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Abstract 
Introduction: Web-based teaching and cognitive and metacognitive learning strategies are active 
teaching methods to enhance the academic achievement and self-efficacy. This study aimed to 
compare the effect of web-based teaching and cognitive and metacognitive learning strategies on 
academic achievement and self-efficacy. 
Materials and Methods: This study was a quasi-experimental with a pre-test, post-test and 
follow-up design. The statistical population included nursing students of Islamic Azad 
University, Pishva Branch in the academic year, 2013-14. Totally 60 students were selected 
through available sampling method and randomly assigned to three groups (each group 20 
students). All groups completed a teacher-made test of academic achievement and a self-efficacy 
questionnaire of Sherer, et al. (1982) as the pre-test, post-test and follow-up. The experimental 
groups were educated the course, “Children Nursing” in 10 sessions (each session 80 minutes). 
One group was taught through web-based and the other through cognitive and metacognitive 
learning strategies method. The data were analyzed by SPSS-19 software, using multivariate 
analysis of covariance. 
Results: The findings showed the mean grades of the experimental groups were significantly 
different (higher than) from those of the control group in both academic achievement and self-
efficacy in both the post-test and the follow-up stages. However, there was not any significant 
difference between the mean grades of those who underwent the web-based instruction and those 
who were taught through cognitive and metacognitive strategies method in the post-test and 
follow-up stages (p<0/05). 
Conclusion: The results of this research showed that both instruction methods could foster the 
academic achievement and self-efficacy of the students. Therefore, teachers can use any of these 
methods to improve the academic achievement and self-efficacy of nursing students. 
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 چکیده

پیشرفت  درهاي فعال آموزشی  شرو ،هاي آموزش مبتنی بر وب و راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی روش: مقدمه

هاي آموزشی مبتنی بر وب و راهبردهاي یادگیري شناختی و  ثیر روشاین مطالعه با هدف مقایسه تأ. تندتحصیلی و خودکارآمدي هس

  .فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي انجام شد

  اصیل مقاله



 

  

  تأثیر آموزش مبتنی بر وب و راهبردهاي یادگیري شناختی و  فراشناختی مقایسه
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جامعه آماري پژوهش شامل . و پیگیري بود آزمون پس -آزمون آزمایشی با طرح پیش این پژوهش نیمه: ها روشمواد و 

دانشجو با روش  60در مجموع . بود 1392-93دانشجویان رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا در سال تحصیلی 

ساخته  ها آزمون معلم همه گروه. جایگزین شدند) دانشجو 20هر گروه ( سه گروه طور تصادفی در یري در دسترس انتخاب و بهگ نمونه

هاي  گروه. آزمون و پیگیري تکمیل کردند پس -آزمون عنوان پیش و همکاران را به شرر پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه خودکارآمدي

هاي مبتنی بر وب و راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی درس پرستاري  روشاي با  دقیقه 80جلسه  10طور مجزا  آزمایش به

  .تحلیل شد کوواریانس چند متغیرهروش و 19نسخه  SPSSافزار  نرمها با  ادهد. کودکان را آموزش دیدند

هر دو متغیر پیشرفت تحصیلی و  و کنترل درهاي آزمایش  آزمون و پیگیري گروه نتایج نشان داد بین میانگین پس :نتایج

اي مبتنی بر وب و راهبردهاي ه آزمون و پیگیري روش عالوه بر آن بین میانگین پس. خودکارآمدي تفاوت معناداري وجود داشت

  ).p>05/0(تفاوت معناداري وجود نداشت  فراشناختی در هیچ یک از متغیرها یادگیري شناختی و

. توانستند پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي دانشجویان را ارتقا دهند آموزشینشان داد هر دو روش  ها یافته :گیري یجهنت

هاي مبتنی بر وب و راهبردهاي  توانند از روش دانشجویان پرستاري می یلی و خودکارآمديبنابراین اساتید براي بهبود پیشرفت تحص

  .استفاده کنندیادگیري شناختی و فراشناختی 

  

  واژگان کلیدي

  ، خودکارآمديپیشرفت تحصیلی، ، یادگیري،یفراشناخت و یمبتنی بر وب، شناخت

    

   مقدمه

را  اووار هستند که نباید فراگیر را در برابر مطالب و مفاهیم قرار داد، بلکه باید هاي اخیر آموزش و تدریس بر این اصل است نظریه

هاي آموزشی باید طوري  بر این اساس روش. له برسدأرو نمود تا خود به کشف روابط بین مطالب و حل مس هله و موقعیت روبأبا مس

هاي  همچنین در سال ].1[شود  دگیري و هم افزایش خودکارآمديیاباعث افزایش هم دارد تا  طراحی شوند که فراگیر را به فعالیت وا

این تغییرات باید این باشد که آموزش تا حد امکان از حالت منفعل خارج  نتیجه .هاي آموزش تغییرات زیادي کرده است اخیر روش

ریس باعث تغییر از جدید آموزش و تد يها ظهور نظریه. شده و به سمت آموزش فعال همراه با درك عمیق متمایل گردد

یکی از معیارهاي کارایی هر نظام آموزشی  ].2[ شده است) مستقل از معلم( آموز محوري به دانش )وابستگی به معلم( محوري معلم

هاي آموزشی به دنبال باال بردن کارایی و کیفیت خود هستند که در این زمینه توجه  نظام. استمیزان پیشرفت تحصیلی فراگیران آن 

