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  دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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  چكيده
ي آموزش نظري و باليني ها ي زيادي از جمله افزايش بالقوه حجم اطالعات در محيطها امروزه آموزش پزشكي با پيچيدگي: مقدمه

استفاده  تأثيراين مطالعه با هدف بررسي . باشد مي ي آموزشي مناسبها روشبا استفاده از  ديجد يهاكار راههمراه است كه نيازمند اتخاذ 
  .دانشجويان پرستاري انجام پذيرفتدرس فيزيولوژي تحصيلي  تاز الگوي يادسپاري بر پيشرف

تمامي دانشجويان ترم دوم  .گرفتانجام  آزمون پسو  آزمون پيشبه صورت دو گروهي به همراه  تجربي اين تحقيق نيمه: ها روش
 انيو دانشجو) =46n( هيكل يولوژيزيو دانشجويان مامايي در درس ف) =48n(به عنوان گروه تجربي  هيكل يولوژيزيپرستاري در درس ف

كليه جلسات آموزشي گروه تجربي با الگوي يادسپاري . به عنوان دو گروه شاهد انتخاب شدند) =48n(غدد  يولوژيزيدر درس ف يپرستار
اطالعات با استفاده از آمار توصيفي و . شاهد نيز به روش مرسوم سخنراني و نمايش اساليد بود يها گروهبرگزار گرديد و جلسات آموزشي 

  .قرار گرفت تحليلو تي جفت مورد  ANOVAآمار استنباطي، آزمون 
گروه شاهد مامايي نمرات  نيانگيمو  38/4±27/1گروه تجربي  آزمون پيشنمرات  نيانگيم تفاوت آماري معناداري بين: نتايج

 يكسب شده در گروه شاهد پرستار آزمون پسنمرات  نيانگيم نيب). p=07/0(وجود نداشت  69/3±4/1و پرستاري  79/1±15/4
  .وجود داشت) p=001/0( يمعنادار تفاوت آماري) 28/14±32/3( و گروه تجربي) 52/3±67/11(

تواند در بهبود  مي ،شود مي درس انتخاب يكه متناسب با محتوا يادسپاريمانند  سيتدر ديجد يالگوها يريبه كارگ: گيري نتيجه
توانمندي اساتيد در زمينه به كارگيري اين الگو، مهارت خالقيت  تأثيراما موفقيت در استفاده از آن تحت  ،باشد مؤثر انيدانشجو يريادگي

  .آنان است هي مطالعها دانشجويان و استراتژي
  

  پيشرفت تحصيلي  الگوي يادسپاري، فيزيولوژي،  دانشجويان پرستاري و مامايي،: هاي كليدي واژه
  22تا  15 ):1(14؛ 1393 فروردين/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

  
  مقدمه 

ي زيادي در ها امروزه آموزش پزشكي با پيچيدگي

                                                 
گروه آموزش پزشكي، مركز  )دانشيار(فريبا حقاني دكتر  :نويسنده مسؤول *

 ،اصفهانتحقيقات آموزش علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  haghani@edc.mui.ac.ir،ايران
دانشجوي دكتري آموزش پزشكي، گروه آموزش پزشكي، مركز  ،اطهر اميددكتر 

. ايرانان ،،اصفه، نشگاه علوم پزشكي اصفهانتحقيقات آموزش علوم پزشكي، دا
)athar_omid@yahoo.com(جوي جوانمرد  شقايق حق ؛ دكتر)گروه  ،)دانشيار

. فيزيولوژي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
)sh_haghjoo@med.mui.ac.ir(  

  5/12/92 :، تاريخ پذيرش21/10/92: ، تاريخ اصالحيه13/9/92: تاريخ دريافت مقاله

 جهيباليني همراه است و در نتي آموزش نظري و ها محيط
توانمند كردن  يان و مجريان آموزشي براريز برنامه

يي ها دانشجويان جهت ورود به نظام سالمت با محدوديت
 يهاكار راهشوند كه مقابله با آنها نيازمند اتخاذ  مي روبرو

 ي آموزشي مناسبها روشاز  فادهبا است ديجد
  ).1(باشد مي

ات يك مشكل عمده آموزش بالقوه حجم اطالع افزايش
ين تر بيششود؛ در نتيجه اين انفجار اطالعات،  مي قلمداد

