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حل شده كامل و  يارائه مثال آموزش وهيبه ش سيدو روش تدر تأثير سهيمقا
در درس زبان  انيدانشجو يحل شده ناقص بر بار شناخت وهيارائه مثال به ش

  يپزشك يتخصص
 

  *يماني، محسن سليفاطمه احد
  

 

  چكيده
ارائه مثال  يبرا يمختلف يها روش. است يريادگي ليو تسه يكاهش بار شناخت يها از روش يكي يآموزش يها مثالاستفاده از : مقدمه

ارائه مثال حل شده  وهيارائه مثال حل شده كامل و آموزش به ش وهيدو روش آموزش به ش تأثير يمطالعه بررس نيهدف ا. وجود دارد
  .است يپزشك يدر درس زبان تخصص انيجودانش يبار شناخت زانيبر م ناقص
دانشجو كه درس زبان تخصصي پزشكي  77، 91سال  سمنان دانشكده پرستاري و پيراپزشكي در در يك مطالعه نيمه تجربي: ها روش

تصادفي در دو گروه آموزش به روش ارائه مثال حل شده كامل و آموزش به روش ارائه  به صورترا براي اولين بار انتخاب نموده بودند 
ميزان بارشناختي دانشجويان هنگام مطالعه و آزمون در دو گروه با استفاده . مورد آموزش قرار گرفتند) كامل كردني(مثال حل شده ناقص 

  .ي آماري پارامتري مورد مقايسه قرار گرفتها با استفاده از آزمون ها تهياف. بررسي تالش ذهني يا بارشناختي اندازه گيري شد از ابزار
 نيدر گروه مثال حل شده كامل در ح نمره 36از مجموع انيدانشجو يبارشناخت نمره نيانگيمطالعه نشان داد كه م نيا يها افتهي: نتايج

مطالعه  نيح يدرگروه مثال كامل كردن انيدانشجو يشناختبار نمره نيانگبود و مي) 59/26±98/5(آزمون  نو حي) 83/16±58/6(مطالعه 
 نيمطالعه و ح نيدو گروه ح يبارشناخت نيب يمعناداراختالف  يآمار يها آزمون. بود) 55/26±15/5(آزمون  نو حي) 79/5±33/17(

كارشناسي  از رشته بود كه )21/21±24/5(ي پزشكي ها فوريت يمطالعه دوره كاردان نيح انيدانشجو ياما بارشناخت. آزمون نشان نداد
نشان داد  ها افتهي). P= 001/0(بود  شتريب يمعنادار به طور )9/13±05/5(كارشناسي اتاق عمل و  )63/15±64/5(ي پزشكي ها فوريت
   ).P = 01/0(آزمون ارتباط وجود دارد  نيمطالعه و ح نيح يبارشناخت نيكه ب

 نداشت اما يمعناداراختالف  يدر گروه مثال حل شده كامل و گروه مثال كامل كردن يمطالعه گرچه بارشناخت نيدر ا: گيري نتيجه
مشاركت  و با ها مثالبا توجه به ساختار  شترييگرچه الزم است مطالعات ب. رديمورد استفاده قرار گ يروش آموزش كي به عنوانتواند  مي

  . متنوع انجام شود يآموزش يها مثالو استفاده از  يآموزش يها مثالدر  انيدانشجو
  

  يپزشك يزبان تخصص روش تدريس، ،يبارشناخت ،يآموزش، مثال آموزش: هاي كليدي واژه
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 ،يآموزش پرستار يدكتر ،)ارياستاد( يمانيمحسن سلدكتر  :نويسنده مسؤول *
 يدانشگاه علوم پزشك ،يراپزشكيو پ يدانشكده پرستار ،يو جراح يگروه داخل

  Soli257@yahoo.com. ايران ،سمنان
و  يگروه كودكان، دانشكده پرستار ،يكارشناس ارشد پرستار ،)يمرب( يفاطمه احد

  ) f_ahadi@yahoo.com( .، ايرانسمنان يدانشگاه علوم پزشك ،يراپزشكيپ
  7/3/93 :تاريخ پذيرش ،13/12/92: ، تاريخ اصالحيه14/8/92 :تاريخ دريافت مقاله

  مقدمه
 نسبتاً راتييتغ يريادگياست و  يريادگي يهدف از هر آموزش

 رانيو رفتار فراگ يعملكرد عاطف ،يذهن يندهايدر فرآ داريپا
انجام  يريادگي يدرك چگونگ يبرا ياديز يها تالش. است

 يريادگيمختلف  يها مكتب جاديشده است كه حاصل آن ا
 يريادگي ،يشناخت يريادگيبر اساس مكتب ). 1(بوده است



  فاطمه احدي و همكاران  تاثير دو روش تدريس بر بار شناختي دانشجويان
 

 http://ijme.mui.ac.ir )4(14؛ 1393تير / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  292

و پردازش فعاالنه اطالعات است و  يدرون يندهايحاصل فرآ
 يها ياز تئور يكي. شود نمي ثرأمت يخارج يها از محرك

 ،است يشناخت يريادگيبر مكتب  يكه مبتن يريادگي ديجد
. است) Information Processing(پردازش اطالعات  يتئور
پردازش اطالعات در  ستميس كيانسان همانند  هينظر نيدر ا

قواعد و  قيشود كه اطالعات را از طر مي نظر گرفته
ذهن  ،يتئور نيدر ا). 2و1(كند مي پردازش يمنطق يراهبردها

كه در  ياطالعات تيدر پردازش اطالعات از نظر مقدار و ماه
اطالعات ). 3(محدود است ديتواند پردازش نما مي زمان كي

و سپس وارد حافظه كوتاه  افتيدر يابتدا توسط حافظه حس
اطالعات به  نيا يريادگي نديدر فرآ. شود مي )فعال(مدت 

شود كه تكرار آنها سبب  مي ليتبد ييها الگوها و طرح واره
 نيبر اساس ا. )2(شود مي انتقال محتوا به حافظه بلند مدت

 يها درك الگوها و طرح واره قياز طر داريپا يريادگي ،يتئور
 نديشروع فرآ. شود مي ثبت شده در حافظه بلند مدت انجام

 و كوتاه مدت آغاز يبا ورود اطالعات به حافظه حس يريادگي
حافظه كوتاه مدت در پردازش  تياز آنجا كه ظرف. شود مي