پیشرفت تحصیلی عبارت است از توانایی اثبات موفقیت تحصیلی در اکتساب پیامدي که . شرفت تحصیلی اهمیت زیادي داردبه پی

شناختی است که به دلیل نقشی که در پیشرفت  هاي مهم روان یکی از سازه ،خودکارآمدي ].3[ ریزي شده است براي آن طرح

ثیرگذار در آن أدر حقیقت افزایش خودکارآمدي و شناسایی عوامل ت. گرفته است شناسان قرار تحصیلی دارد، اغلب مورد توجه روان

خودکارآمدي  ].4[ اي ایفا کند کننده تواند در پیشرفت تحصیلی فراگیران و یاري رساندن به آنان در دستیابی به اهداف نقش تعیین می

له کارها براي رسیدن به انواع عملکردهاي تعیین شده هایشان براي سازماندهی و اجراي یک سلس قضاوت افراد در مورد توانایی

کنند، اما افرادي که میزان خودکارآمدي آنان  افرادي که میزان خودکارآمدي آنان پایین است از انجام کارها اجتناب می  ].5[ باشد می

بنابراین  ].6[ دهند تالش خود ادامه میله را حل نکنند به أتا زمانی که مس کنند و معموالً باال است به خوبی در کارها مشارکت می

هاي خود است  هاي پیشرفت تحصیلی و باورهاي فرد درباره توانایی ترین موضوعات پژوهش در هر نظام آموزشی بررسی علت اساسی

ي توان به آموزش مبتنی بر وب و راهبردهاي یادگیر ها براي افزایش پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي می که از مهمترین روش

) Web-based Teaching(ثیر آموزش مبتنی بر وب أشود تا ت در این پژوهش تالش می بنابراین. شناختی و فراشناختی اشاره کرد

بر پیشرفت ) Cognitive and Metacognitive Learning Strategies(و راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی 

  .تحصیلی و خودکارآمدي بررسی شود

عالوه بر آن رشد و تکامل . آموز محوري شده است محوري به دانش ا جدید آموزش و یادگیري باعث تغییر از معلمه ظهور نظریه

هاي نوین آموزش و یادگیري خود را از  گیري از شیوه اي را فراهم کرده است تا انسان عصر جدید با بهره وسایل نوین ارتباطی زمینه

روش . و بتواند در هر مکان و زمانی طبق نیاز و خواست خویش به یادگیري بپردازد حصار وابستگی مکانی و زمانی رها ساخته

هاي نوین ارتباطی به ویژه اینترنت را مورد  هاي نسبتا نوین و فعال آموزشی است که از فناوري آموزش مبتنی بر وب یکی از شیوه
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هاي متعددي شده  از آموزش مبتنی بر وب تعریف ].7[ است دهد و در چند دهه اخیر روند رو به تکاملی را طی کرده کید قرار میتأ

داند که براي آموزش از  آموزش مبتنی بر وب را یکی از مصادیق یادگیري الکترونیکی و یک ابداع آموزشی می Khan مثالًاست 

بر وب را یکی از  آموزش مبتنی Chirp ].8[کند  استفاده می) هاي گسترده جهانی شبکه(و اینترنت ) شبکه محلی(اینترانت 

  ].9[ کند کید میبه یادگیري از طریق فناوري وب تأ داند که به طور کلی هاي یادگیري الکترونیکی می ترین روش پیشرفته

در این پژوهش منظور از روش آموزش مبتنی بر وب، آموزش محتوي درسی از طریق فناوري وب بود که دانشجویان خود 

استاد از آنان آزمون اینترنتی  هر جلسه کردند و در پایان میشد، مطالعه  به آنها معرفی می هایی که مطالب درسی را از سایت

این نوع . همچنین دانشجویان در خارج از ساعات کالس از طریق ایمیل با استاد و سایر دانشجویان در ارتباط بودند .گرفت می

ساعته به  24در این روش یادگیرندگان به صورت . ارد زیر اشاره کردتوان به مو میمزایاي بسیاري دارد که از مهمترین آنها آموزش 

خوانند، نیاز به رفت  میشوند، با سرعت دلخواه خود درس  میمحتواي آموزشی دسترسی دارند، در هر زمان و مکان مشغول یادگیري 

. لمان تسهیل کننده آموزش و یادگیري هستندشود و مع یبرنامه کاري آنان تداخل ایجاد نمو آمد براي حضور در کالس را ندارند، در 

زیرا در این روش محتوي یک بار تدوین و . شود میهاي آموزشی  جویی در زمان، معلمان و هزینه همچنین این روش باعث صرفه

اند که این  دهثیر آموزش مبتنی بر وب به طور خالصه نشان داها در زمینه تأ نتایج پژوهش ].10[ بارها مورد استفاده قرار می گیرد

براي  ].16-18[ شود و افزون بر آن باعث افزایش خودکارآمدي می ]11-15[ روش باعث افزایش پیشرفت تحصیلی

به این نتیجه رسیدند که روش مبتنی بر  ،ثیر روش مبتنی بر وب پرداختندو همکاران در پژوهشی که به بررسی تأ  Karahocaمثال

مقایسه اثربخشی عاشوري و همکاران در پژوهشی با موضوع  ].11[ شود میآموزان  شوب باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دان