 درصد اهداف هر دوره آموزشي در حيطه دانش متمركز
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رود در طي دوره  مي از دانشجو انتظار و) 2(گردد مي
حجم زيادي از دانش تخصصي رشته خود را به خاطر 

دانشجو بسپارد و اين در حالي است كه زمان در اختيار 
بنابراين . براي رسيدن به اين پيامدها تغييري نكرده است

دانشجويان براي رسيدن به اين اهداف آموزشي بايد 
ي داشته باشند و عدم توانايي مطالعه و تر بيشتالش 

يادسپاري مطالب باعث ايجاد استرس در ميان 
كه نقش  تدر اينجاس). 4و3(شود مي دانشجويان

گردد و وي  مي تر استاد پررنگ گري و هدايتگري  تسهيل
شناسند و بايد  نمي را تنها به عنوان ارائه دهنده اطالعات

از . ي كليدي ديگري را در فرايند آموزش ايفا كندها نقش
و الگوهاي  ها روشتواند با به كارگيري  مي استادجمله، 

 لبمختلف يادگيري، دانشجويان را در يادسپاري مطا
  .)5(ياري رساند

ي شناختي ها و فنون جديد يادگيري در نظريه ها روش
ي ذهني مانند ادراك امور، ها ريشه دارد كه بر فرايند

سازمان دادن اطالعات، تجزيه و تحليل اطالعات تكيه 
است  روانشناسي خبرپردازي ها از دسته اين نظريه. دارند

 و، يادآوري يادسپاريكه در اين نظريه، فرايند يادگيري، 
در اين . ر ارتباط با يكديگر قرار دارندحتي فراموشي د

ي ها ي محيطي به وسيله گيرندهها محركفرايند ابتدا 
شود و براي مدتي كوتاه در  مي حواس چندگانه دريافت

ما از طريق فرايند توجه و  ؛گردد مي حافظه حسي ذخيره
شويم و به دنبال آن  مي آگاه ها محركادراك از وجود اين 

 15شود و براي مدت  مي وارد حافظه كوتاه مدت تاطالعا
بخشي از اين . شود مي ثانيه در اين حافظه ذخيره 30تا 

يابند و  مي اطالعات به حافظه درازمدت انتقال
 هاي طوالني در آنجا باقي ي شده و براي مدتده سازمان

  ).6(ماند مي
راهبرد تكرار يا مرور ذهني به دوام اطالعات در حافظه 

اما مرور ذهني راهبردي است كه  ؛كند مي مدت كمككوتاه 
به تالش ذهني كمي نياز دارد و يادگيري حاصل از آن 

به ثبت تر  پردازش عميق. معنا است طوطي وار و بي

. شود مي در حافظه درازمدت منجر ها حوادث و داده
برقراري پيوند و روابط معنادار بين اطالعات جديد و قديم 

گيري  اطالعات شده و به كارباعث معنادار شدن 
ي، ده سازمانراهبردهاي ديگري عالوه بر تكرار مانند 

و بسط دادن يا رمزگذاري باعث ماندگار  تصويرسازي 
  ).7(شود مي شدن اطالعات در حافظه درازمدت

تدريس يادسپاري بر اساس آموزش راهبردهاي به  الگوي
العات كند تا اط مي سپاري فوق، به دانشجويان كمك حافظه

استاد با به . در حافظه درازمدت آنها ذخيره شود
كارگيري اين الگو و آموزش مراحل آن به دانشجويان، 

اين الگو . كند مي يادسپاري مطالب را براي آنان تسهيل
توجه به مطالب درسي، ايجاد  حله،شامل چهار مر

. ارتباطات، بسط تصاوير حسي و تمرين يادآوري است
تواند از  مي دانشجو ،يمطالب درسدر مرحله توجه به 

كلمات مهم و فهرست  ريز دنيمانند خط كش ييها اهر
كردن و تعمق در باره آنها استفاده كند و در مرحله بعد، 

 ارتباط داده يذهن ريواژه و تصاو ديبا كل ديمطالب جد
از  انيدانشجو ،يحس ريدر گام توسعه تصاو. شود مي
و  ها يو تداع آور خنده يها ساختن داستان قيطر

كنند و  مي تيرا تقو يذهن ريمضحك، تصاو يها اغراق
 يادآوريو  نيدر حافظه دراز مدت به تمر يماندگار يبرا