 آموزش نيح ياطالعات محدود است لذا ارائه اطالعات اضاف
 جاديا ايبر ذهن  يبار اضاف ليتواند منجر به تحم مي

 ها طرح واره يده سازمان يعني( يريادگيشود و  يبارشناخت
بر  يمطالعات مبتن). 3و1(ديرا مختل نما) در حافظه بلند مدت

 تيدهند كه دو عامل بر ظرف مي نشان يبارشناخت هينظر
 يهستند، بارشناخت مؤثر يريادگيحافظه فعال به هنگام 

بر اساس  يدرون يبارشناخت. يرونيب يو بارشناخت يدرون
شود و  مي مشخص يريادگي وردم يمواد آموزش يدگيچيپ

آموزش (بر اساس شكل آموزش  يرونيب يبار شناخت
مختلف  يها تيانجام فعالو ) رهيو غ يعمل ،يشينما ،ينوشتار

مطالعات مربوط به . شود مي نييتع) و ارائه مثال مسألهحل (
 يرا معرف ياز بارشناخت يگرينوع د يبارشناخت هينظر
دهنده  ياري يشناخت يها تياز فعال يند كه ناشا هنمود

مثال  به عنوان. مطلوب نام گرفت يو بارشناخت است يريادگي
تكرار كردن مراحل  اياز به زبان آوردن  يناش يبارشناخت

 ياز بار شناختاي  آن، نمونه يريادگيكار هنگام  كيانجام 

شود اما  مي يبارشناخت شيمطلوب است كه گرچه سبب افزا
 يهنگام. كند مي ليتسه ار يريادگيو  يساخت طرح واره ذهن

 باشند، ييباال يدرون يبارشناخت يدارا يكه مواد آموزش
 يمناسب بارشناخت يآموزش يطراح قيطر توان از مي
  . شد يريادگيرا كاهش داد و سبب بهبود  يرونيب

بهبود  يدر راستا ديبا يو طراحان آموزش مدرسان
باال را  يبار شناخت يدارا يدرس يمحتوا ران؛يفراگ يريادگي

راه  يرضروريغ يحذف بارشناخت يدهند و برا صيتشخ
 ياز راه كارها يكي). 4(رنديرا در نظر بگ يمناسب يكارها

 يبار شناخت اي يشده جهت كاهش تالش ذهن شنهاديپ
 اي يكار يها مثالاز  فادهاست ،يرضروريغ

 يها مثالارائه . است) Worked example(يآموزش
 يشود كه برا مي يسبب آموزش اصول انتزاع يآموزش

تمركز بر  يرا به جا ريو توجه فراگ استالزم  يريادگي
درك طرح  يبرا ازيبر اطالعات مورد ن ،يضرور ريموارد غ

 يسؤالبا  ريفراگكه  يهنگام). 5(دينما مي معطوف ها واره
محور  تيغا ليكند تا با تحل مي يشود، سع مي مواجه

)means-ends (اي  مسألهحل  يها با روش سؤال سهيو مقا
در  وهيش نيگرچه ا؛ پاسخ دهد سؤالكه آموخته است به 

 يناشناخته مناسب است اما بارشناختت سؤاالپاسخ به 
را  يريادگيتواند  مي كند و مي ليتحم ريرا بر فراگ ياديز

تواند از بروز  مي يآموزش يها مثالاستفاده از . ديمختل نما
 يآموزش يها مثالامروزه ). 6(دينما يريجلوگ يمشكل نيچن

باشند و به  مي مطرح زين سيروش تدر كيبه عنوان 
 مورد استفاده قرار يريادگي ليتسه يبرا يمختلف يها وهيش
كه آموزش از اند  مطالعات مختلف نشان داده). 7(رديگ مي
، حل راهارائه  قيبا آموزش از طر سهيارائه مثال در مقا قيطر

  ). 9و8(تر استمؤثر يو كاهش بار شناخت يريادگي زانيدر م
 سهيبه مقااي  در مطالعه )Trafton, Reiser(سريو ر ترافتون
ارائه  قيارائه مثال و آموزش از طر قيآموزش از طر تأثير

در  رانيفراگ يريادگي زانيبر م مسألهمثال همراه با طرح 
گرفتند كه ارائه مثال و  جهيآنها نت. پرداختند اتياضيدرس ر

 يشتريب تأثير ،ييبا ارائه مثال به تنها سهيدر مقا مسألهطرح 
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كه در مطالعه  ياز دانش رانيدارد چراكه فراگ يريادگيبر 
 ديحل مسائل جد يتوانند برا مي بهتر ندينما مي كسب ها مثال

  ).10(ندياستفاده نما
و  يآموزش ياستفاده از مثال در ارائه محتوا وهيش نهيزم در

 ،ياضيدر دروس ر رانيفراگ يريادگي زانيآن بر م تأثير
انجام شده  يمطالعات زيناي  انهيرا ينويس برنامهو  كيزيف

در و همكاران ) Van Merrienboer(بوئرنيمر انو. است
در  يكردن ليروش مثال تكم تأثير يبه بررساي  مطالعه

 ينويس برنامهدر درس  يسنت مسألهحل  وشبا ر سهيمقا
ارائه  قيگرفتند كه آموزش از طر جهيآنها نت. پرداختند انهيرا

ناقص  يها مثالبا مطالعه  ريفراگ( يكامل كردن يها مثال
 يريادگيبر  يشتريب تأثير) كند مي ليرا تكم يخال يها قسمت
  ). 11(دارد رانيفراگ

آموزش  يسنت يها د كه روشنده مي مختلف نشان مطالعات
 حل شده باعث به صورتو ارائه مثال  مسألهحل  قياز طر
چون هدف  يهمزمان به موضوعات به طور ريشود فراگ مي

و  ديتوجه نما مسألهحل  اتيو عمل ها حل راه، تفاوت مسأله
خود  نيدرك طرح واره داشته باشد و ا يبرا يكم يفضا

 يريادگيو اختالل در  يش بارشناختيموجب افزا
نشان  يشواهد تجرب يگرچه برخ). 14و13و12(شود مي
حل شده  يها مثال قيكه از طر ييها يكه آزمودن اند  داده

