباط با كمبود مهارت الزم در انجام 
ي دوره ها اعمال پرستاري و هماهنگي ناكافي آموزش

  ).22(دانشجويي بوده است
ان ريز برنامهو  يين آموزشمسؤولوظيفه ترين  ياساس
ي پرستاري آگاهي از نحوه ها شكدهدان يدرس
اي  گذاري عملكرد آموزشي آنها بر ميزان حرفهتأثير

ن خود بوده تا بينشي التحصيال فارغو  نيادانشجوشدن 
صحيح در اين زمينه كسب شده و با كسب اين آگاهي، 

آن صورت  ايي صحيح در جهت ارتقريز برنامه
 يها و دانشكده يات آموزش عالمؤسس ).23(گيرد
توانند از طريق مداخالت آموزشي مناسب  مي يستارپر

 يدر رشد و ارتقا يصحيح، سع يها يريز برنامهو 
از رويكرد مطالعه عمل فكورانه در  گيري بهره

خود داشته باشند تا زمينه موفقيت و ارتقاي  نيادانشجو
نموده و در نتيجه به ارتقاي  همرا فرا نيادانشجو
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با توجه به اين . نماينددر جامعه كمك  ها سالمت انسان
 نيادانشجو تجربهرابطه بين  ر،اهميت، در پژوهش حاض

اين  يو رويكردها ياز دوره آموزش يپرستار
قرار  يبه مطالعه عمل فكورانه مورد بررس نيادانشجو

  .گرفته است
  

  ها روش
كه در نيمسال  است يهمبستگ يپژوهش حاضر، توصيف

 يپزشك در دانشگاه علوم 1392 -93 يدوم تحصيل
 اين پژوهش، يجامعه آمار .اصفهان اجرا گرديده است

نيم سال دوم  يورود يپرستار نيادانشجوشامل كليه 
. بودند 1391-92 تا 1389- 90 يتحصيل يها لسا

به اين دليل ) 1392-93 ومنيمسال د( سال اول نيادانشجو
كه ممكن است به دليل جديدالورود بودن اند  انتخاب نشده

تجربه نكرده و درك  يرا به خوب يوزشهنوز دوره آم
 يبياآنرا ارز ياز آن نداشته و نتوانند به خوب يدرست
 يورود نيادانشجوقابل ذكر است از آنجا كه . نمايند

ششم و هشتم  ،ترم دوم، چهارم نيادانشجونيمسال اول، 
دادند و به دليل عدم  مي را در زمان انجام پژوهش تشكيل

ترم دوم و اتمام  نيادانشجو از دوره توسط يتجربه كاف
ترم هشتم و عدم  نيادانشجو تر بيش يتحصيل از سو

 نيادانشجوبه آنها، ترجيح داده شد كه از  يدسترس
ترم سوم،  نيادانشجونيمسال دوم كه به عنوان  يورود
نمونه پژوهش شامل  .و هفتم بودند استفاده شود مپنج

از  .بود )نفر 187(نمونه در دسترس در اين مقطع زماني
در  يبه تعداد نمونه كاف يابينجا كه قصد محققان دستآ

 ها داده آوري جمعبوده است اقدام به  يموزشآهر دوره 
 يدر هر ورود ليمشغول به تحص انيدانشجو ياز تمام

بدين صورت بود كه ابتدا با  ها، داده آوري جمعنحوه  .شد
 يها دانشكده، از برنامه يمراجعه به كارشناسان آموزش

دوم، سوم و  يها لدر هر يك از سا نيادانشجو يكالس
در  ها كالسمدرسان اين  حاصل شد و به يگاهآچهارم 

 يسپس با هماهنگ .اطالع داده شد خصوص هدف مطالعه

 10با استاد هر كالس و كسب رضايت از دانشجويان، در 
كالس، اقدام به توزيع  ينياپا يا يابتداي دقيقه

داوطلب گرديده  نيادانشجوبين  تحقيق در يها پرسشنامه
 يها كالسترم هفت، نيز كه  نيادانشجودر رابطه با  .بود
از برنامه  يگردد با اطالع قبل نمي آنها تشكيل يبرا ينظر

 آوري جمعاقدام به  نحضور آنها در بيمارستان، در بالي
  .ديگرد ها داده
اطالعات، از دو پرسشنامه بهره گرفته  يگردآور يبرا
از دوره  نيادانشجوادراك و برداشت  يبررس جهت .شد