شناسی به این  هاي آموزشی مبتنی بر وب، یادگیري مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست روش

به  که در پژوهشیTsai و   Chiuبر آن افزون  ].15[شود  مینتیجه رسیدند که روش مبتنی بر وب باعث افزایش پیشرفت تحصیلی 

شود  میبررسی آموزش مبتنی بر وب پرداختند به این نتیجه رسیدند که آموزش مبتنی بر وب باعث افزایش خودکارآمدي فراگیران 

]16.[ Poddar ز آموزش و مداخله ا که و همکاران ضمن پژوهشی درباره مداخالت آموزشی مبتنی بر وب به این نتیجه رسیدند

  ].18[ شود میطریق وب باعث افزایش خودکارآمدي 

راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی کنند  میاز آن استفاده  هیکی دیگر از راهبردهاي که نظام آموزشی کشورهاي پیشرفت

تی و فراشناختی بنا ترین محور آموزش خود را بر پایه راهبردهاي یادگیري شناخ نظام آموزشی کشورهاي پیشرفته عمده امروزه. است

هاي  راهبردهاي یادگیري مجموعه فعالیت ].4[دهند  میهاي سنتی مانند سخنرانی و غیره را کمتر مورد استفاه قرار  اند و روش نهاده

ی، راهبردهاي شناخت ].19[ تر است تر، موثرتر و قابل انتقال بخش تر، لذت تر، آسان یادگیري سریع برايانجام شده توسط یادگیرنده 

کنند تا اطالعات جدید را با اطالعات قبال آموخته شده ترکیب و آنها را در حافظه بلندمدت  میراهبردهایی هستند که به ما کمک 

راهبردهاي فراشناختی، . دهی یا گسترش معنایی و سازماندهی هستند ذخیره کنیم که این راهبردها شامل تکرار یا مرور ذهنی، بسط

ریزي، نظارت و  ت، هدایت و در صورت لزوم تغییر راهبردهاي شناختی هستند که این راهبردها شامل برنامهراهبردهایی براي نظار

اند که این  ثیر راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی به طور خالصه نشان دادهها در زمینه تأ نتایج پژوهش ].6[ دهی است نظم

براي مثال  ].22- 26[ شود میون بر آن باعث افزایش خودکارآمدي و افز ]20-23[ روش باعث افزایش پیشرفت تحصیلی

Schleifer  و همکاران در پژوهشی که به بررسی راهبردهاي یادگیري بر عملکرد تحصیلی پرداختند، به این نتیجه رسیدند که

یشتري از راهبردهاي یادگیري و هر چقدر افراد به میزان بشود  میاستفاده از راهبردهاي یادگیري باعث افزایش عملکرد تحصیلی 

سیف و مصرآبادي ضمن پژوهشی گزارش کردند که استفاده از  ].20[ یابند میاستفاده کنند، به پیشرفت تحصیلی باالتري دست 

سعید و مهرابی ضمن پژوهشی با عنوان  ].21[ شود میراهبردهاي شناختی و فراشناختی باعث افزایش درك و نگهداري متون درسی 

آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر تقویت این راهبردها، آمادگی یادگیري خودراهبر و خودکارآمدي دانشجویان به  اثربخشی

 ].24[ این نتیجه رسیدند که آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی باعث افزایش معنادار خودکارآمدي دانشجویان شده است

Ramdass   و Zimmerman بررسی اثربخشی آموزش راهبردهاي خودتنظیمی بر خودکارآمدي و خودارزیابی در پژوهشی که به

دادند، خودکارآمدي  میآموزانی که راهبردهاي خودتنظیمی را مورد استفاده قرار  آموزان پرداختند، به این نتیجه رسیدند دانش دانش

رویش بقال و همکاران در پژوهشی با عنوان محمدي د ].23[کردند  میتري ارزیابی  بیشتري داشتند و خود را به شکل مثبت

) انگیزش تحصیلی، خودکارآمدي و اضطراب امتحان(بر باورهاي انگیزشی ) شناختی و فراشناختی(اثربخشی راهبردهاي خودتنظیمی 

کاهش آموزان دبیرستان به این نتیجه رسیدند که راهبردهاي خودتنظیمی باعث افزایش انگیزش تحصیلی و خودکارآمدي و  دانش
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کنند،  میکنند و اغلب از اینکه زمان زیادي صرف مطالعه  میدانشجویانی زیادي به مشاور مراجعه  ].25[اضطراب امتحان شده است 

هاي درسی را مطالعه کنند تا مطالب براي مدت  دانند چگونه کتاب نمیگویند  میگیرند و یا اینکه  نمیاما از اینکه نمره مناسبی 

دهنده این مطلب است که آنان مشکالتی در زمینه یادگیري  ها نشان این گالیه. کنند میا باقی بماند، گالیه بیشتري در ذهن آنه

همچنین تا به حال پژوهشی به برررسی تاثیر آموزش . شود میگاهی این مساله باعث افت تحصیلی و یا حتی ترك تحصیل . دارند

شود  میاختی در دانشجویان پرستاري نپرداخته است که در این پژوهش تالش مبتنی بر وب و راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشن

مقایسه هدف کلی این پژوهش عالوه بر آن با توجه به نقش خودکارآمدي در پیشرفت تحصیلی، . پژوهشی نیز تکمیل شود این خأل