كه با  يبا كسان سهيبودند در مقا دهيمتنوع آموزش د
، بودند دهيآموزش د يمرسوم مثل سخنران يها روش

 ليتكم يها مثال ازاما استفاده اند  داشته يعتريسر يريادگي
توجه  ؛مسأله يجستجو يبا محدود كردن فضا يكردن

 يها حل راهو  مسألهمختلف  يها حالت يرا بر رو رندهيادگي
رسد  مي لذا بنظر ؛ )8و7(دينما مي مربوط به آن معطوف

با  سهيدر مقا يكردن ليتكم يها مثالنمودن  نيگزيجا
 يشناختحل شده معمول بتواند از فشار بار  يها مثال

مطالعه  يها افتهي. بر حافظه فعال بكاهد يرونيب
با  ينويس برنامهنشان داد كه آموزش  )Garner(گارنر

حل  يها مثال اي يخال يها كامل كردن محل روشاستفاده از 
در  يمعناداربا روش معمول، تفاوت  سهيشده ناقص در مقا

كه از روش كامل كردن  يوزانآم دانشاما  ،ندارد يريادگي
حل  يبرا يتر كمبه زمان و كمك  ازياستفاده نموده بودند ن

   ).15(مسائل خود داشتند
بر  يآموزش يها مثال تأثير يكه به بررس يمطالعات شتريب
 يدر موضوعات درساند  پرداخته انيدانشجو يريادگي

و  كيزيمثل جبر، آمار، ف(باال  يخاص با ساختارمند
دروس  نيدر ا). 16(اند انجام شده )اي انهيرا ينويس برنامه

 م،يمفاه يمحدود به برخ يآموزش يها مثالاستفاده از 
در  يتميالگور يها حل راهاست كه  ييها فرمول و نيقوان

درباره  يمطالعات اندك. آنها وجود دارد يدرس يمحتوا
در  انيدانشجو يريادگيبر  يآموزش يها مثال تأثير

  ).15(انجام شده است نييپا يدروس با ساختارمند
 يريادگياست كه  يو انتزاع ينظام ذهن كي ،درس زبان 

همراه  انيدانشجو يبرا يراوانف يها آن همواره با چالش
در  يريادگي يها مهارتبهره بردن از  يبرا .بوده است

عناصر مهم مانند واژگان  ديبا يپزشك يزبان تخصص
 بيلغات و نحوه ترك شهينحوه تلفظ، ر ،يتخصص

. گرفت را فرا يمورد استفاده در علوم پزشك يها واژه
 يبه تالش ذهن ازيدرس ذاتا دشوار است و ن نيا يريادگي
 نيدارد كه الزم است طراحان و مدرسان به ا ياديز

مناسب،  يها و با استفاده از روش نديموضوع توجه نما
 ليمحتوا را تعد نيا يريادگياز  يناش يبارشناخت

دو روش  تأثير يمطالعه بررس نيهدف ا). 2(ندينما
ارائه مثال حل شده كامل و آموزش به  وهيآموزش به ش

 يبار شناخت زانيبر م شده ناقص حلارائه مثال  وهيش
  .است يپزشك يدر درس زبان تخصص انيدانشجو

  
  ها روش

ي ها در اين پژوهش نيمه تجربي، كليه دانشجويان رشته
، كارشناسي ناپيوسته )نفر 31(كارشناسي اتاق عمل 

ي ها فوريتو كارداني ) نفر 16(ي پزشكي ها فوريت
كه واحد زبان تخصصي را در نيمسال ) نفر 30(پزشكي 

دانشكده پرستاري و در  91اول سال تحصيلي 
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به براي اولين بار انتخاب نموده بودند سمنان پيراپزشكي 
دانشجويان هر كالس . نمونه پژوهش انتخاب شدند عنوان

تصادفي بر اساس شماره رديف در ليست  به صورت
در  ي فردها ي زوج يگ گروه و شمارهها شماره(اسامي 

ان با براي دانشجوي. به دو گروه تقسيم شدند) گروه ديگر
شماره زوج در جلسات مجزاي تدريس درس زبان 

ي حل ها مثالتخصصي پزشكي، از بسته آموزشي حاوي 
استفاده شد و براي گروه ديگر ) روش سنتي(شده كامل 
در يك جلسه تدريس جداگانه، همان محتواي  ،دانشجويان

آموزشي توسط همان مدرس و با استفاده از بسته 
. كردني، تدريس گرديد ي كاملها مثالآموزشي حاوي 

جلسه  16آموزش درس زبان تخصصي پزشكي شامل 
جلسه آن اختصاص به آشنايي با  5تا  4تدريس است كه 

) ترمينولوژي(پيشوندها و پسوندها در كلمات پزشكي 
ي ها مثالي آموزشي حاوي ها در اين پژوهش بسته. دارد

از محتواي آموزشي مربوط ) چهار تا پنج مثال(متنوعي 
پيشوندها و پسوندهاي درس بود كه در زمان آموزش  به

سخنراني  به صورتپس از ارائه توضيحات مدرس 
گرفت تا  مي به شكل جزوه در اختيار فراگير قرار ،معمول

ي آموزشي حاوي ها در زمان مطالعه بسته. دنمطالعه نماي
ها  مثالي متنوع؛ مدرس تنها اقدام به خواندن ها مثال
ارائه محتوا به شكل سخنراني معمول، نمود و پس از  مي

تنها فرصتي را براي تمركز و درك محتوا و يا تكميل 
داد و  مي ي كامل كردني در اختيار دانشجويان قرارها مثال

  .گرفت نمي روش ديگري مورد استفاده قرار
با ذكر  ها مثالدر آموزش به روش مثال حل شده كامل،  

 يار فراگير قراركامل در اخت به صورتهمه جزئيات و 
ي حل شده ها مثالگرفت و در بسته آموزشي حاوي  مي

اي  ناقص يا كامل كردني، محتواي آموزشي به گونه
به طراحي گرديده بود كه فراگير مثال ارائه شده را 

كرد بلكه بايد پس از دريافت  نمي كامل دريافت صورت
آموزش معمول در كالس درس با مطالعه اطالعات ارائه 

نمود  مي ي ناقص مثال را تكميلها ، قسمتها مثالر شده د

در دو  .دهدمثال را نشان مي دو نوع اي از نمونه1 جدول
گروه در پايان هر جلسه تدريس، از محتواي آموزشي 