ويلسون،  ياز پرسشنامه تجربه دوره آموزش ،يآموزش
) Wilson, Lizzio, & Ramsden( ليزيو، و رمزدن

شش  بوده و گويه 36استفاده شده است كه متشكل از 
 يگويه، اهداف و استانداردها 8تدريس مناسب با  مؤلفه

گويه، تكاليف  6ا مناسب ب يبياگويه، ارز 5روشن با 
گويه و  6بر استقالل با  تأكيدگويه،  5مناسب با 

 گويه را مورد سنجش قرار 6با  يعموم يها مهارت
هر گويه، پنج گزينه بر اساس طيف  يبرا. )13(دهد مي

پاسخ دادن  يبرا »قمكامالً مخالفم تا كامالً مواف«ليكرت 
به  اه در نظر گرفته شده است كه در تجزيه و تحليل داده

نمره به هر ) كامالً موافقم(5تا ) كامالً مخالفم(1تناسب 
 يها گويه ينمره گذار. گويه اختصاص داده شده است

به صورت  24، و 23، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 10
هر فرد  مكنحداقل نمره م. معكوس صورت گرفته است

پرسشنامه  يبرا 180 يو حداكثر نمره ممكن و 36
بروم فلد و باليت . است يزشتجربه دوره آمو

Broomfield & Bligh)(  پرسشنامه تجربه دوره
 يرا به طور ويژه به منظور استفاده برا يآموزش
نمودند و  يبيااعتبار يادر بريتان يپزشك نيادانشجو

  .)24(است در اين زمينه ياعتبار باالي يفتند كه دارايادر
ست پرسشنامه دوم، پرسشنامه مطالعه عمل فكورانه ا

بر اساس  )25(و همكاران) Duvivier(كه توسط داويور 
) 4(تعديل پرسشنامه عمل فكورانه موالرت و همكاران

اين پرسشنامه كه رويكرد مطالعه . شده است يطراح
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دهد  مي معطوف به عمل فكورانه را مورد سنجش قرار
 يعمل فكورانه يعن يها جنبه كهگويه است  25 يدارا

 4(تخصيص/ ، حجم)سؤال 7(يزري برنامه مؤلفهچهار 
/ ، سبك مطالعه)گويه4(يبازنگر/ ، تكرار)سؤال

 يبرا. دهد مي را تحت پوشش قرار) گويه 10(يخودانديش
هر گويه، پنج گزينه در نظر گرفته شده، كه بر اساس 

 5نمره  شهيتا هم 1طيف ليكرت از به هيچ وجه نمره 
 نيه بپرسشنام نيا يدامنه نمره كل. است شده  يده نمره

اين پرسشنامه  يصور يرواي .است نمره 125تا  25
  ).25(قرار گرفته است تأييدمورد 

 يدو ابزار فوق الزم بود از زبان انگليس اين كهتوجه به  با
برگردانده شود لذا اين دو پرسشنامه توسط  يبه فارس

 تأييدمحققان به فارسي برگردانده شد و ترجمه آن مورد 
قرار  يت انگليسيابو زبان و اد ييتاساتيد رشته علوم ترب

از  يتوسط يك در مرحله بعد، اين ابزارها. گرفت
ترجمه معكوس  ،يت انگليسيابزبان و اد صانمتخص

آن  يارسال گرديد و رواي سازندگان آنها يگرديده و برا
 ييايپا يبررس يبرا. قرار گرفت تأييدآنها مورد  ياز سو

 توسط ها امهنسخه از اين پرسشن 40، ابزارها نيا
نها آكرانباخ  يلفاآو  ديگرد ليتكم يپرستار نيادانشجو

پرسشنامه  يكرانباخ برا يلفاآ بيضر .محاسبه شد
مطالعه  پرسشنامه يو برا 95/0 يتجربه دوره آموزش

ت ياجهت انجام عمل .ورد گرديدآبر 96/0 عمل فكورانه
  .استفاده شد SPSS-16افزار  از نرم ،يآمار

  
  نتايج

 يدارا ينفر دانشجو 187از مجموع  طالعه،در اين م
 84مرد و  39نفر كه  123تعداد  شرايط ورود به مطالعه

ميزان (تحقيق را تكميل نمودند يها پرسشنامه زن بودند
 ،سال دوم ينفر از آنان دانشجو 43. %)7/65دهي  پاسخ

نگين يام. نفر سال چهارم بودند 39نفر سال سوم و  41
و  20/1 اريسال با انحراف مع 5/21 نيادانشجواين  يسن
ر يابا انحراف مع 07/15 آنان ينگين معدل دانشگاهيام