آموزش اين مراحل و به كارگيري آن . پردازند مي مطالب
باعث تسهيل آن كه  دانشجويان عالوه بر سطتو

يادسپاري مطالب خواهد شد خالقيت را در دانشجويان 
  ). 8(دهد مي پرورش

ي مختلف ها روش تأثيرمطالعات زيادي به بررسي  در
ي ها گروه، بحث در )11تا9(مسألهمانند يادگيري بر پايه 

، )14(، مباحثه)13(، طرح تدريس اعضاي تيم)12(كوچك
روش تلفيقي و نقشه  تأثيرو مقايسه ) 15(تفحص گروهي

در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانشجويان ) 16(مفهومي
اما در اين  ،پرداخته شده است زشكيپحوزه علوم  در

در درمان فقط حوزه از راهبردهاي حافظه سپاري 
اختالل حافظه در اثر ضربه  يي مانندها بيماري
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استفاده ) 19(و يا بيماري مولتيپل اسكلروز) 18و17(مغزي
شده است و بسيار محدود به استفاده از اين الگو در 

 پرداختهآن در يادگيري  تأثيرآموزش به دانشجويان و 
 تأثيراي  از جمله حقاني و همكاران در مطالعه. شده است

و پرسش و  يسخنران يقيو روش تلف يادسپاري يالگو
علوم  انيدانشجو كيدرس ژنت يريادگي زانيپاسخ بر م

اي  همچنين در مطالعه .)20(را مقايسه كردند يپزشك هيپا
نوزادان از تصاوير ي احياي ها ديگر در آموزش برنامه

لذا با ). 21(ي يادسپاري استفاده شدها روشو  نيذه
توجه به حجم زياد محتواي محفوظي در حوزه علوم 
پزشكي كه نياز به يادسپاري آنها وجود دارد اين مطالعه 

استفاده از الگوي يادسپاري بر  تأثيربا هدف بررسي 
دانشجويان  درس فيزيولوژي نمرات آزمون پايان ترم

  .رستاري انجام پذيرفتپ
  

  ها روش
تجربي به صورت دو گروهي به همراه  اين تحقيق نيمه

قبل و بعد از مداخله بود كه در  آزمون پسو  آزمون پيش
 90-91دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال تحصيلي 

جامعه آماري شامل كليه دانشجويان  .انجام گرفت
كه در دانشگاه علوم پزشكي  ندبود ييپرستاري و ماما
جهت انجام اين تحقيق . كردند مي اصفهان تحصيل

پرستاري كه جهت  2و ترم  ييترم دوم ماما انيدانشجو
اين درس با محتواي درسي، ساعت كالسي و مدرس 

. نموده بودند انتخاب شدند نام ثبتيكسان كامالً 
دانشجويان ترم دوم پرستاري و درس فيزيولوژي كليه 

)48n=(  به عنوان گروه تجربي و دانشجويان ترم دوم
به عنوان گروه ) =46n(مامايي و درس فيزيولوژي كليه 

از گروه  زمان همدر اين تحقيق به طور . شاهد بودند
شاهد دومي يعني دانشجويان پرستاري ترم دوم و درس 

استفاده  جينتا سهيمقا ينيز برا) =48n(فيزيولوژي غدد 
 زمان همزيرا محقق سعي بر آن داشته تا با استفاده . شد

متفاوت  يها گروه با نمونه كياز دو گروه شاهد، 

گروه با  كيو ) هيكل يولوژيزيف( كسانيو درس ) ييماما(
 كساني يها و نمونه) غدد يولوژيزيدرس ف(درس متفاوت 

را  گر مخدوش يفاكتورها ،يبا گروه تجرب )يپرستار(
گروه دوم شاهد همان . االمكان تحت كنترل قرار دهد يحت

غدد  يولوژيزيكه درس ف بودند يگروه تجرب انيدانشجو
درس . قبل از مداخله گذرانده بودند كسانيرا با مدرس 

 كساني يبا سخت ييفيزيولوژي كليه و غدد به دليل محتوا
 يحجم مطالب محفوظ زانيتشابه از نظر م نيو همچن

 انيمقاله دانشجو نيبه بعد در ا نياز ا. انتخاب گرديد
و گروه شاهد  "ربيگروه تج"به اختصار با  يگروه تجرب