  .شد مي تدريس شده، آزمون گرفته
ارائه مثال بر بهبود يادگيري از  تأثيربراي بررسي ميزان  

ميزان تالش ذهني دانشجويان  طريق تعديل بار شناختي،
حين مطالعه بسته آموزشي مورد بررسي قرار گرفت و 

حل ( سؤالبراي بررسي ميزان تالش ذهني در مواجهه با 
دانشجويان حين ) بارشناختي(ميزان تالش ذهني  ،)مسأله

براي بررسي . آزمون نيز مورد بررسي قرار گرفت
 9ختي بارشناختي از ابزار خود گزارشگر ذهني بارشنا

طراحي شده بود استفاده  )Paas(كه توسط پاساي  نمره
اين ابزار ميزان دشواري و انرژي مصرف ). 17(گرديد

شده براي يادگيري را بر اساس مقياس ليكرت از خيلي 
به طوري دهد،  مي نمره) 9(تا خيلي خيلي زياد) 1(خيلي كم

 36تا  4تواند بين  مي نمره كل تالش ذهني فراگير كه
اين ابزار در مطالعات مختلف بررسي شده و . باشد متغير
براي ). 18و17و16(شده است تأييديي و پايايي آن روا

درك صحيح و استفاده مناسب از پرسشنامه در فرهنگ 
ايراني از يك دكتري روانشناسي تربيتي كه در اين زمينه 

مناسب  به طور ها بود كمك گرفته شد تا واژه نظر صاحب
در . و مرتبط ترجمه و در پرسشنامه بكار گرفته شوند

 SPSS.IBM,V.19با استفاده از نرم افزار  ها نهايت داده
با توجه به . تجزيه و تحليل شد 05/0ي معناداربا سطح 

ف اسميرنوف و شرايط گرونتايج آزمون آماري كولمو
ي ها ، در تجزيه و تحليل از روشها مربوط به توزيع داده

 ي اري پارامتري شامل آزمون تي به منظور مقايسهآم
تحليل واريانس يك طرفه به  و آزمون ميانگين دو گروه

ميانگين نمرات بار شناختي برحسب رشته  بررسي منظور
ارتباط نمرات  يبررس همبستگي پيرسون و تحصيلي
آزمون،  نيمطالعه محتوا و ح نيح انيدانشجو يبارشناخت

آزمون و  انجام شد رسونيپ يهمبستگ يآزمون آمار
همساني متغيرهاي دموگرافيك بررسي  كاي دو به منظور

اين پژوهش پس از اخذ مجوز  .استفاده شد در دو گروه
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از شوراي اخالق دانشگاه علوم پزشكي سمنان انجام 
گرديد و جهت رعايت اصول اخالقي در پژوهش، رضايت 

نيز  ها دانشجويان اخذ و اصل بي نام بودن يافتهكتبي 
  . رعايت گرديد

  
  حل شده ناقص يها مثالحل شده كامل و آموزش به روش استفاده از  يها مثالاز آموزش به روش استفاده از اي  نمونه: 1جدول
 حل شده كامل آموزش به روش استفاده از مثال:نمونه

  . تركيبي از پيشوند خواب و پسوند راه رفتن استو ) راه رفتن در خواب(اصطالح خواب گردي -
Somn/o- = Sleep خواب  
-ambul = walking راه رفتن  

Somn/o + ambul = Somnambulism  
Somnambulism = Sleep walking  راه رفتن در خواب(خواب گردي(   

  . است فقدانوند يشخواب و پ سوندتركيبي از پو  بي خوابياصطالح  -
In/ = not فقدان  
Insomnia = Sleepless بي خوابي  

 حل شده ناقص آموزش به روش استفاده از مثال:نمونه
  . تركيبي از پيشوند خواب و پسوند راه رفتن استو ) راه رفتن در خواب(اصطالح خواب گردي -

Somn/o- = Sleep خواب  
-ambul = Walking راه رفتن  
Somn/o + ambul = Somnambulism  
.?. = Sleep walking راه رفتن در خواب(خواب گردي   

  . است فقدانوند يشخواب و پ سوندتركيبي از پو  بي خوابياصطالح  -
In/ = not فقدان  
….?. = Sleepless بي خوابي 

  
  نتايج

 73در مطالعه در مجموع كننده  شركت يدانشجو 77از 
آموزش به روش ارائه مثال كامل دانشجو در دو گروه 

 يمورد بررس) نفر 36( يو ارائه مثال كامل كردن) نفر 37(
از مطالعه خارج  بتيغ به علتدانشجو  4(قرار گرفتند 

مورد مطالعه پسر بودند  انينفر از دانشجو 53). شدند
%) 6/61( يدر مقطع كارشناس زين نفر 45و %) 6/72(

در  انيدانشجو يسن نيانگيم. بودند ليمشغول به تحص
سال و در گروه ارائه  57/26±04/7گروه ارائه مثال كامل 
 بررسي. سال بود 89/28±5/6 مثال كامل كردني

در %) 6/67(نفر  25نشان داد كه  كيدموگراف يها افتهي
در گروه %) 8/52( فرن 19حل شده كامل و  يها مثالگروه 
 نيا يها افتهي. حل شده ناقص مجرد بودند يها مثال

 كيمشخصات دموگراف نيمطالعه نشان داد كه ب
تاهل و سن  تيوضع ،يليشامل معدل تحص انيدانشجو

وجود نداشت و دو گروه  يمعناداردر دو گروه اختالف 
ميانگين و انحراف . همسان بودند رهايمتغ نياز نظر ا
شامل  يبار شناختي در دو گروه آموزش مراتمعيار ن

مطالعه  نيده كامل در حي حل شها مثالآموزش از طريق 
ي حل شده ناقص در ها مثالو در گروه ) 58/6±83/16(

بر اساس . )2جدول(بود) 33/17±79/5(مطالعه  نحي
آزمون آماري تي مستقل، تفاوت معناداري بين ميانگين 

حين مطالعه در دو گروه وجود  ينمرات بارشناخت
همچنين تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات . نداشت
در دو گروه وجود نداشت  زيحين آزمون ن يناختبارش