دکارآمدي دانشجویان پرستاري ی و خوآموزش مبتنی بر وب و راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیل تأثیر

  .بود

  

 ها مواد و روش

 همه پژوهش نیا يآمار جامعه. بودو پیگیري با گروه کنترل  آزمون پس -آزمون آزمایشی با طرح پیش این مطالعه نیمه

دانشجو  60ن آنان در مجموع از میا .بودند 1392-93پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا در سال تحصیلی دانشجویان رشته 

یگزین دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جا طور تصادفی در گیري در دسترس انتخاب و به به روش نمونه) دانشجو 20هر گروه (

ها وارد  ها از معاون پژوهشی دانشگاه به کالس که پس از کسب اجازه ورود به کالس به این صورت بودنحوه اجراي پژوهش . شدند

هاي الزم به استاد مربوطه داده شد تا او کالس درس  یان هدف پژوهش براي استاد، در خارج از ساعات درسی آموزششده و پس از ب

ماه پس از  2البته پیش از مداخله، پس از مداخله و . هایی که آموزش دیده بود، اداره کند و بر اساس آن آموزش دهد خود را با روش

گیري پیشرفت تحصیلی و  براي اندازه. صیلی و خودکارآمدي مورد ارزیابی قرار گرفتندمداخله دانشجویان از لحاظ پیشرفت تح

  :خودکارآمدي از ابزارهاي زیر استفاده شد

گیري پیشرفت تحصیلی از سه آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی درس پرستاري  براي اندازه :آزمون پیشرفت تحصیلی) الف

آزمون پیشرفت تحصیلی بر اساس کتاب درس پرستاري کودکان توسط سه . ه شدداستفا) ريآزمون و پیگی آزمون، پس پیش(کودکان 

اي  گزینه 4ال ؤس 50هر فرم آزمون شامل . تن از استادان مجرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا در سه فرم الف، ب و ج تهیه شد

، 77/0، 75/0ریچاردسون به ترتیب -و ج با روش کودر ، بهاي الف پایایی فرم یید شد وروایی آزمون با نظر متخصصان تأ بود که

  .به دست آمد 72/0

گویه است  17این ابزار شامل . طراحی شده است] 27[و همکاران  Shererاین پرسشنامه توسط : پرسشنامه خودکارآمدي) ب

آنان . باشد می 85و باالترین نمره  17ن نمره تری در این ابزار پایین. شود میگذاري  که با استفاده از مقیاس پنج درجه اي لیکرت نمره

 81/0همچنین دهقانی و همکاران با روش آلفاي کرونباخ اعتبار آن را  ].27[ گزارش کردند 76/0با روش آلفاي کرونباخ اعتبار آن را 

  .طراحی شد محتوي این مداخله توسط سه تن از استادان درس پرستاري کودکان دانشجویان پرستاري ].28[ گزارش کردند

هاي مبتنی بر وب و راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی  اي با روش دقیقه 80جلسه  10هاي آزمایش به طور مجزا  گروه

ي امحتو .انجام شد 1392-93این مداخله در ترم دوم سال تحصیلی  .آموزش دیدند و گروه کنترل با روش متداول آموزش دید

و توسط یک استاد درس پرستاري کودکان در هر سه گروه به طور  ن درس پرستاري کودکان طراحیمداخله توسط سه تن از استادا

  .ها به صورت زیر بود ئیات مداخله در گروهجز .انجام شدهمزمان 

همچنین براي دانشجویانی که قرار بود با . هاي الزم داده شد قبل از شروع پژوهش به استاد مربوطه آموزش: روش مبتنی بر وب

وش مبتنی بر وب آموزش ببینند، یک جلسه آموزشی توجیهی گذاشته شد و نحوه استفاده از وب و توضیحات الزم در این زمینه ر

هر  ياکرد، سپس محتو میي را به دانشجویان معرفی اهاي مرتبط با محتو در روش مبتنی بر وب استاد سایت. براي آنان ارائه شد

معرفی شده و سایر  هاي اینترنتی ي را از سایتاد و در نهایت دانشجویان مفاهیم مرتبط با محتوکر میرا به دانشجویان معرفی  جلسه

دانشجویان پس از مطالعه مطالب درسی در یک آزمون اینترنتی که توسط استاد طراحی شده بود، . دادند میها مورد مطالعه قرار  سایت

پست همچنین در ساعات غیر آموزشی دانشجویان از طریق . داد میورد به آنان بازخ یاینترنت استاد به روشکردند و  میشرکت 

نقش اصلی استاد در این روش آماده کردن مطالب آموزشی، مدیریت جلسات،  .با استاد و سایر دانشجویان در ارتباط بودند الکترونیکی

هاي مرتبط و برگزاري  ایمیل، معرفی سایتاالت دانشجویان از طریق ؤدر دسترس قرار دادن اینترنت براي دانشجویان، پاسخ به س

  .آزمون بود
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آموزش راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی شامل آموزش راهبردهاي تکرار یا : راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی

ونویسی مطالب مطالب کلیدي، ر سازي شامل بازگویی مطالب، چندبار خوانی، چندبار نویسی، خط کشیدن و برجسته(مرور ذهنی 

آموخته شده،  به مطالب قبالًشامل ارتباط دادن مطالب جدید (دهی یا گسترش معنایی  ، بسط)دشوار و بازگویی مطالب براي خود