با  يولوژيزيدر درس ف ييماما انيكه شامل دانشجو
درس غدد  يپرستار انيو دانشجو "گروه شاهد مامايي"

  .شود مي داده شينما "گروه شاهد پرستاري"با 
شامل انتخاب درس فيزيولوژي و ورود به مطالعه  معيار

. معيار خروج از مطالعه غيبت در زمان انجام تحقيق بود
در شروع مطالعه در سه جلسه اول به دانشجويان گروه 
تجربي مراحل يادسپاري با اساليد و ارائه مثال آموزش 

ارتباطات و  جاديا يداده شد و در هر جلسه استاد برا
كرد تا بتوانند  مي كار انيبا دانشجو يداريخلق موارد د

را خلق كنند و به خاطر  يريتصاو ديمطالب جد يخود برا
شد كه درس  مي سپس از آنها خواسته ،بسپارند
ژي را با استفاده از اين روش تمرين كنند و در    فيزيولو

ي دانشجويان كه در اين ارتباط انجام ها هر جلسه فعاليت
از  يتعداد مثالً. شد مي شده بود توسط آنان گزارش

را  دنيتوجه به مطالب، روش خط كش يبرا انيدانشجو
 ن،يوتانسيعملكرد آنژ يادسپاري يو برا انتخاب كردند

دادند،  مي خون ارتباط يولوژيزيآنرا با مطالب ف
 ايشد و  داده حيبه شكل داستان توض يويكل يندهايفرا

 يخاطر سپار هب يبرا "تبت"مانند  نيگزياز كلمه جا
استفاده  "تراوش، بازجذب و ترشح" يويكل يندهايفرا
و  يويكل يندهايو تجسم فرا رياستفاده از تصاو. شد

و  هيداخل كل يها اهر ريروش مكان كه در آن نقشه و مس
توسط  زيشود، ن مي عبور ادرار به خاطر سپرده ريمس
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كليه جلسات آموزشي  .استفاده شد انياز دانشجو يتعداد
گزار گرديد و جلسات گروه تجربي با اين روش بر

شاهد نيز به روش سخنراني و نمايش  يها گروهآموزشي 
بندي جلسات در گروه كنترل و شاهد  زمان. اساليد بود

گروه  تعداد كل جلسات درس در هر ،مشابه هم بود
ارائه درس در دو گروه شاهد قبل . جلسه بود 6 مشابه و

  .ديي يكسان برگزار گردها و با مدرس ياز گروه تجرب
بود كه اي  ي چند گزينهها گردآوري اطالعات آزمون ابزار

 سؤالبراساس محتواي درس توسط مدرس و از بانك 
و  آزمون پيششد و به صورت   وي استخراج و طراحي

ت براساس سؤاالروايي صوري . گرديد  اجرا آزمون پس
نظر اساتيد گروه فيزيولوژي و روايي محتوايي آن با 

بعدي بررسي گرديد و پايايي  واستفاده از جدول د
شد  تأييدكرونباخ  يآن با استفاده از آلفا آزمون پس

)95/0=α .(سؤال 14شامل  آزمون پسو  آزمون پيش 
بود كه حداقل نمره هر آزمون صفر و اي  چهار گزينه

و گروه  يدو گروه تجرب آزمون پيش. بود 20حداكثر 
ي  درجه .ت مشابه برگزار گرديدسؤاالبا  ييشاهد ماما
در گروه  آزمون پسو  آزمون پيشت سؤاالدشواري 

  .بود كسانيگروه  ديبر اساس نظر اسات يشاهد و تجرب
ت سؤاالتجربي و شاهد در اولين جلسه  هر دو گروه در

در بين دانشجويان  اي چندگزينهبه شكل  آزمون پيش
به  آزمون پس. آوري گرديد جمع قهيدق 20توزيع و پس از 
در گروه شاهد مامايي در  اي چندگزينهصورت آزمون 

 انيترم و در گروه تجربي و شاهد پرستاري در پا انيم
  .ترم برگزار شد

شركت كنندگان  يتمام ق،يتحق ينكات اخالق تيرعا يبرا
در انتها، . ندداشتگاهانه به شركت در مطالعه آ تيرضا

اطالعات با استفاده از آمار توصيفي براي گزارش 
و تعيين ميانگين نمرات ها  گرافيك نمونهي دموها يژگيو