)97/0=P.( نشان داد كه  رسونيپ يهمبستگ يآزمون آمار
مطالعه محتوا و  نيح انيدانشجو ينمره بارشناخت نيب
 )p>01/0(وجود دارد  يمعنادار آزمون ارتباط نيح
)6/0r=( ،مطالعه  نيح يبار شناخت شيبا افزا به طوري كه

. ابدي مي شيافزا زيهنگام آزمون ن يمحتوا، بارشناخت



  فاطمه احدي و همكاران  تاثير دو روش تدريس بر بار شناختي دانشجويان
 

 http://ijme.mui.ac.ir )4(14؛ 1393تير / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  296

 يبارشناخت نيانگينشان داد كه م ها افتهيعالوه بر آن 
 نو حي 08/17±16/6مطالعه  نيدو گروه ح انيدانشجو

   .بود 57/26±55/5آزمون 

  
هاي حل شده كامل و  گروه آموزش از طريق مثال دودردانشجويان ) حين مطالعه و حين آزمون(ميانگين نمره بار شناختي : 2جدول 

  آموزش از طريق ارائه مثال حل شده ناقص
 Pسطح معناداري  tمقدار   آموزش به روش استفاده از مثال ناقص آموزش به روش استفاده از مثال كامل  نمره بارشناختي

  73/0  34/0 33/17±79/5 83/16±58/6 حين مطالعه
  97/0  03/0 55/26±15/5 59/26±98/5 حين آزمون

  
 يريادگيبا تجربه و مهارت  يتوجه به ارتباط بارشناخت با
، مقطع )رانيممتاز بودن فراگ ريممتاز و غ( رانيفراگ يقبل

در  زين انيدانشجو يقبل يليو معدل ترم تحص يليتحص
كه  ندنشان داد ها افتهي. در نظر گرفته شد ليو تحل هيتجز

 يليمعدل تحص نيانگيبا م يمقطع كاردان انيدانشجو
اتاق  يمقطع كارشناس اننسبت به دانشجوي) 29/1±57/15(

 يها فوريت يكارشناس انيو دانشجو) 95/17±89/0(عمل 
 يمعنادار به طور) 97/16±03/1(معدل  نيانگيبا م يپزشك

و ميانگين . شتنددا يتر نييپا تحصيلي معدل نيانگيم
 در انحراف معيار نمرات بار شناختي حين مطالعه و آزمون

ي حل شده كامل و ها مثالموزش به روش  ي آها گروه
ارائه شده  3جدول در  انيناقص به تفكيك رشته دانشجو

طرفه  كي انسيوار ليتحل يبر اساس آزمون آمار. است
مقطع  انينمره بار شناختي حين مطالعه در دانشجو

به ) 63/15±64/5 نيانگيبا م(ي پزشكي اه فوريت يكاردان
 .)=p 001/0(بود  ها از ساير رشته تر بيش يمعنادار طور

 يبيطرفه با آزمون تعق كي انسيوار ليعالوه بر آن تحل
LSD آزمون در  نيح ينشان داد كه نمره بارشناخت

 نيانگيبا م(اطاق عمل  يكارشناس انيدانشجو
 يو كاردان يكارشناس اننسبت به دانشجوي) 41/4±97/21

) P=001/0(بود  تر كم يمعنادار به طور يپزشك يها فوريت
و  يكاردان انيآزمون دانشجو نيح يبارشناخت نياما ب

وجود  يمعناداراختالف  يپزشك يها فوريت يكارشناس
نشان دادند كه نمره  ها يافته همچنين .)P=11/0(نداشت 

 طوربه آزمون اخذ شده براي بررسي بار شناختي 
ي پزشكي ها در دانشجويان كارداني فوريت معناداري

  ).3جدول ( نسبت به دو رشته كارشناسي ديگر كمتر بود

  
هاي حل شده كامل  گروه آموزش از طريق مثال دودانشجويان درو نمره آزمون ميانگين و انحراف معيار نمره بارشناختي  :3جدول 

  و آموزش از طريق حل شده ناقص به تفكيك رشته تحصيلي
 F P  و انحراف معيارميانگين  رشته تحصيلي متغير

 كارشناسي اتاق عمل  بارشناختي حين مطالعه
  ي پزشكيها فوريتكارشناسي 

  ي پزشكيها فوريتكارداني 

 05/5±9/13   
64/5±63/15  
24/5±21/21  

59/14  001/0  

 كارشناسي اتاق عمل  بارشناختي حين آزمون
  ي پزشكيها فوريتكارشناسي 

  ي پزشكيها فوريتكارداني 

 41/4±97/21  
 38/4±31/28  
 46/3±36/30  

27/32  001/0  

 كارشناسي اتاق عمل  نمره آزمون
  ي پزشكيها فوريتكارشناسي 

  ي پزشكيها فوريتكارداني 

 35/4±02/12  
 16/4±13/8  
 91/1±11/4  

94/80  0001/0  
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  بحث
آموزش به روش ارائه مثال كامل  تأثيرمطالعه  نيدر ا
در  انيدانشجو يو ارائه مثال كامل بر بارشناخت يكردن

. قرار گرفت يمورد بررس يپزشك يدرس زبان تخصص
پژوهش نشان داد كه ميانگين نمرات  نيا يها افتهي

آزمون در  نيمطالعه و ح نيح انيدانشجو يبارشناخت
استفاده از بسته  اب يپزشك يدرس زبان تخصص

 يو بسته آموزش يمثال كامل كردن يحاو يآموزش
و  ندارد گريكديمثال كامل تفاوت معناداري با  يحاو

 را تجربه يكساني يبارشناخت دانشجويان دو گروه
  . كنند مي

 يها مثالكه ارائه اند  نشان داده يمتعدد مطالعات
و كاهش  يريادگي شيتواند سبب افزا مي يآموزش

 ريارائه مثال به فراگ). 12و9(شود رانيفراگ يبارشناخت
 دنيرس يبرا ديرا با ييها گامچه  قايدهد كه دق مي نشان

وجود شواهد  رغم علي). 7(نمود يط مسألهبه هدف و حل 
بر  يآموزش يها مثال تأثيردر خصوص  يكاف يقيتحق
مختلف ارائه  يها وهيدرباره ش يمطالعات كم ،يريادگي

