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ي افزايش يادگيري دانشجويان در ها شيكي از رو 
 و مرور آن بعد ونوشتن سخنان ا، هنگام سخنراني استاد

 .)1(گويند  مي»نويسي خالصه« به اين روش. استاز كالس 
سخنان وي را به ، دانشجويان در هنگام سخنراني استاد

د گرد مي سبب مسألهآورند كه اين  صورت كدهايي در مي
دانشجو زمان كافي براي يادداشت سخنان استاد داشته 

رخ نويسي   كه در طول خالصه، كدگذارييندفرا. باشد
 شود تواند موجب تغيير فرايند شناختي يادگيرنده دهد، مي مي

،  دانشجو را وادار به گوش دادنفرايندكه اين  ييو از آنجا
مواد آموزشي به دانش دادن سازماندهي نظرات و ارتباط 

سازد كه اطالعات فرا   دانشجو را قادر مي،نمايد وي مي
بازسازي نموده و شده را بر اساس اطالعات خود گرفته 

 از .)2و1( قرار دهدآنها را در مرورهاي بعدي مورد استفاده
 كه اثر شده مشخص meta analyticalطريق يك مرور 

يادگيري د سبب افزايش توان مينويسي و مرور آن  خالصه
 كه آموزاني  دانش،عالوه بر اين .)3(دانشجويان گردد

ي ها هيك كمك نسبي براي اصالح خالصنويسي و  خالصه
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 حافظه كارآييداراي ، نمايند خود از استاد دريافت مي
  .)4(ندباش ميبهتري 

 اين مطالعه به منظور ،نويسي با توجه به اهميت خالصه
بررسي نظرات دانشجويان در مورد مزايا و مضرات 

 نتايج آن كه نويسي در كالس درس انجام پذيرفت خالصه
 ها  استفاده مدرسين و واحد آموزش در دانشگاهايبرتواند  مي

  .مفيد واقع گردد
 اين مطالعه توصيفي در دانشگاه علوم پزشكي كردستان

كليه ،  جامعه مورد مطالعه. انجام گرديد1387در سال 
 نفر 24دانشجويان ترم چهارم رشته پزشكي مشتمل بر 

گيري سرشماري وارد مطالعه  بود كه با روش نمونه
 دانشجويان با روش ، آموزشهدر نخستين جلس. شدند

نويسي آشنا گرديدند و از آنان تقاضا شد كه  خالصه
مطالب استاد در هر جلسه را به صورت خالصه يادداشت 

به منظور  .كنند و در پايان جلسه تحويل استاد دهند
به آنان تأكيد شد ، نويسي تشويق دانشجويان به خالصه

شود و نمره  د ارزيابي مي توسط استاها هكه اين خالص
 در ،عالوه بر اين. دگرد ميآن در نمره پايان ترم لحاظ 

ي دانشجويان بر اساس موارد ها ه خالص،پايان هر جلسه
 آن به دانشجويان هگشت و نتيج تعيين شده بررسي مي

شد تا آنان از معايب كار خود آگاه شده  بازخورد داده مي
 صورت بهتري انجام بهرا نويسي در جلسه بعد  و خالصه

  .ددهن
  بررسيبراي يك پرسشنامه ،در انتهاي انجام اين تحقيق
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  نويسي در كالس درس مزايايي دارد؟ آيا خالصه  زاده و همكاران رشيد رمضان
 

  397)   /   4(9؛ 1388 زمستان/ وزش در علوم پزشكي مجله ايراني آم

نويسي در  نظرات دانشجويان در مورد مزاياي خالصه
 جنسيت دانشجو ،در ابتداي پرسشنامه. كالس ارائه گرديد

 9االت اصلي تحقيق مشتمل بر ؤ س،شد و در ادامه ثبت مي
مشاركت در ، جو در سه حيطه افزايش انگيزه دانشپرسش

 كه ه بوددشبندي  ي جانبي طبقهها ليتكالس و كاهش فعا
كامالً مخالف تا  اي ليكرت از  درجهچهاربر اساس مقياس 

 .تنظيم شده بود چهار تا يكگذاري  كامالً موافق و با نمره
 در نظر حبروايي پرسشنامه توسط مشاوره با افراد صا
يايي آن با آموزش پزشكي مورد تأييد قرار گرفت و پا
. )=86/0α( استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ مشخص شد

 افزار نرم اطالعات آن در ،ها هپس از تكميل پرسشنام
هاي   وارد گرديد و توسط آزمونSPSS-11.5آماري 
مورد تجزيه و ) ميانگين و انحراف معيار(توصيفي  آماري

  .تحليل قرار گرفت
 شجوياندان)  نفر16( درصد شصت و شش و شش دهم

 ميانگين نظرات دانشجويان .نث بودندؤ مبقيهمذكر و 
، »افزايش ميزان تمركز حواس«االت ؤنشان داد كه س

 »افزايش ميزان يادگيري« و »آلودگي كاهش ميزان خواب«

 بيشترين امتياز 5/2 و 66/2، 3به ترتيب با ميانگين 
 االتؤافزايش ميزان س«نويسي را داشتند و سئواالت  خالصه

 و »افزايش ميزان حضور فيزيكي در كالس«، »كالسدر 
 به ترتيب با ميانگين »افزايش ميزان شركت در بحث«

 نويسي  كمترين ميزان امتياز خالصه25/2 و 25/2، 16/2
نتايج اين مطالعه نشان . بودنددارا  از نظر دانشجويان را

-  داد دانشجويان با اين نظر موافق بودند كه خالصه
د شو ميايش ميزان يادگيري در كالس نويسي موجب افز

 دانشگاه كاليفرنيا همخواني هو اين نتيجه با نتايج مطالع
  .)5(داشت

 دانشجويان  درصد7/41 كنوني نشان داد كه همطالع
نويسي موجب افزايش ميزان   كه خالصهمسألهبا اين 

كامالً مخالف بودند و ، دگرد ميحضور فيزيكي در كالس 
نتايج . )6(رد همخواني داات ديگرمطالعاين نتيجه با نتيجه 

 بود كه استفاده مسألهدهنده اين  نشانهمچنين اين مطالعه 
تواند به عنوان يك راهكار كاربردي  نويسي مي از خالصه

 ارتقاي برايمورد استفاده اساتيد و واحدهاي آموزش 
  .قرار گيرد تدريس
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