گري، آموزش مطالب آموخته شده به دیگران و شرح، تفسیر و تحلیل  برداري، قیاس ها، یادداشت سازي ذهنی، استفاده از سرواژهتصویر

بندي کردن اطالعات جدید به یک شکل جدید، تبدیل متن درس به نقشه  بندي یا طبقه شامل دسته(، سازماندهی )طالبروابط میان م

هاي اصلی یک مطلب و تولید نقشه یا دیاگرام مفهومی براي مشخص  یا نمودار، استفاده از طرح درختی براي خالصه کردن اندیشه

بینی زمان الزم براي مطالعه، تعیین سرعت  شامل تعیین هدف مطالعه، پیش(ریزي  ، برنامه)کردن روابط میان مفاهیم کلیدي درس

شامل ارزیابی پیشرفت مطالعه، نظارت بر توجه و (، کنترل و نظارت )مطالعه و انتخاب یکی از راهبردهاي شناختی براي مطالعه

و ) هاي امتحانی الؤبینی س ت مطالعه و پیشخود ضمن مطالعه و یادگیري، کنترل زمان و سرع ال پرسیدن ازؤیادگیري خود، س

الزم به ذکر . بود) شامل تعدیل سرعت مطالعه، تعدیل زمان مطالعه و اصالح یا تغییر راهبردهاي شناختی براي مطالعه(دهی  نظم

لسه بعد تکالیف مورد است که در پایان هر جلسه به آنان تکلیفی مبتنی بر راهبردهایی که آموزش دیده بودند، داده شد و در ابتداي ج

  .گرفت میبررسی قرار 

در روش متداول یا روش مرسوم استاد مطالب درسی را با روش رایج که سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ بود، : متداول روش

ال آنها را ؤیدن ساالت خود را بپرسند و استاد هم با پرسؤتوانستند درباره مطالب درسی س میدر این روش دانشجویان . کرد میتدریس 

  .داد میداشت و در بحث شرکت  می به فعالیت وا

ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل  داده. آوري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ها پس از جمع الزم به ذکر است که داده

ي از روش آماري ها رضف آزموني براي و پراکندگی و در سطح استنباطی مرکز شیگراي ها شاخص ازدر سطح توصیفی . شدند

 به مطالعه ورود شرایط .استفاده شد 19نسخه  SPSSافزار  از نرمبا استفاده ) MANCOVA(تحلیل کوواریانس چند متغیره 

 ماه گذشته 6فقدان نزدیکان در و عدم  واحد پیشواجوي پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی دانش برخورداري از سالمت جسمانی و روانی،

. وددستیابی به پرسشنامه ناقص بو  در همکاري کنندگان شرکت، امتناع جلسه 2ي خروج از مطالعه شامل غیبت بیش از معیارها و

  .شرکت در پژوهش گرفته شد براينامه کتبی  رضایتکنندگان  شرکتالزم به ذکر است که که قبل از انجام پژوهش از 

  

  ها یافته

در این پژوهش هیچ . سال بود 86/21زاد اسالمی واحد پیشوا با میانگین سنی دانشجوي پرستاري دانشگاه آ 60کنندگان  شرکت

پیش از انجام . کنندگان بود ها پس از تکمیل شدن توسط شرکت اي نداشتیم که علت آن کنترل دقیق پرسشنامه پرسشنامه مفقوده

نتایج . س چند متغیره مورد ارزیابی قرار گرفتهاي تحلیل کوواریان ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره، پیش فرض تحلیل داده

اسمیرنوف براي هیچ یک از متغیرها معنادار نبود که این یافته حاکی از آن است که فرض نرمال بودن برقرار  -آزمون کولموگروف

که فرض برابري  ها به ترتیب حاکی از آن است باکس و آزمون لوین معنادار نبودند که این یافته Mهمچنین نتایج آزمون . است

شاخص آماري میانگین و انحراف استاندارد متغیرها در  1در جدول . ها برقرار است هاي کوواریانس و فرض برابري واریانس ماتریس

  .آزمون و پیگیري ارائه شده است پس -آزمون مراحل پیش
  

  هاي آزمایش و کنترل یلی و خودکارآمدي گروهآزمون و پیگیري پیشرفت تحص پس - آزمون میانگین و انحراف استاندارد پیش: 1جدول 

  

  ها گروه

  

  تعداد

  خودکارآمدي  پیشرفت تحصیلی

  پیگیري  آزمون پس  آزمون پیش  پیگیري  آزمون پس  آزمون پیش

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

  05/8  42/63  13/8  71/64  16/7  69/42  96/3  78/16  19/3  34/15  81/2  86/12  20  مبتنی بر وب

  68/7  14/59  69/7  47/62  23/7  26/42  74/3  29/16  58/3  67/16  78/2  93/12  20  بردهاي شناختی و فراشناختیراه

  32/7  56/42  05/8  68/43  74/7  89/41  84/2  93/12  37/2  47/13  64/2  06/13  20  سنتی

  

با نگاهی به میانگین  اما، اردندآزمون تفاوت معناداري  ها در مرحله پیش میانگین گروهرسد  به نظر می، 1طبق نتایج جدول 

و میانگین  )SD، 67/16=M=58/3( آزمون روش راهبردهاي شناختی و فراشناختی توان گفت میانگین پس میپیشرفت تحصیلی 