). 9(انجام شده است يريادگيآنها بر  تأثير يمثال و بررس
انواع  تأثير يبه بررساي  تامارا و ونگوگ در مطالعه

ارائه مثال  ،ييشامل ارائه مثال به تنها( يآموزش يها مثال
ارائه حل  و ارائه مثال، و مسألهطرح  ،سألهمو سپس طرح 

وزان آم دانش يو تالش ذهن يريادگيبر ) مسأله
آنها در مطالعه . انجام دادند كيزيدر درس ف يرستانيدب

 يها مثالمختلف  يها خود نشان دادند كه ارائه شكل
وزان ندارد اما آم دانش يريادگيبر  يتأثير ،يآموزش

مثال به همراه طرح  ارائهو  يياستفاده از مثال به تنها
. كند مي ليتحم رانيرا بر فراگ يتر كم ي، بارشناختمسأله

 يها مثال ستين يازيگرفتند كه ن جهيمطالعه نت نيآنها در ا
ارائه مثال خود به . ابدي رييتغ حل راهمطالعه و ارائه 

باشد و  مؤثروزان آم دانش يتواند بر بارشناخت مي ييتنها
  ). 9(دينما ليهرا تس يريادگي نديفرآ
جستجوي  رغم عليپژوهشگران  اين كهتوجه به  با

در راستاي هدف اين مطالعه در اي  فراوان، به مطالعه
دسترسي پيدا نكردند و همه  يدروس علوم پزشك

 ات،ياضير انه،يچون را يدر دروسانجام شده مطالعات 
ادامه بحث بر و هندسه انجام شده است لذا  ايرافغجبر، ج

   .غير پزشكي ارائه مي شود نتايج مطالعاتاس اس
استفاده از  يبه بررساي  و همكاران در مطالعه ييطباطبا
همراه با ) مثال حل شده ناقص( يكامل كردن يها مثال

 يو بارشناخت يريادگيبر بهبود  يگرنييخود تب
گروه از  كي. پرداختند ياضيوزان در درس رآم دانش
را با استفاده  ياضيتالس در درس ر هيوزان قضآم دانش

مطالعه نمودند ) حل شده ناقص( يكامل كردن يها مثالاز 
اقدام به  ،يكامل كردن يها مثالعالوه بر  گريو گروه د

. نمودند مسألهمراحل حل  هيو توج ها حل راهاستنباط از 
 يكامل كردن مثالكه از روش  يكه در گروه افتنديآنها در

هنگام  يپرداخته بودند بارشناخت يگر نييهمراه با خود تب
نسبت به گروه  يمعنادار به طورمطالعه و هنگام آزمون 

نمودند كه  انيآنها در مطالعه خود ب. است شتريب گريد
 يتالش ذهن شيسبب افزا يگر نييگرچه خود تب

را بهبود  يريادگيتواند  مي يشود ول مي وزانآم دانش
 يها مثالمطالعه  ديانمودند كه ش انيآنها ب). 18(بخشد

تالش  شيسبب افز يگر نييهمراه با خود تب يكامل كردن
تواند سبب بهبود  مي شود كه مي مرتبط ايمطلوب  يذهن
 يو همكاران بر رو ييمطالعه طباطبا. شود يريادگي

كه  ياضيو در درس ر ييوزان راهنماآم دانش
 جيرسد نتا مي انجام شد كه بنظر رددا ييباال يساختارمند

و  نييپا يتوان در دروس با ساختارمند نمي آن را
   .در مقاطع باالتر به كار برد رانيفراگ

 يكه برا 4و  3ترم  انيدانشجو يحاضر بر رو مطالعه
را اخذ نموده بودند انجام  يبار واحد زبان تخصص نياول
نمودند كه  انيب)Kalyuga  &Renkl( و رنكل وگايكال. شد

 يمبتد انيدانشجو يريادگي شيافزا يكه برا ييها روش
سال  انيدانشجو يلزوما برا رنديگ مي مورد استفاده قرار

مطالعات مختلف نشان هاي يافته). 19(ستندين ديباالتر مف
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و  يمبتد رانيفراگ يبرا يآموزش يها مثالكه ارائه  ندداد
با دانش و مهارت  رانيممتاز مناسب هستند و فراگ ريغ اي

گرچه ). 6(توانند از آن سود ببرند نمي ممتاز ايباال و 
نشان  و همكاران )Nievelstein( نياشتا وليناهاي يافته

 به عنواناول رشته حقوق  سال انيداد كه دانشجو
 به عنوانسال سوم حقوق  انيو دانشجو يمبتد رانيفراگ
 يآموزش يها مثالتوانند از  مي هر دو شرفته،يپ رانيفراگ

به هر حال ارائه مثال ). 16(بهره ببرند يريادگي ليدر تسه
در  يآموزش يها هدف قيفهم دقكننده  نيحل شده تضم

كه  ييها تيبه فعال ديبا ريو فراگ ستين يريادگيطول 
ارائه مثال حل ). 18(بپردازد زيبخشد ن مي را عمق يريادگي

را در  ريفراگ تر كمروش منفعل است كه  يشده كامل نوع
 يها مثالرسد  مي كند اما بنظر مي ريدرگ يريادگيامر 

شدن  ريدرگ شيافزا يبرا يراه يكامل كردن ايناقص 
عمق  شياو افز يگرنييبا موضوع و خود تب ريفراگ

  ).20(باشد يريادگي
مثال كامل  يحاو يدر مطالعه حاضر ارائه بسته آموزش 

 ينسبت بر بارشناخت كيو مثال كامل به  يكردن
رسد علت عدم مشاهده  مي بنظر. بود مؤثر انيدانشجو

تواند مربوط به سه  مي دو گروه يتفاوت در بارشناخت
 يانيدانشجو همورد مطالع يها نمونه -1: باشد ليعامل ذ

 يها وهيبودند و ش يقبل يريادگيتجربه  يبودند كه دارا
خود  يبرا ليرا در طول دوره تحص يمشخص يريادگي

در  سيتدر وهيش كيرسد ارائه  مي بنظر. بودند دهيبرگز
 نديبر فرآ يريگ چشم تأثير تواند يجلسه درس نم كي
در  رييتغ رشيداشته باشد چراكه پذ انيدانشجو يريادگي
. باشد مي زمان ازمندين انيمعمول دانشجو سيوه تدريش