از آمار استنباطي، آزمون  شد و همچنين ليو تحل هيتجز
ANOVA و  آزمون پسنمرات  نيب سهيمقا يبرا

و از  يتجرب شاهد و گروه يها گروهدر بين  آزمون پيش

و  آزمون پسبراي مقايسه ميانگين نمرات  زوجآزمون تي 
در  ها داده. استفاده شد دربين دو گروه آزمون پيش
 .مورد آناليز آماري قرار گرفت SPSS-17افزار  نرم

  .شدمعنادار محسوب  >05/0p همچنين
  

  نتايج
نفر و در گروه شاهد  48 يتعداد نمونه در گروه تجرب

نفر بودند  48 ينفر و در گروه شاهد پرستار 46مامايي 
 ييدر گروه شاهد ماما. در مطالعه شركت كردند يكه همگ

 يمورد پژوهش دختر و در گروه تجرب ياز واحدها% 100
پسر % 6/39و ) نفر29(مورد پژوهش دختر يواحدها 4/60
مورد پژوهش در گروه شاهد و  يها واحد. ندبود) نفر 19(

 .نداشتند يتفاوت معنادار ياز لحاظ دامنه سن يتجرب
دو گروه شاهد  انيسن دانشجو اريو انحراف مع نيانگيم

  .بود 18/19±48/0و  04/19±53/0بيترتبه  يو تجرب
 آزمون پسو  آزمون پيشو انحراف معيار نمرات  ميانگين

ارائه شده  1ي شاهد در جدول ها گروهگروه تجربي و 
ي  بر اساس جدول ميانگين و انحراف معيار نمره .است
دو گروه  آزمون پيشگروه تجربي از نمره  آزمون پيش

ي  گروه شاهد ميانگين نمرهدر بين دو  .است تر بيششاهد 
بر اساس  .بيش از گروه پرستاري است اماييگروه م

آزمون آنوا تغييرات نمره در گروه تجربي و دو گروه 
ي همين جدول ها بر اساس يافته .شاهد معنادار نيست

در گروه شاهد  آزمون پسميانگين و انحراف معيار نمره 
ست كه مامايي بيش از گروه تجربي و گروه پرستاري ا

  .تغييرات معناداراست ينبر اساس آزمون آنوا ا
تفاوت معناداري در  ANOVAاستفاده از آزمون  با

در بين دو گروه شاهد و گروه  آزمون پسميانگين نمرات 
با آزمون تعقيبي تر  ييبه صورت جز. تجربي مشاهده شد

ي بين دو گروه تجربي و شاهد معنادارشفه تفاوت 
دو گروه شاهد پرستاري و و  )=001/0P( پرستاري

اما تفاوت معناداري بين  ،وجود داشت) =001/0P(مامايي 
  )=34/0P(دو گروه تجربي و مامايي به دست نيامد 
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  يبين دو گروه شاهد و گروه تجرب آزمون پيشو  آزمون پسنمرات  اريو انحراف مع نيانگيمقايسه م :1 جدول
 p t آزمونپس آزمونپيش گروه

  88/22  001/0  28/14±32/3 38/4±27/1 گروه تجربي
  96/26  001/0  27/15±6/3 15/4±79/1  گروه شاهد مامايي

  88/22  001/0  67/11±52/3 69/3±4/1  گروه شاهد پرستاري
58/2=f 
079/0=p 

85/13=f 
001/0 P=  

-  -  

  
  بحث

 تأثيرو با هدف بررسي  يتجرب مهياز نوع ن قيتحق نيا
استفاده از الگوي يادسپاري بر نمرات آزمون پايان ترم 

دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم درس فيزيولوژي 
نمرات در گروه  سهيمقا. اصفهان انجام پذيرفت يپزشك
نشان داد كه استفاده از  يپرستارو گروه شاهد  يتجرب
در  انيباعث بهبود نمرات دانشجو يسپار اديبه  يالگو

نمرات گروه  سهياما مقا. شده است هيكل يولوژيزيدرس ف
 نينشان داد كه استفاده از ا ييو گروه شاهد ماما يتجرب
  .ات ندارددر امتحان انيدر عملكرد دانشجو يتأثيرالگو 
 يعوامل روان ايآ"با عنوان اي  در مطالعه Robins نزيراب

در  ليتحص امديتواند پ مي مطالعه يها و مهارت ياجتماع
 جهيمقاله نت 109و با مرور  "كند؟ ينيب شيدانشگاه را پ