  .بود72/1
و  ينگين كلياانجام شده، م  لبر اساس تجزيه و تحلي

 ها يآزمودن ير تجربه دوره آموزشياانحراف مع
و متغير مطالعه عمل فكورانه ) 02/26±29/122(
 پيرسون ينتايج ضريب همبستگ .بود) 18/17±74/89(

و ميزان  يتجربه دوره آموزش مؤلفهنشان داد كه بين 
وجود  يفكورانه رابطه معنادار ملاز مطالعه ع گيري بهره

عالوه . است 95/0 يمقدار اين همبستگ ).P=001/0(دارد 
 يها مؤلفهخرده  يبين تمام يبر اين ضريب همبستگ

با متغير مطالعه عمل فكورانه نيز  يتجربه دوره آموزش
 يها مؤلفهاز بين خرده  ).=001/0p( معنادار بود يگهم

ين تر بيشس استقالل از ياخرده مق ،يآموزش هتجربه دور
مطالعه عمل فكورانه برخوردار  مؤلفهبا  يميزان همبستگ

  ).1جدول ()=93/0r(بود

  
و زير  يسشنامه تجربه دوره آموزشپر يپرسشنامه رويكرد مطالعه عمل فكورانه با نمره كل يبين نمره كل يميزان همبستگ :1 جدول

  نآ يها لفهؤم

  ميانگين و  متغيرها
  انحراف معيار

تجربه دوره 
  آموزشي

تدريس 
ارزيابي   اهداف روشن  مناسب

  مناسب
تكاليف 
هاي  مهارت  استقالل  مناسب

  كلي
مطالعه 
  فكورانه

                -  02/26±29/122  تجربه دوره
              - **83/0  61/5±17/24  تدريس مناسب

            -  **69/0  **90/0  18/4±87/19  داف روشناه
          -  **78/0  **68/0  **90/0  003/5±12/19  ارزيابي مناسب
        -  **81/0  **86/0  **70/0  **92/0  32/4±06/19  تكاليف مناسب

      -  **87/0  **85/0  **89/0  **73/0  **96/0 07/5±44/20  استقالل
    -  **98/0  **85/0  **83/0  **87/0  **71/0  **95/0  09/5±42/20  هاي كلي مهارت
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  -  **89/0  **93/0  **89/0  **84/0  **90/0  **78/0  **95/0 18/17±74/89  مطالعه فكورانه

  
دو پرسشنامه  ينگين نمره كليااختالف م يجهت بررس

و مطالعه عمل فكورانه در بين  يتجربه دوره آموزش
آناليز  آزمونسه دوره، از  يپرستار نيادانشجو

ارائه  2نتايج آن در جدول  .اده شده استنس استفياوار
تفاوت  دهد كه مي نتايج اين جدول نشان .شده است

بر اساس تجربه دوره  ها در بين گروه يمعنادار
. و رويكرد مطالعه عمل فكورانه وجود دارد يآموزش
 ها گروه نشان داد كه نيز) Tukey( يتوك يتعقيب آزمون

ذكر شده  يغيرهارا با يكديگر در مت يمعناداراختالف 
  .)3جدول (دارند

و مطالعه عمل فكورانه بر حسب  ،يتجربه دوره آموزش مؤلفهدر  نيادانشجونگين يانمره م يمعنادارتفاوت  آزمون :2 جدول
  يورود يها لسا

  f p  زاديآدرجه  1391 1390 1389  متغيرهاي پژوهش
  001/0  46/171  2  88/97±37/14 22/120±43/11 08/153±44/13  تجربه دوره آموزشي 
  001/0  58/204  2  77/71±08/11 97/90±42/4 73/108±55/7  مطالعه عمل فكورانه

  
و رويكرد مطالعه عمل فكورانه با توجه به سال  ينگين نمره تجربه دوره آموزشيامقايسه اختالف م يبرا يتوك آزمون :3جدول

  يورود
 p حدباال پايين حد نگينيااختالف م سال ورودي 

 001/0 -44/15 -24/29 -34/22 91-90  دوره آموزشيجربهت
89-91 20/55- 29/62- 11/48- 001/0 
90-89 85/32 68/25 03/40 001/0 

 001/0 65/15 -76/22 -20/19 91-90  مطالعه عمل فكورانه
89-91 97/36- 59/40- 34/33- 001/0 
90-89 76/17 09/14 42/21 001/0 