كه  يريادگي وهيكنند كه ش مي انيب يعبدالرحمن و بوال
در بهره بردن آنها از  ننديگز مي خود بر يبرا رانيفراگ
مثال بر  قيآموزش از طر تأثيرو  يآموزش يها مثال

ل يمطالعه بدال نيدر ا -2). 21(دارد تأثيرآنها  يتالش ذهن
آموزش در دو گروه، كوتاه و  يمختلف مدت زمان اجرا

 يدر محتوا جلسه استفاده از مثال كيمحدود به 

 .بود يپزشك يزبان تخصص يدرس واژه شناس يآموزش
كارآمد بودن  يابيارز يمدت زمان برا نيرسد ا مي بنظر

مثال  يحاو ياستفاده از بسته آموزش( سيتدر وهيش كي
 Van(گوك  خصوص ون نيا رد. ستين يكاف) يآموزش

Gog(كردند كه ممكن  انيدر مطالعه خود ب و همكاران
و بار  يريادگي تيبر وضع يآموزش يها مثال تأثيراست 
 نيمدت آموزش با ا يطوالن يبه اجرا ران،يفراگ يشناخت
در مطالعه حاضر  -3). 8(داشته باشد يبستگ ها روش

 رب س،يتدر وهياز ش ياز تورش ناش يريجلوگ يبرا
در دو گروه مورد مطالعه، آموزش  انيدانشجو يريادگي

جزوه  به صورت يآموزش يها محدود به ارائه بسته
در  انيدانشجو شترينمودن ب ريجهت درگ يو تالش ديگرد
 انيرسد مشاركت دانشجو مي بنظر. دينگرد سيتدر نديفرآ

دخالت دادن آنها  يو حت يآموزش يها مثالدر استفاده از 
مثال  قياز طر يريادگيدر  ؛يآموزش يها مثالدر انتخاب 

در مطالعه خود  و همكاران)Gerjets(گرجت . باشد مؤثر
 ديبا رانيمثال، فراگ قينمودند كه در آموزش از طر انيب

 يآموزش يها مثال سهيمربوط به مقا يندهايدر فرآ
مربوط به مسائل و  يشوند تا ساختارها ريدرگ

 نديشده را درك نما هارائ يها مسألهموجود در  يها تفاوت
 ي؛ بارشناختها و تفاوت ها شباهت نيدرك ا قيو از طر

را  يريادگي نديخود را كاهش دهند و فرآ يرضروريغ
 يها مثالشروع آموزش با استفاده از ). 22(ندينما ليتسه

از طرف  يشتريب يآموزش يها تياز به حماين يآموزش
 رانيتجربه فراگ شيبا افزا جيمدرس وجود دارد و بتدر

  ). 16(ابديكاهش  ديبا تيحما زانيم
 ينمره بارشناخت نيمطالعه نشان داد كه ب نيا يها افتهي
 شيبا افزا. آزمون ارتباط وجود دارد نيمطالعه و ح نيح

 زيآزمون ن نيح يمطالعه، بارشناخت نيح يبارشناخت
در مطالعه خود  زين ونگوك و همكاران. ابدي مي شيافزا
 نيمطلوب ح ريغ يبارشناخت شينمودند كه افزا انيب

 شيو افزا يريادگيتواند سبب اختالل در  مي عهمطال
 انيدانشجو). 6(آزمون شود نيح رانيفراگ يبارشناخت
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را نسبت به زمان  يشتريب يآزمون، بارشناخت نيح
در زمان آزمون  انيدانشجو. كنند مي مطالعه تجربه

 يها مولفه نيدر ذهن خود ب يشتريمجبورند تعامل ب
با  يشتريب يذهن يريگو در نديآموخته شده برقرار نما

 شيتواند سبب افزا مي خود نيت خواهند داشت كه اسؤاال
رسد  مي بنظر ياز طرف). 18(شود يرونيب يبار شناخت

توجه به  يبرا يكاف زهيمطالعه انگ نيح انيدانشجو
ارائه شده ندارند و ذهن آنها  يها مثالموضوع درس و 

هنگام  بهباشد، اما  مي الب ارائه شدهمط ريدرگ تر كم
 طيت، شراسؤاالمستقل به  ييگو پاسخشدن و  يابيارزش

از  يناش يذهن يريكنند كه درگ مي را تجربه يگريد
 از آزمون سبب يآزمون و اضطراب ناش يامدهايپ

 يخود را برا يتمام تالش ذهن انيشود تا دانشجو مي
موضوع  نيو ا رنديت مطرح شده بكار گسؤاالپاسخ به 
 آنها به هنگام آزمون يرونيب يتبارشناخ شيسبب افزا

نمود كه  انيدر مطالعه خود ب زين )Renkl(رنكل . شود مي
 ،يآموزش يها مثال قياز طر يريادگيهنگام  رانيفراگ

نداشته باشند و در  ها مثالبه  يممكن است توجه كاف
اند  ظاهر تصور كنند كه مطالب ارائه شده را درك نموده

قرار باشد به  تيمامستقل و بدون ح به طور ياما وقت
موضوع  نيشوند و ا مي ت پاسخ دهند دچار مشكلسؤاال

ارائه مثال است و  قيآموزش از طر يها تياز محدود يكي
به هنگام پاسخ به  رانيفراگ يتالش ذهن شيسبب افزا

 نياز چن ييرها يبرا). 23(ت آزمون خواهد شدسؤاال
 يآموزش يها مثالشود مدرس از  مي دشنهايپ يطيشرا

را در  رانيفراگ ديو فراوان بهره ببرد و تالش نما تنوعم
استفاده از  ديشا. مشاركت دهد يآموزش يها مثال
 نيمدرس ح تيحما شيو افزا يكامل كردن يها مثال

گرچه . باشد ديخصوص مف نيآموزش بتواند در ا
 به نظر يخصوص ضرور نيدر ا يشتريمطالعات ب

  . رسد مي
مقطع  انيمطالعه نشان داد كه دانشجو نيا يها افتهي

 انيرا نسبت به دانشجو يشتريب يبارشناخت ،يكاردان

كردند و نمره  آموزش تجربه نيح يمقطع كارشناس
مطالعات مختلف نشان در . آزمون كمتري نيز اخذ نمودند