همچنین با نگاهی به میانگین خودکارآمدي . ها بیشتر است از سایر روش) SD، 78/16=M=96/3( پیگیري روش مبتنی بر وب
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روش مبتنی بر وب از سایر ) SD، 42/63 =M= 05/8( و پیگیري) SD، 71/64 =M= 13/8( آزمون توان گفت میانگین پس می

  .متغیر مستقل بر متغیر وابسته ارائه شده است تأثیرنتایج آزمون چند متغیري براي بررسی  2در جدول . ها بیشتر است روش
  

  اي تدریس بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمديه روش تأثیربراي  نتایج آزمون چند متغیري: 2جدول 

  )PES(مجذور اتا  سطح معناداري F  مقدار  آزمون ها  متغیر مستقل

  هاي تدریس روش

  213/0  0005/0  669/4  567/0  اثر پیالیی

  247/0  0005/0  014/6  459/0  المبداي ویلکز

  296/0  0005/0  443/7  240/1  اثر هاتلینگ

  548/0  0005/0  27/22  174/1  بزرگترین ریشه روي

  

 ها معموالً در پژوهش. ، نتایج هر چهار آزمون نشان داد که متغیر مستقل بر متغیر وابسته موثر بوده است2طبق نتایج جدول 

توان تعیین کرد که  می) 247/0(با توجه به مقدار مجذور اتاي آزمون المبداي ویلکز . شود مینتایج آزمون المبداي ویلکز گزارش 

توان به ارزیابی جداگانه  میاز آنجایی که آزمون چند متغیري معنادار است، . کند میدرصد از واریانس کل را تبیین  7/24ستقل متغیر م

ثیر متغیر مستقل بر هر یک از ي براي بررسی تأنتایج آزمون تک متغیر 3بنابراین در جدول . هر یک از متغیرهاي وابسته ادامه داد

  .شده استمتغیرهاي وابسته ارائه 

  نتایج آزمون تک متغیري: 3جدول 

  )PES(مجذور اتا  سطح معناداري F  متغیر وابسته

  165/0  003/0  088/3  پیشرفت تحصیلی

  293/0 0005/0 624/9  خودکارآمدي
  

  آزمون و پیگیري ها در متغیرهاي پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي در مراحل پس نتایج مقایسه زوجی گروه: 4جدول 

  معناداري  خطاي استاندارد  ها تفاوت میانگین  ها گروه  گروه  متغیر وابسته  مراحل آزمون

  

  آزمون مرحله پس

  پیشرفت تحصیلی

  بر وبمبتنی 
  438/0  364/0  - 33/1  شناختی و فراشناختی

  023/0*  497/0  87/1  متداول

  شناختی و فراشناختی
  438/0  364/0  33/1  مبتنی بر وب

  017/0*  624/0  2/3  متداول

  متداول
  023/0*  497/0  - 87/1  مبتنی بر وب

  017/0*  624/0  -2/3  شناختی و فراشناختی

  خودکارآمدي

  بمبتنی بر و
  831/0  142/0  24/2  شناختی و فراشناختی

  002/0*  124/3  03/21  متداول

  شناختی و فراشناختی
  831/0  142/0  - 24/2  مبتنی بر وب

  003/0*  836/3  79/18  متداول

  متداول
  002/0*  124/3  -03/21  مبتنی بر وب

  003/0*  836/3  -79/18  شناختی و فراشناختی

  مرحله پیگیري

  تحصیلیپیشرفت 

  مبتنی بر وب
  641/0  534/0  49/0  شناختی و فراشناختی

  014/0*  694/0  85/3  متداول

  شناختی و فراشناختی
  641/0  534/0  - 49/0  مبتنی بر وب

  019/0*  673/0  36/3  متداول

  متداول
  014/0*  694/0  - 85/3  مبتنی بر وب

  019/0*  673/0  - 36/3  شناختی و فراشناختی

  آمديخودکار

  مبتنی بر وب
  876/0  253/0  28/4  شناختی و فراشناختی

  004/0*  137/0  86/20  متداول

  شناختی و فراشناختی
  876/0  253/0  - 28/4  مبتنی بر وب

  002/0*  523/3  58/16  متداول

  متداول
  004/0*  137/0  86/20  مبتنی بر وب

  002/0*  523/3  -58/16  شناختی و فراشناختی
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 و خودکارآمدي) Sig، 088/3=F=003/0( ها نشان داد که متغیرهاي وابسته پیشرفت تحصیلی ، یافته3طبق نتایج جدول 

)0005/0=Sig، 624/9=F (هاي آزمایش و کنترل در هر دو متغیر پیشرفت تحصیلی و  یعنی میان گروه. از نظر آماري معنادار هستند

براي تعیین اینکه در کدام مراحل تفاوت معنادار وجود دارد از . خودکارآمدي حداقل در یکی از مراحل مداخله تفاوت معنادار وجود دارد

و  مبتنی بر وب هاي ، میان روش4تایج جدول طبق ن .گزارش شده است 4د که نتایج آن در جدول مقایسه زوجی استفاده ش

پیشرفت تحصیلی و  متغیرهاي متداول در مراحل پس آزمون و پیگیري در راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی با روش

یش باعث افزا به طور معناداري به عبارت دیگر هر دو روش مذکور برخالف روش متداول. داشتخودکارآمدي تفاوت معناداري وجود 