اطالعات و  يماندگار نيب يكرد كه ارتباط متوسط يريگ
 نيب ياديو ارتباط ز انيمطالعه در دانشجو يها مهارت

 يو يتيو خودكفا زهيانگ زانيدانشجو و م يينها عدلم
 نيتوسط محقق يگريدر مطالعات د). 22(وجود دارد

 شيبا افزا يذهنسازي  ريمشخص شده است كه تصو
) 24(يموضوعات كالم يريادگي ،)23(درك مطلب ييتوانا

در . ارتباط دارد )25(يحركت يروان يها مهارت يريادگيو 
با  Ross & laawrensتوسط راس و الرنس اي  مطالعه

ابتدا  ديبا رندهيادگياستفاده از روش مكان كه در آن 
نقشه آنها را به  يعني اموزديرا ب اءيو مكان اش تيموقع

 يمراحل ذهن نيا يبا ط يادآوريخاطر بسپارد و هنگام 
توانستند كلمات  انيآورد دانشجو اديآنها را به  بيبه ترت

اين  جيحاضر با نتا قيتحق جينتا). 26(را به خاطر بسپارند

با  زيمطالعه ن نيا انيدارد و دانشجو يمطالعات هم خوان
و  يذهنسازي  ريتصو ن،يگزيجا يها استفاده از كلمه

 هيكل يولوژيزيمطالب مربوط به ف يريادگيروش مكان به 
تدريس استاد با  در طي ها پرداختند و يادگيري اين مهارت

تواند توجيهي براي بهبود  مي ارياستفاده از الگوي يادسپ
 يبا گروه شاهد سهيترم آنان در مقا انيآزمون پا جينتا

  .غدد را گذرانده بودند يولوژيزيباشد كه مبحث ف
حقاني و همكاران در مطالعه خود كه به  گرياما از طرف د

و  يسخنران يقيو روش تلف يادسپاري يالگو تأثير سهيمقا
 كيدرس ژنت يريادگي زانيپرسش و پاسخ بر م

پرداخته بودند؛ اختالف  يپزشك هيعلوم پا انيدانشجو
آنها . نياوردند به دستمعناداري بين دو گروه 

كردند كه براي استفاده از الگوي يادسپاري، گيري  نتيجه
فراگيران نياز به مهارت خالقيت دارند و بنابراين بايد به 

به . يش نياز به آموزش اين مهارت توجه كردعنوان پ
 ييعالوه اين محققان پيشنهاد كردند كه در سنجش نها

بر ارزيابي اهداف دانشي تمركز  صرفاً ديدانشجويان نبا
 ديبا زيرا ن انيدانشجو يو استعدادها تيكرد بلكه خالق

 مطالعه نينتيجه ا). 20(كرد ليدخ ييدر سنجش نها
 آزمون پسنمرات  نيب معنادارتواند عدم تفاوت  مي

اما . كند هيتوج يرا تاحد يو پرستار ييماما انيدانشجو
 زين ييترم در گروه ماما انيدر م آزمون پس يبرگزار

در واقع . باشد جهينت نيا هيتوج يبرا يگريد ليتواند دل مي
 وجود استرس كمتر ليترم به دل انيآزمون در م يبرگزار

از دانشجو را به همراه  يبهترتواند نمره و عملكرد  مي
  .داشته باشد
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تواند بر نتايج اين مطالعه  مي عوامل ديگري كه از
باشد توانايي خود فراگيران در استفاده از  تأثيرگذار

راهبردهاي يادسپاري است كه هر دانشجويي با اين 
و  خديوزاده. شود مي به محيط دانشگاه وارد ها توانمندي

شان دادند كه تفاوت معناداري در ناي  همكاران در مطالعه
ي ها ي مطالعه در رشتهها ميانگين يادگيري و استراتژي

مختلف پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي وجود 
بنابراين توانمندي دانشجويان در استفاده از ). 27(ندارد

آموزش استفاده از  تأثيرتواند عدم  مي راهبردهاي مطالعه
تالف معنادار بين گروه راهبردهاي يادسپاري و نبودن اخ

  .توجيه كند تر بيشمامايي را  دتجربي و گروه شاه
 يمطالعه استفاده از دو گروه شاهد برا نينكات مثبت ا از