آنها  هيبا دانش پا رانيفراگ يكه بارشناخت شده است  داده
كه  يرانيفراگ. درباره موضوع مورد آموزش ارتباط دارد

درباره موضوع مورد آموزش دارند،  يتر كم يدانش قبل
). 9(كنند مي آموزش تجربه نيرا ح يشتريب يبارشناخت

 زانيبر م زين انيدانشجو يريادگي وهيعالوه بر آن ش
. است مؤثركنند  مي مطالعه تجربه نيكه ح يبارشناخت
 استفاده يريادگيفعال  يها وهيكه از ش ينايدانشجو

ارائه  يها مثالمربوط به  موضوعاتكنند و فعاالنه با  مي
را  يشتريمطلوب ب يشوند، بارشناخت مي ريشده درگ

را در  ينامتجانس يريادگي وهيآنها ش رايكنند ز مي تجربه
به كسب طرح واره و  تيكه در نهااند  دهيبرگز يريادگي

  ). 24(شود مي آنها منجر يريادگي ليتسه
رشته اطاق  انينشان داد كه دانشجو نيمطالعه همچن نيا

 انينسبت به دانشجو يتر كمآزمون  نيح يعمل بارشناخت
و نمره  داشتند يپزشك يها فوريت يو كارشناس يكاردان

تواند  مي موضوع نيا. آزمون بهتري نيز اخذ نمودند
 يآموزش اتيتجرب ايآنها و  هيمربوط به تفاوت دانش پا
 يپزشك يها فوريترشته  انيآنها باشد، چراكه دانشجو

 انينسبت به دانشجو يتر نييپا يمعدل نمرات درس
در حل  انيدانشجو يتجربه منف. رشته اطاق عمل داشتند

آنها  يو بارشناخت يريادگيتواند بر  مي يمسائل آموزش
 قتدر مطالعه حاضر تالش شد تا با د). 9(باشد گذارتأثير

شوند اما  يطراح يآموزش يها مثالمناسب  تيو حساس
 وهياشاره نمود كه اثر آموزش به ش زينكته ن نيبه ا ديبا

خواهد  انينما يتنها زمان ران،يفراگ يريادگيارائه مثال در 
و بر اساس نظم  يبخوب يآموزش يها مثالشد كه 
شده باشند تا از اختالل در توجه و  يطراح يمشخص

و  يدرباره موضوعات اضاف رانيفراگ يذهن يريدرگ
موضوع  نيا. دينما يريمثال ارائه شده جلوگاي  هيحاش

 تيتواند حائز اهم مي يمبتد رانيفراگ يبخصوص برا
  . باشد
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و محدود  يلينبودن رشته تحص كسانيحجم نمونه،  تعداد
از جمله  ،يكار يها مثالبودن جلسات استفاده از 

رسد  مي بنظر. باشد مي مطالعه نيا يها تيمحدود
 زين يد در دروس علوم پزشكنتوان مي يكار يها مثال

   .دنريمورد استفاده قرار گ
  

  گيري نتيجه
در گروه مثال حل شده  يمطالعه گرچه بارشناخت نيدر ا

نداشت  يمعناداراختالف  يكامل و گروه مثال كامل كردن
مورد استفاده  يروش آموزش كي به عنوانتواند  مي اما

نمودن  ريمثال، درگ يتوجه به طراح. گيردقرار
 يها مثالاستفاده از  ،يآموزش يها مثالدر  انيدانشجو

در  انينمودن دانشجو ريرگد ،يمتنوع و كامل كردن
تواند بر  مي يآموزش يها مثالو تكرار  ها مثال يطراح

 شنهاديپ. باشد مؤثر يبارشناخت تيريو مد يريادگي

 انيمطالعه در دروس مختلف و با دانشجو نيگردد ا مي
جلسات  يو برا يپزشك يها مختلف گروه يها رشته
 ادتا ابع رديتر مورد استفاده قرار گ يطوالن سيتدر
 يارائه مثال در محتوا وهياز آموزش به ش يشتريب

  .روشن شود يمربوط به علوم پزشك يآموزش
  

  قدرداني
 A- 10- 74- 1به شماره  اين مقاله بخشي از طرح پژوهشي

مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه علوم  14/5/1391تاريخ 
بدين وسيله نويسندگان مقاله از . پزشكي سمنان است

اعضاي محترم شوراي پژوهشي دانشگاه به لحاظ تصويب 
و كارشناسان اداره آموزش و كليه  مسؤولطرح، 

دانشجويان پرستاري و پيراپزشكي كه در انجام اين 
همكاري نمودند و نيز از جناب آقاي دكتر سيد مطالعه 

  .موسي طباطبايي، صميمانه تشكر و قدرداني مي نمايند
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Abstract 
 
Introduction: Use of worked examples is one of the methods to decrease cognitive load and facilitate 
learning. There are different methods to provide worked examples. The aim of this study was to compare the 
effect of two teaching methods of complete and incomplete worked examples on students’ cognitive load in 
instruction of medical terminology. 
Methods: In a quasi-experimental study in 2013 in Semnan, 77 students who had chosen the course of 
medical terminology for the first time, were selected and randomly allocated in two groups, one trained 
through complete examples and the other through incomplete (completion) examples. Students’ cognitive 
loads were measured using a subjective cognitive load scale during study and examination. Findings were 
analyzed using parametric statistical tests. 
Results: The findings of this study showed that mean of cognitive load of students in complete example 
group was 16.83±6.58 during study and 26.59±5.98 during examination out of a total of 36 points. Students’ 
mean score of cognitive load in incomplete example group was 17.33±5.79 during study and 26.55±5.15 
during examination. Statistical analysis did not show any significant difference between cognitive loads of 
two groups during study and examinations. However, during the study, the cognitive load of students of 
emergency medicine in associate degree (21.21±5.24), emergency medicine in bachelor degree 
(15.63±5.64), and operating room in bachelor degree (13.9±5.05) was significantly higher compared to 
students of other disciplines (P=0.001). The findings showed that there was a relationship between cognitive 
load during study and during examination (P=0.01). 
Conclusion: Although cognitive load in complete example group and incomplete example group did not 
show a significant difference in this study, worked example could be used as a teaching method. Further 
studies are needed with emphasis on the structure of examples, involving students in working examples and 
use of these examples. 
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