  
مطالعه عمل فكورانه با  يبين پيشدرت ق يبه منظور بررس

از  ،آن يها مؤلفهو  ياستفاده از تجربه دوره آموزش
كه  اين روش نشان داد .رگرسيون چندگانه استفاده گرديد

 يمناسب ريمتغ يپرسشنامه تجربه دوره آموزش ينمره كل
 مؤلفهتنها سه زير . نيست رويكرد مطالعه ييگو پيش يبرا

 ييگو پيش يبرا سب و استقاللاهداف روشن، تكليف منا
 ريز انيم نيدر ا .رويكرد مطالعه فكورانه مناسب هستند

 زانيم يبين پيش يبرا يقدرت مناسب ياستقالل دارا مؤلفه
  .)4جدول (است انيمطالعه عمل فكورانه در دانشجو

  
  )مطالعه عمل فكورانه(و متغير مالك ) آن يها مؤلفهو  يتجربه دوره آموزش( بين پيش يمتغيرها يبرا نتايج تحليل رگرسيون چندگانه :4 جدول

 ضرايب استاندارد ضرايب غير استاندارد  بين پيش متغيرهاي
t  p ضرايب رگرسيون  

B بتا 
F= 28/186  001/0 89/4  49/12 ثابت  

R= 96/0  
R2 = 92/0  

 800/0  25/0 08/0 05/0 تجربه دوره آموزشينمره كلي پرسشنامه 
  062/0  88/1 151/0 46/0  تدريس مناسب
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=917/0 تعديل شدهR 008/0 71/2 18/0 77/0  اهداف روشن  
=سطح معناداري 001/0  42/0 81/0 06/0 22/0 ارزيابي مناسب 

 009/0 67/2 23/0 93/0 تكاليف مناسب
 001/0 32/3 56/0 91/1 استقالل
 098/0 -67/1 -24/0 -84/0 هاي كليمهارت

  
  بحث

ارائه  يرابطه كيفيت دوره آموزش يبررس پژوهش حاضر به
و رويكردشان به مطالعه عمل  يپرستار نيادانشجوشده به 

 ياز همبستگ يپژوهش، حاك يها فتهيا. فكورانه پرداخته است
و رويكرد مطالعه عمل  يمعنادار بين تجربه دوره آموزش

اين نتيجه با . بوده است يپرستار نيادانشجوفكورانه در 
 يو. هماهنگ است )Ramsden)()11 نتايج پژوهش رمزدن
 يتدوين پرسشنامه تجربه دوره آموزش در پژوهش خود با

و استفاده از پرسشنامه رويكرد مطالعه رمزدن و اينتويستل 
)Ramsden & Entwistle (ارتباط بين اين دو  يبه بررس
 ركبين ادا يمعنادار س پرداخت و نشان داد كه ارتباطيامق

آنها به مطالعه  يو رويكردها ياز دوره آموزش نيادانشجو
تدريس مناسب،  يها مقياسدر پژوهش او، . وجود دارد

 يبياروشن، تكاليف مناسب، ارز ياهداف و استانداردها
 يمعنادارارتباط مثبت و  يبر استقالل همگ تأكيدمناسب و 

و  يمنف يهمبستگو نيز  دگيرييارا با رويكرد عميق به 
در اين  .اند به مطالعه داشته يرا با رويكرد سطح يمعنادار

نيز در  )Trigwell & Prosser( راستا، تريول و پراسر
 نيادانشجونفره از  50اي  نمونه يپژوهش خود بر رو

به اين نتيجه رسيدند كه  ،يسال آخر پرستار يييااسترال
و  دگيريياق به به رويكرد عمي دگيرييانتايج  يكيفيت باال

روشن و  يادراك تدريس مناسب، اهداف و استانداردها
 همچنين با. )12(مرتبط است دگيرييابر استقالل در  تأكيد
 آنها. است همسو پژوهش ويلسون، ليزيو و رمزدنهاي  يافته

رمزدن به  يبا تعديل پرسشنامه تجربه دوره آموزش
ه و ارتباط آن با پرسشنامه رويكرد به مطالع يبررس

پژوهش آنها نتايج . اينتويستل و همكاران پرداختند دگيرييا
 يتجربه دوره آموزش يها مقياسكه همه نشان داد 

و  دگيرييابا رويكرد عميق به  يمثبت معنادار يهمبستگ
به مطالعه  يبا رويكرد سطح يمعنادار يمنف يهمبستگ
 ريچاردسون مشابه ديگر، يها در پژوهش .)13(اند داشته

