چکیذٍ:
آًچَ کَ تیػتریي تاثیر را تر ّضعیت عولکرد تذؿیلی داًػجْیاى
دارد ،هِارت عوْهی هغالعَ ،یادگیری درضی ّ یادآّری هغالة
آهْختَ غذٍ اضت .غٌاخت راُثرد ُای هغالعَ ّ یادگیری گاهی
اضاضی ترای هذاخالت آهْزغی اضت .رّیکرد ُای جذیذ پژُّع در
آهْزظ تر اضتفادٍ از راُثردُای یادگیری ّ هغالعَ در تطِیل
فرایٌذ یاددُی – یادگیری ّ در ًِایت ارتقا پیػرفت تذؿیلی
هعغْف هی تاغذ ،اُویت راُثردُا تَ عٌْاى راُکاری ترای
ارتقاء ضغخ آهْزظ کاهال غٌاختَ غذٍ اضت .
ُر کص ترجیذا تا یک غیٍْ خاؼ تِتر یاد هی گیرد ّ راُثرد
هغالعَ ّ یادگیری هقْلَ ای فردی ّلی در عیي دال علوی ّ
اؾْلی اضت ّ تررضی ُا ًػاى دادٍ اضت کَ رّظ هغالعَ در
پیػرفت تذؿیلی هْثر اضت  .ایي پژُّع تا ُذف تررضی رّظ ُای
هغالعَ ّ یادگیری در داًػجْیاى ّ ارتثاط آى تا هػخؿات فردی
آًاى در ضال  7931در داًػگاٍ علْم پسغکی گٌاتاد تَ عٌْاى یک
هغالعَ تْؾیفی – تذلیلی تَ اًجام رضیذٍ اضت .
جاهعَ آهاری کلیَ داًػجْیاى داًػگاٍ علْم پسغکی ّ خذهات
تِذاغتی درهاًی گٌاتاد تْدٍ کَ در زهاى ًوًَْ گیری هػغْل تَ
تذؿیل تاغذ.
در ایي پژُّع ترای اًتخاب ً 709وًَْ هْرد
ًوًَْ گیری تؿادفی – ضِویَ ای (عثقَ ای)
اضتفادٍ غذٍ اضت کَ تا تْجَ تَ دّرٍ ُای
تذؿیلی ضِن ُر گرٍّ هػخؽ ّ تَ رّـ تؿادفی
اًذ.

پسُّع
هتٌاضة
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از رّظ
تا دجن
ّ ترم
گردیذٍ

ترای گردآّری دادٍ ُا پرضع ًاهَ تِیَ غذٍ کَ رّایی یي
پرضػٌاهَ ُا تْضظ چٌذ ًفر از کارغٌاضاى هْرد تاییذ قرار
گرفتَ ّ پایایی اتسار ُا تَ رّظ آزهْى هجذد تعییي گردیذٍ
اضت .
ترای تجسیَ ّ تذلیل دادٍ ُا در تخع آهار تْؾیفی از جذاّل
تْزیع فراّاًی ّ غاخؽ ُای هرکسی ّ پراکٌذگی اضتفادٍ غذٍ ّ
ترای تعییي ارتثاط تیي هتغیر ُا از ضریة ُوثطتگی پیر ضْى ّ
آزهْى ُای کای اضکًْر ّ ّتی اضتْدًت غذٍ اضت .
ًتایج پژُّع ًػاى داد کَ :راُثردُای هغالعَ درتطِیل فرایٌذ
یادگیری ّ در ًِایت پیػرفت تذؿیلی تاثیر تطسایی داغتَ ّ
اُویت راُثرد ُا تَ عٌْاى راُکاری ترای ارتقاء ضغخ آهْزظ
کاهال غٌاختَ غذٍ اضت ّ داًػجْیاى راُثردُای هتفاّتی را ترای

هغالعَ ّ یادگیری خْد تَ کار هی گیرًذ  .ایي غیٍْ
اختؿاؾی ّ تعضا هٌذؿر تَ فرد تْدٍ ّ جٌثَ عوْهی ًذارد .

ُا

اکثریت داًػجْیاى ( )%17/1تؿْرت اًفرادی هغالعَ ًوْدٍ ّلی
%83/9آًاى ًیس اکثر اّقات ّ یا ُویػَ تؿْرت گرُّی درش هی
خْاًٌذ.
هارکَ کردى ّ هرّر هجذد تیع از ُر رّظ دیگری هْرد اضتفادٍ
تْدٍ ّ در ً %93/3وًَْ ُا ایي رّظ را تَ عٌْاى راُثرد
هغالعَ ّ یادگیری زیاد تکار هی رّد  .پص از آى ًت ترداری ّ
خالؾَ ًْیطی در داًػجْیاى هْرد اضتفادٍ قرار گرفتَ ّ در
ً %83/9وًَْ ُا ایي رّظ را تَ عٌْاى راُثرد هغالعَ ّیادگیری
زیاد اًجام هی گردد.
پیػرفت تذؿیلی راتغَ هطتقین ّ هعٌی دار تا راُثردُای هغالعَ
ّ یادگیری داغتَ ّ داًػجْیاى ترای دضتیاتی تَ هْفقیت تذؿیلی
تیػتر تایذ تَ اؾاح ّ تِثْد غیٍْ ُای هغالعَ ّ ارتقا
یادگیری خْد هثادرت ًوایٌذ.
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