 - 1عنوان فرآيند:

تدریس با استفاده از راهبرد شناختی سازماندهی به روش سلسله مراتب
 - 2صاحبان فرآيند و همکاران :محسن کوشان
 - 3محل اجراي فرآيند :دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
- 4نام دانشگاه :علوم پزشکی سبزوار
 - 5گروه هدف فرآيند :دانشجویان رشته پرستاری
 - 6حيطه فرآيند :در طول ترم

- 7محور يا محورهاي همسو با فرآيند:
مرجعيت علمي
نظريه پردازي در علوم پزشکي
معرفت ديني (الزامات اسالمي فرهنگي در فرآيندهاي آموزشي)
اخالق حرفه اي
پيشرفت و عدالت
بومي سازي فرآيندهاي آموزشي
اصالحات و استانداردسازي در آموزش علوم پزشکي
رويکردهاي نوين در فرآيندهاي آموزشي
آموزش علوم پاسخگو

ردیف
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تاريخ اجرا(مدت اجراي فرآيند به همراه جدول زمانبندي اجرا) :چهارده ماه
شرح هريک از فعاليتهاي اجرايي طرح به
تفکيک

طول مدت

1

مطالعات اولیه و طرح پروپوواال در شوورار ر و
نواقص و تصویب نهایی

دو ماه

2

جم آوری داده ها

 9ماه

3

تجزیه و تحلیل داده ها و تدوین گزارش

 11روز

4

تکمیل گزارش و نگارش مقاله

 11روز

زمان اجرا
ماه 1-2

ماه 3-12

ماه 12-13

 - 9سطح اثرگذاري :
 - 11مقدمه:
شناخت به معنای رایندهای ذهنی است که به وسیله آن ها رد اطالعات را مورد توجه قرار داده  ,به رمز در
آورده و در حا ظه خود ذخیره می سااد و هر وقت که الام بود آن ها را را می خواند و مورد استفاده قرار می
دهد و راهبردهای شناختی تدابیری هستند که برای این منظور به کار گر ته می شوند .به عبارت دیگر راهبرد
شناختی ر تار ,اندیشه یا روشی است که راگیر در طی یادگیری اا آن استفاده می کند تا مطالب را به راحتی در
حا ظه ذخیره نموده و به راحتی نیز آن ها را به یاد آورد(.)1
راهبردهای شناختی همان رایندهای حا ظه هستند و شامل تکرار ,بسط معنایی و سااماندهی می باشند(.)2
سااماندهی در حا ظه دراا مدت به این صورت است که اطالعات در طبقه ها و ایر طبقه هایی بایگانی می شوند(
) .هیلگارد و اتکینسون می نویسند :سااماندهی مناسب تر اطالعات هنگام رمز گردانی موجب باایابی آسان تر آن
خواهد شد(  .)3اگر هنگام رمز گردانی  ,هرستی اا اسامی یا کلمات بر اساس طبقات یا مقوله ها سااماندهی
شوند و سپس آن ها را طبقه به طبقه باایابی نماییم ,یادآوری آن ها بسیار آسان خواهد بود( .) 3
یکی اا شیوه های سااماندهی ,سلسله مراتب است .در این روش ماده ها اا کلی به جزئی سااماندهی می
شوند .گوردوباور و همکارانش( )1191در آامایشی به یک گروه کلماتی را به صورت سلسله مراتب نشان دادند و به
گرو دیگر ,همان کلمات را به صورت نامرتب نشان دادند ,در پایان آن هایی که کلمات را به صورت سلسله مراتب
در یا ت کرده بودند بهتر اا گروه دیگر به یاد آوردند(.) 4
مطالعات انجام شده نشان داده اند که استفاده اا راهبردهای شناختی پیشر ت تحصیلی یادگیرندگان را بهبود
می بخشد مثال اسکات پاریس و همکارانش اا مطالعات خود نتیجه گر تند دانشآمواانی که این راهبردها را به آن
ها آمواش داده اند در مقایسه با آن هایی که آمواش ندیده بودند در توانایی خواندن و همیدن بهتر بودند( .)1