Richardson)()14(آاله ، )Ullah (و همكاران)ايس، و ر)15 
)Price (و همكاران)ارتباط بين پرسشنامه تجربه دوره )16 ،

و همكاران و پرسشنامه ) Wilson( ويلسون يآموزش
اصالح شده رويكرد به مطالعه اينتويستل و همكاران را 

پژوهش آنها نشان داد كه  .قرار دادند يمورد بررس
با  يادوره، قو ياز كيفيت تحصيل نياجودانش يها برداشت

 اتخاذ تحصيلي هدوركه آنها در اي  مطالعه يكردهاروي
  .مرتبط است ،كنند مي

حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون نشان داد كه تنها  نتايج
 يبين پيشاز توان  ياستقالل در تجربه دوره آموزش مؤلفه
. است رويكرد مطالعه عمل فكورانه برخوردار يبرا يباالي

دو پرسشنامه  ينمره كل نيب يهمبستگ آزموناگرچه در 
در مدل  كنينشان داده شده است ول ييباال يهمبستگ
 كرديرو يبين پيش يبرا يموزشآتجربه  ون، نمراتيرگرس

ارتباط كم  دهنده نشاناين امر  .مطالعه فكورانه مناسب نبود
 گيري در جهت يديگر تجربه دوره آموزش يها مؤلفه

نتيجه حاصل شده، بر . است مطالعه عمل فكورانه رويكرد
صورت گرفته توسط موالرت و  يها خالف نتايج پژوهش

آنها در پژوهش . است )25(و داويور و همكاران) 4(نهمكارا
از پرسشنامه رويكرد مطالعه عمل  گيري خود با بهره

در رشد عمل فكورانه  يفكورانه، به نقش محيط آموزش
از  ،يمحيط يها ينظر اريكسون ويژگ بر طبق. اذعان دارند

 عوامل تعيين كننده در رشد و پرورش عمل فكورانه در افراد
در مورد مغايرت نتيجه پژوهش حاضر با ). 5(هستند

رسد كه  مي صورت گرفته در اين زمينه، به نظر يها پژوهش
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به رويكرد مطالعه  ،يپرستار يآموزش يها دوره يدر طراح
به  ينشده و دوره آموزش يعمل فكورانه توجه اساس

رشد مطالعه عمل  يصورت مستقيم و آگاهانه در راستا
چنانچه در . است شدهن يريز برنامه نيادانشجوفكورانه در 

دوره  يها مؤلفهن يااز م ،پژوهش حاضر نيز نشان داده شد
 يرا برا يمناسب يبين پيشاستقالل توان  مؤلفهتنها  ،يآموزش

را در  يتر بيشاين امر، مطالعات  .مطالعه عمل فكورانه داشت
  .سازد مي يآن، ضرور يزمينه و داليل احتمالاين 
 مؤلفهنگين ياتفاوت م يپژوهش حاضر و در بررس در

نشان  يورود يها لبر اساس سا يتجربه دوره آموزش
 نيادانشجو ،يترم تحصيل شيداده شده است كه با افزا

تر  شتر و اثر بخ را مطلوب يدوره آموزش ،يپرستار
نيز با  يبر اساس سال ورود نيهمچن .اند نموده يابيارز
 يتر بيش ليتما ،يپرستار نيادانشجو يليترم تحص شيفزاا

در . شد دهياستفاده از رويكرد مطالعه عمل فكورانه د يبرا
 نيادانشجواز  تر بيشسال چهارم  نيادانشجواين زمينه نيز 
 نياشجوداناز  تر بيشسال سوم  نيادانشجوسال سوم و 

اين  .ندسال دوم به رويكرد مطالعه عمل فكورانه توجه داشت
نتيجه با نتيجه پژوهش صورت گرفته توسط داويور و 

تغيير در ميزان استفاده از  يبررس يهمكاران در راستا
مختلف  يها لرويكرد مطالعه عمل فكورانه در خالل سا

 يآنها در پژوهش خود بر رو. تحصيل هماهنگ است
فتند كه روند يادر ،ياول تا سوم پزشك يها لسا نيادانشجو
به رويكرد مطالعه عمل  نيادانشجو گيري در جهت يافزايش

. شود مي مختلف تحصيل ديده يها لسا يفكورانه در ط
با استفاده از مقايسه تر  داويور و همكاران به طور مشخص