 نياما از نقاط ضعف ا. بود گر مخدوشكاهش عوامل 
 يبرا انيدانشجو يمطالعه عدم امكان انتخاب تصادف

از نظر كامل دو گروه سازي  كسانيمداخله بود و همچنين 
محتواي ارائه شده درسي امكان نداشت و به عالوه دو 

ي مختلف ها نيز درصد جنسيت پرستاريگروه مامايي و 
اما محقق سعي . در آنها به طور يكسان رعايت نشده بود

از دو گروه شاهد،  زمان همبر آن داشت تا با استفاده 
االمكان تحت كنترل قرار  يرا حت گر مخدوش يفاكتورها

بودن  كسانيدرس،  مدرسبودن  كسانيهمچنين . دهد
گروه تجربي پس از  ارائه شده، انجام مداخله در يمحتوا

و  آزمون پيشارائه درس در دو گروه شاهد و استفاده از 
عوامل  ذفبه ح زين كساني يبا سخت آزمون پس

  . نمود يتر بيشكمك  گر مخدوش
با  گريد يها عاتي در رشتهشود مطال مي شنهاديپ
گروه شاهد و  يكامل و انتخاب تصادفسازي  كساني

 يريادگيبر  سيتدر يالگو نيا تأثيرو  رديانجام گ يتجرب
مهارت خالقيت و همچنين رضايت   ان،يشناختي دانشجو
به عالوه يكي از . گيردقرار  تر قيدق يآنان مورد بررس

خود فراگيران براي در اين مطالعه توانايي اي  عوامل زمينه
 ي مطالعه و يادگيري است كهها استفاده از استراتژي

ديگر با كنترل اين عامل به بررسي اي  توان در مطالعه مي
  .اين الگو در يادگيري فراگيران پرداخت تأثير

  
  گيري نتيجه

كه  يادسپاريمانند  سيتدر ديجد يالگوها يريبه كارگ
تواند در  مي شود مي درس انتخاب يمتناسب با محتوا

اما بايد توجه . باشد مؤثر انيدانشجو يريادگيبهبود 
نياز آن كه  داشت كه استفاده موفق از اين الگو عالوه بر

به آن  لمراحبايد  ،به آموزش اساتيد در اين زمينه دارد
داده شود و همچنين به تقويت  آموزشدانشجويان نيز 

 نيبنابرا. مهارت خالقيت در دانشجويان بايد توجه گردد
ي ها شود زمينه مي و مدرسين توصيه انريز برنامهبه 

الزم براي به كارگيري اين الگو را فراهم كرده و در به 
  .داشته باشند يتر بيشاهتمام  ها روش نيا يريكارگ
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The Effect of Memorization Model on Nursing Students’ Academic 
Achievement in Physiology Course; a Study in Isfahan University of 

Medical Sciences  
 

Athar Omid1, Shaghayegh Haghjoo Javanmard2, Fariba Haghani3 
 

Abstract 
 
Introduction: Today's Medical education is associated with numerous complications including potential 
increase of data volume in clinical and theoretical learning environments. This requires for new strategies 
using appropriate instructional methods. This study was performed to investigate the effect of the 
memorization model on nursing students' academic achievement in physiology course. 
Methods: This quasi-experimental study with two groups of pre- and post-tests was conducted on all second 
semester nursing students, Students studying renal physiology were selected as the experimental group 
(n=48) and midwifery students studying physiology of kidney (n=46) and nursing students studying 
endocrine physiology course (n=48) were selected as control groups. All experimental sessions were held 
using Memorization model and control sessions were conducted through regular methods of lecture and 
slide show. Data was analyzed using descriptive statistics and inferential statistics, paired t-test, and 
ANOVA. 
Results: No statistically significant difference was found between mean scores of pretest which was 
4.38±1.27 for experiment group and 4.15±1.79 for midwifery control group and 3.69±1.4 for nursing control 
group (p>0.05). There was a statistically significant difference between the mean scores of control group of 
nursing students (11.67±3.52) and experimental group (14.28±3.32), (p<0/001).  
Conclusion: Employing new teaching models such as memorization model that is appropriate with 
educational content can be effective in improving students’ learning. However, accomplishment in their 
application is affected by teachers’ ability to employ the model, students’ creativity skills, and study 
strategies.  
 
Keywords: Nursing and midwifery students, memorization model, physiology, academic achievement. 
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