هاي مبتنی بر وب و راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی در  میان روش همچنین. ندپیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي شد

  ).p>05/0(نداشت ارآمدي تفاوت معناداري وجود پیشرفت تحصیلی و خودک متغیرهاي آزمون و پیگیري در مراحل پس

  

  گیري بحث و نتیجه

ثر بر و خودکارآمدي یکی از عوامل مؤ استم آموزشی میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران آن یکی از معیارهاي موفقیت هر نظا

هاي مبتنی بر وب و راهبردهاي شناختی و  ثیر آموزش روشابراین این پژوهش با هدف بررسی تأبن. باشد میپیشرفت تحصیلی 

  .د اسالمی واحد پیشوا انجام شدفراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي دانشجویان پرستاري دانشگاه آزا

ثر بوده که این یش پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي مؤهاي این پژوهش نشان داد که روش آموزش مبتنی بر وب در افزا یافته

براي . همسو بود ]16-18[ هاي و در زمینه خودکارآمدي با پژوهش ]11-15[ هاي یافته در زمینه پیشرفت تحصیلی با پژوهش

ثیر روش مبتنی بر وب پرداختند به این نتیجه رسیدند که روش مبتنی بر به بررسی تأ که و همکاران در پژوهشی  Karahocaمثال

مقایسه اثربخشی عاشوري و همکاران در پژوهشی با موضوع  ].11[ شود میآموزان  وب باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانش

شناسی به این  تی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیستهاي آموزشی مبتنی بر وب، یادگیري مشارکتی و سن روش

به  که در پژوهشیTsai و   Chiuافزون بر آن  ].15[ شود مینتیجه رسیدند که روش مبتنی بر وب باعث افزایش پیشرفت تحصیلی 

شود  میخودکارآمدي فراگیران  بررسی آموزش مبتنی بر وب پرداختند به این نتیجه رسیدند که آموزش مبتنی بر وب باعث افزایش

]16.[Poddar   و همکاران ضمن پژوهشی درباره مداخالت آموزشی مبتنی بر وب به این نتیجه رسیدند آموزش و مدخله از طریق

توان گفت که روش مبتنی بر وب داراي مزایاي بسیاري است  میدر تبیین این یافته  ].18[شود  میوب باعث افزایش خودکارآمدي 

به دسترسی توان  می آن عالوه بر. توان به فعال بودن یادگیرنده و مطالعه در زمان و مکان دلخواه اشاره کرد میمهمترین آنها  که از

هاي تحصیلی و  جویی در زمان و هزینه آسان و سریع به محتواي آموزشی، مطالعه با سرعت دلخواه، عدم نیاز به رفت و آمد، صرفه

هاي  شود فرد به توانایی میاین مزایاي بسیار به ویژه فعال بودن یادگیرنده باعث  .براي آموزش اشاره کرد استفاده از ابزارهاي نوین

خود براي مطالعه اعتماد کند و با عالقه بیشتري به مطالعه مطالب درسی بپردازد که این موارد باعث افزایش پیشرفت تحصیلی و 

  .شود میخودکارآمدي دانشجویان 

ثر بوده که این یافته ؤراهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی در افزایش پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي مهمچنین آموزش 

براي مثال . همسو بود ]22-26[ هاي و در زمینه خودکارآمدي با پژوهش ]20-23[ هاي در زمینه پیشرفت تحصیلی با پژوهش

Schleifer  یادگیري بر عملکرد تحصیلی پرداختند، به این نتیجه رسیدند که و همکاران در پژوهشی که به بررسی راهبردهاي

شود و هر چقدر افراد به میزان بیشتري از راهبردهاي یادگیري  میاستفاده از راهبردهاي یادگیري باعث افزایش عملکرد تحصیلی 

گزارش کردند که استفاده از  سیف و مصرآبادي ضمن پژوهشی ].20[ یابند میاستفاده کنند، به پیشرفت تحصیلی باالتري دست 

سعید و مهرابی ضمن پژوهشی با عنوان  ].21[ شود میراهبردهاي شناختی و فراشناختی باعث افزایش درك و نگهداري متون درسی 

اثربخشی آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر تقویت این راهبردها، آمادگی یادگیري خودراهبر و خودکارآمدي دانشجویان به 

 شود میدانشجویان  ین نتیجه رسیدند که آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی باعث افزایش معنادار خودکارآمديا

]24.[Ramdass   و Zimmermanي خودتنظیمی بر خودکارآمدي و در پژوهشی که به بررسی اثربخشی آموزش راهبردها

دادند،  میآموزانی که راهبردهاي خودتنظیمی را مورد استفاده قرار  شآموزان پرداختند، به این نتیجه رسیدند دان ارزیابی دانشخود

ثیر راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر در تبیین تأ ].23[ کردند میتري ارزیابی  خودکارآمدي بیشتري داشتند و خود را به شکل مثبت

شود  میبردهاي شناختی و فراشناختی باعث توان گفت که آموزش راه میآزمون و پیگیري  افزایش پیشرفت تحصیلی در مراحل پس

 افراد از راهکارها و راهبردهاي مناسب براي مطالعه و یادگیري استفاده کنند، بتوانند از عهده تکالیف یادگیري برآیند و انگیزه خود را
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و با پشتکار هستند که این امر کوش، پرتالش  سخت افرادي که از این مهارت برخوردارند معموالً بنابراین. براي یادگیري باال ببرند