ابراهیمی قوام آبادی( ) 1311نتیجه گر ت که آمواش راهبردهای یادگیری عالوه بر درک مطلب ,سرعت
یادگیری ,دانش را شناختی ,مفهوم خودتحصیلی ,برنامه ریزی ,تنظیم وقت و حل مساله را در دانش آمواان
ا زایش می دهد(.) 5
عباباف ( 94 , )1315دانش آموا قوی و ضعیف را مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گر ت که دانش آمواان قوی
بیشتر اا دانش آمواان ضعیف اا راهبردهای شناختی سااماندهی ,بسط و تکرار استفاده می کنند(.)9
ملکی در مطالعه  212نفر اا دانش آمواان سال اول متوسطه نتیجه گر ت که آمواش راهبردهای شناختی تاثیر
آشکاری بر عملکرد دانش آمواان در درس های مختلف تحصیلی دارد(.)1
به طور خالصه و اینستاین و هیوم ( )1111مطالعات متعددی را بررسی کردند و نتیجه گر تند که معلمان می
توانند با آمواش راهبردهای شناختی و راشناختی به دانش آمواان کمک کنند تا آن ها در تحصیل خود مو قیت
بیشتری داشته باشند(.)1
با توجه به موارد ذکر شده ,به روشنی می توان گفت که راهبردهای شناختی نقش بسیار مهمی در یادگیری
دارند اما به شرطی که راگیران اا آن ها استفاده نمایند که به نظر می رسد راگیران به خصوص دانشجویان به
دالیلی مانند ندانستن و یا تصور این که کاربرد آن ها وقت گیر است ( چون اکثر دانشجویان مطالعه را به پایان
ترم موکول می کنند که رصت یادگیری وجود ندارد) استفاده نمی کنند .البته این پژوهش قصد تکرار مطالعات
قبلی را ندارد ایرا همان طور که ذکر شد تاثیر مثبت راهبردهای شناختی اا جمله راهبرد سااماندهی بر یادگیری
ثابت شده است  .در واق این مطالعه قصد دارد یکی اا راهبردهای شناختی یعنی سااماندهی را در تدریس دروس
استفاده کند که اگر کارایی آن در هنگام تدریس نیز مانند هنگام مطالعه مشخص شود کمک ایادی به
دانشجویانی که به هر دلیل اا آن هنگام مطالعه استفاده نمی کنند خواهد نمود تا در باایابی مطالب اا حا ظه خود
مشکل کمتری داشته باشند و در نهایت شاهد پیشر ت تحصیلی آنان باشیم  .همچنین در صورت اثبات موثر
بودن این روش می توان استفاده اا آن را به سایر مدرسان پیشنهاد نمود.

 - 11هدف کلي و اهداف اختصاصي:
هدف کلي :تعیین تاثیر استفاده اا راهبرد شناختی سااماندهی در میزان یادگیری دانشجویان

اهداف جزئي:
 -1تعیین میانگین نمرات پایان ترم درگروه آامودنی در درس روان شناسی
 -2تعیین میانگین نمرات پایان ترم گروه شاهد در درس روان شناسی
 -3مقایسه میانگین نمرات پایان ترم دو گروه در درس روان شناسی

 - 21روش اجرا(حداکثر در  3صفحه :)A4
این مطالعه به صورت تجربی یک سو کور در دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی  11-12دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار با حجم نمونه مورد نیاا  25نفر در هر گروه انجام شد .ابتدا دو رشته پرستاری و هوشبری که واحد
روانشناسی عمومی را اخذ نموده بودند انتخاب و به طور تصاد ی ساده دانشجویان یک رشته به عنوان گروه
آامودنی و رشته دیگر به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند سپس برای گروه آامودنی موضوعات هر جلسه به صورت
سلسله مراتب بر روی برگه تایپ شده و در ابتدای هر جلسه بین آامودنی پخش شد و به مدت  12 – 15دقیقه (
بسته به نوع موضوع) با دانشجویان مرور گردید و پس اا آن تدریس درس مربوطه طبق آن ارائه شد .گروه شاهد
نیز به همان روش معمول و رایج یعنی سخنرانی و پرسش و پاسخ آمواش دیدند .در پایان ترم اا هر دو گروه در
یک روا و یک جلسه امتحان با سواالت مشابه امتحان گر ته خواهد شد .و تصحیح اوراق با استفاده اا کلید و
توسط ردی غیر اا محقق انجام خواهد شد
 - 13نتايج و پيامدهاي اجراي فرآيند :پس امتحان پایان ترم در تاریخ  11/11/4و تصحیح اوراق ارائه
خواهد شد.

- 14چگونگي معرفي نتايج فرآيند:

- 15نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرائي فرآيند:

- 16فهرست تائيديه هاي مربوط به فرآيند(پيوست):