سال سوم باالتر از سال  نيادانشجونشان دادند كه  يزوج
سال اول  نيادانشجوسال دوم باالتر از  نيانشجودادوم، و 

ن نمود كه يابتوان  مي فتهيادر توجيه اين ). 25(اند گرفته يجا
و  يه آموزشرتجربه دو بين كه يباالي يبا توجه به همبستگ

رسد كه  مي مطالعه عمل فكورانه مشاهده گرديد، به نظر
ن با باال رفت ينمودن تجربه دوره آموزش يبيااثربخش ارز
آنها به  گيري ، در جهتنيادانشجوتوسط  يترم تحصيل

 يافزايش ترم تحصيل مطالعه عمل فكورانه بر اساس يكردرو
جهت  يتر بيشهر چند به تحقيقات ، نيز در ارتباط بوده است

  .ز استيااظهارنظر در اين زمينه مورد ن
اين مطالعه، بررسي بر روي گروهي از  يها محدوديت از

اصفهان بود  يري در دانشگاه علوم پزشكپرستا نيادانشجو
كه جمعيت خاص و همگن بودند و لذا تعميم نتايج آن بر 

ن يادر پا. است تر بيشزمند مطالعات يان ها ساير جمعيت
ديگر علوم  يها در رشته يشود كه چنين مطالعات مي پيشنهاد

 يانجام تحقيقات. دارند انجام گيرد ينيز كه جنبه بالين يزشكپ
همچنين . گردد مي توصيه اين زمينهدر  يطولبا طرح 
 ياثرگذار يدر بررس يتجرب اي يا مقايسه يعل يها پژوهش

  .است اين متغيرها سودمند
  

  گيري نتيجه
تجربه دوره  مؤلفهبين هاي اين پژوهش نشان داد  يافته

فكورانه  ملگيري از مطالعه ع و ميزان بهره يآموزش
بر اين ضريب عالوه . وجود دارد يرابطه معنادار

تجربه دوره  يها مؤلفهخرده  يبين تمام يهمبستگ
معنادار  يبا متغير مطالعه عمل فكورانه نيز همگ يآموزش

 نيادانشجو ،يليترم تحص شيبا افزا همچنين. نشان داد
استفاده از رويكرد مطالعه  يبرا يتر بيش ليتما يپرستار

 كرديحال در توسعه رو نيبا ا .نشان دادندعمل فكورانه 
توجه  رانيمطالعه عمل فكورانه الزم است به استقالل فراگ

در  قاتيتحق جينجا كه هنوز نتاآاز  .مبذول گردداي  ژهيو
 يتر بيش قاتيبه تحق هيتوص ،نيست كننده نعقا نهيزم نيا

  .گردد مي خصوص نيدر ا
  

  قدرداني
 نيادانشجوين محترم و مسؤولن، از كليه يادر پا
اصفهان كه ما را در  يپزشك دانشگاه علوم يپرستار

  .كمال تشكر را داريم ،رساندند يرياانجام پژوهش 
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The Relationship between Course Experience and Deliberate Practice 
Study Approach among Nursing Students 

 
Hamid Abdi1, Mohammad Reza Nili2 

 
Abstract 
 
Introduction: Approaches to studying include explicit and implicit thoughts and behaviors which could be 
modified by educational interventions. The purpose of this study was to determine the relationship between 
course experience and deliberate practice study approach among nursing students in Isfahan University of 
Medical Sciences. 
Methods: This descriptive-correlational study was performed on all the third, fifth and seventh semester 
undergraduate nursing students of Isfahan University of Medical Sciences in 2013-14 academic years. The 
participants (n=187) were selected through convenient sampling. Data collection tools were Course 
Experience questionnaire and Deliberate Practice Study Approach questionnaire. The collected data were 
analyzed using descriptive and inferential statistics (correlation coefficients, ANOVA, and linear regression 
analysis). 
Results: Ultimately, 123 questionnaires were analyzed. The mean score of course experience was 
122.29±26.02 (out of 180), and the mean score of deliberate practice study approach was 89.74±17.18 (out 
of 125). There was a significant correlation between course experience and deliberate practice study 
approach (p=0.001, r=0.95). The multiple regression analysis also showed that among predictive 
components (course experience and its components), only the independent component could appropriately 
predict deliberate practice study approach (P=0.001). 
Conclusion: According to the correlation between course experience and use of deliberate practice study 
approach, it is suggested that nursing teachers and planners pay special attention to this issue. 
 
Keywords: Course experience, deliberate practice study approach, nursing students. 
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