تبیین دیگر اینکه راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی برگرفته از نظریه . شود میباعث افزایش پیشرفت تحصیلی آنان 

ارد کید دال فراگیر در مطالعه و یادگیري تأگرایی است و این رویکرد بر نقش فع باشد که خود مبتنی بر رویکرد سازنده میخودتنظیمی 

ثیر یین تأبهمچنین در ت. شوند میو این فعال بودن و داشتن حق انتخاب و آزادي عواملی هستند که باعث افزایش پیشرفت تحصیلی 

 Ramdass توان گفت که همانطور که میآزمون و پیگیري  راهبردهاي شناختی و فراشناختی بر افزایش خودکارآمدي در مراحل پس

کنند، داشتن خودکارآمدي پایین  میانگیز اجتناب  از تکالیف چالشیکی از عوامل اصلی که افراد  کند میبیان   Zimmermanو 

کارهایی افراد را به موفقیت رساند،  هاي قبلی است، حال اگر بتوان با آموزش راه ها و شکست خودکارآمدي حاصل موفقیت ].23[است 

آموزان با یادگیري راهبردهاي شناختی  بنابراین دانش. روند و از عهده آنها برآیندانگیز ب توان امیدوار بود که به سراغ تکالیف چالش می

  .شود میکنند که این امر باعث افزایش خودکارآمدي آنان  میهاي خود بیشتر اعتماد  و فراشناختی به توانایی

آزمون و پیگیري در  راحل پسهاي مبتنی بر وب و راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی در م عالوه بر آن میان روش

رسد چون هر دو روش مبتنی بر وب و  میاین یافته منطقی به نظر . پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي تفاوت معناداري وجود نداشت

راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی داراي مزایایی زیادي هستند و در هر دو روش به نقش فعال یادگیرنده در فرایند یادگیري 

هاي خود در یادگیري اعتماد  شود فرد به توانایی میکنند که این امر باعث  میکید کننده یادگیري تأ عنوان تسهیل و نقش معلم به

فاوت بیشتري کنند و در نهایت باعث شوند هر دو روش باعث افزایش معنادار پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي شوند و میان آن دو ت

  .دمعناداري وجود نداشته باش

آزمون و  هاي آموزش مبتنی بر وب و راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی در مراحل پس دستاورد این پژوهش اینکه روش

توان گفت هر دو روش،  می بنابراین. پیگیري باعث افزایش معنادار پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي دانشجویان پرستاري شده است

نظام تعلیم و تربیت براي  د ونفت تحصیلی و خودکارآمدي قابلیت کاربرد در مراکز آموزشی دارثر در افزایش پیشرهاي مؤ جزء روش

یادگیري و پرورش فراگیرانی  -وار، کنترل بر مطالعه و یادگیري، نهادینه ساختن فرایند یاددهی گریز از آموزش و یادگیري طوطی

باشد که از طریق آن چگونه یادگرفتن را به فراگیران بیاموزد که یکی از این کارهایی  ورز، فکور و خودارزیاب باید به دنبال راه اندیشه

نوین مثل روش مبتنی  هاي نسبتاً توان از روش میکارها آموزش راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی است و عالوه بر آن  راه

نتایج این پژوهش حاکی از  .گیران را بهبود ببخشدبر وب استفاده کرد تا از این طریق میزان پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي فرا

هاي مبتنی بر وب و راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي دانشجویان پرستاري  روش تأثیر

مبتنی بر وب و  هاي توانند از روش میبنابراین اساتید براي بهبود پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدي دانشجویان پرستاري . بود

  .راهبردهاي یادگیري شناختی و فراشناختی استفاده کنند

هاي آزمایش و کنترل، متغیرهاي مزاحم و  ها به گروه هر چند در این پژوهش تالش شد تا با انتصاب تصادفی آزمودنی

محدودیت دیگر، . دسترس بودگیري در  هاي احتمالی کم شود، اما مهمترین محدودیت این پژوهش استفاده از روش نمونه سوگیري

هاي آتی از  شود در پژوهش میبنابراین پیشنهاد . محدود شدن نمونه آن به دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی پیشوا بود

ها مثل  هاي این پژوهش را با سایر روش هاي آتی روش توان در پژوهش میهمچنین . گیري تصادفی استفاده کنند هاي نمونه روش

پیشنهاد دیگر اینکه، این پژوهش در بین دانشجویان سایر . مفهومی، یادگیري مشارکتی، بحث گروهی و غیره مقایسه کرد نقشه

هاي آموزشی مبتنی بر وب و راهبردهاي شناختی و فراشناختی با  ثیر روششود تا بتوان در تعمیم نتایج و تأها انجام  ها و دانشگاه رشته

هایی با فواصل  همچنین با توجه به معنادار شدن نتایج در مرحله پیگیري بهتر است، پیگیري. کرددقت و اطمینان بیشتري بحث 

  .تري بررسی شود تر صورت گیرد تا میزان اثرگذاري نتایج در بلندمدت به طور دقیق زمانی طوالنی

  

  سپاسگزاري

یشوا که ما را در انجام این پژوهش حمایت کردند، ولین و دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد پدر پایان از کلیه مسؤ

  .شود میصمیمانه تشکر و قدردانی 
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