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مبتنی بر الگوي طراحی یادگیري زایشی بر میزان یادگیري دانشجویان رشتهتأثیر آموزش
پرستاري در درس فیزیولوژي

5، محمد زارع4، الهام رحیمی3، نرگس فیض آبادي2پورسعید موسوي، 1راحله ساریخانی

دانشگاه آزاد 3اراك،اراك،دانشگاهتربیتی،علوموشناسیروانگروهی،شناسروانتخصصیدکترياستادیار،2آموزشی،تکنولوژيارشدکارشناسیدانشجوي1
دانشجوي دکتري 5کارشناس ارشد و مدرس ریاضی مالی، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، اصفهان، 4اسالمی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کرج، 

.ایرانتکنولوژي آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، 
.16-26صفحات 96و تابستانبهاراولشماره چهارمهدورمجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی،

چکیده
آموزشیهاينظامدرنیست؛امروزهتربیتوتعلیمنیازپاسخگويسنتی،آموزشهايروشصرفبکارگیري: و هدفمقدمه

پژوهش،اینانجامازهدف. استگرفتهقراربسیارتوجهموردیادگیري- دهییادفرآینددرتدریسفعالوجدیدهايشیوهامروزي،
فیزیولوژيدرسدرپرستاريرشتهدانشجویانیادگیريمیزانبرزایشییادگیريطراحیالگويبرمبتنیآموزشتاٌثیربررسی

.بود
دانشکدهپرستاريدانشجویانازنفر30تعداد. دشاستفادهکنترلگروهباآزمونپس- آزمونپیشطرحازپژوهشایندر: هاروش

15کالسدودرتصادفبهوانتخابپرستاريدانشجویانآماريجامعهکلازدسترسدرگیرينمونهروشبهمالیرپرستاري
محتواهمانکنترلگروهبهوزایشییادگیريطراحیالگويروشبهفیزیولوژيدرسمحتوايآزمایشگروهبه. شدندگماشتهنفره

باآزمونپس- آزمونپیش(یادگیريهايآزمونشاملاستفادهموردابزار. شدارائهدرسیکتابقالبدروآموزشیطراحیبدون
ازهادادهتحلیلوتجزیهبراي. بود) موضوعمتخصصعنوانبهاساتیدتوسطصوريرواییتأییدباو89/0بازآزماییروشپایایی

.شداستفاده18نسخهSPSSافزارنرمکمکبا) آنکوا(واریانسکوآماريآزمون
زایشییادگیريطراحیالگويباکهدانشجویانیدرفیزیولوژيدرسیادگیريمیزاندادنشانپژوهشهايیافته:یافته ها

.استبیشتراند،دیدهآموزشسنتیصورتبهکهدانشجویانیبهنسبتاند،دیدهآموزش
وطراحانبهالگواینبکارگیريفیزیولوژي،درسیادگیريمیزانبرزایشییادگیريطراحیالگويتأثیربهتوجهبا:گیرينتیجه
.شودمیتوصیهپزشکیآموزشحوزهدراندرکاردستآموزشمجریان

.فیزیولوژيدرسیادگیري،زایشی،یادگیريطراحیالگوي:هاکلیدواژه
ژوهشیپ:نوع مقاله

13/10/95: پذیرش مقاله13/10/95: اصالح نهایی17/8/95:مقالهدریافت
تأثیر آموزش  مبتنی بر الگوي طراحی یادگیري زایشی بر میزان یادگیري دانشجویان رشته پرستاري در درس . ، فیض آبادي نرگس، رحیمی الهام، زارع محمدپورراحله ساریخانی، سعید موسوي:ارجاع

.16-26):1(4؛ 1396توسعه در آموزش پزشکیراهبردهاي. فیزیولوژي
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ی و همکارخانیراحله ساريریادگیزانیبر میشیزايریادگییطراحيالگو

139617وتابستاندوره چهارم شماره اول بهار،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

مقدمه
جامعهپویاییبههاحرکتدرتداومایجادباآموزش

پذیرشوبخشترقیهايسنتحفظباوکندمیکمک
غنايوتکاملبهفرهنگبامتناسبنویندستاوردهاي

بیانگرآموزش. رساندمییاريبشرجمعیهویت
پویاست؛فرهنگالزمۀکهاستهجامعیکهویت

جهتمناسبنقشۀوطرحتداركلزومبنابراین،
).1(استروشنبسیارآموزشیاهدافبهدستیابی
- یاددهیفرآینددرفعالوجدیدهايشیوهامروزه

زمینهدرمداومهايپیشرفت. استنیازموردیادگیري
امروزهبیماران،ازمراقبتوپزشکیتکنولوژي

وپرچالشپیچیده،حرفهیکصورتبهرااريپرست
دنیاهايدانشگاهبیشترامروزه. استآوردهدرمطرح

بتوانندکههستندآموزشیهايروشیافتنپیدر
گیريتصمیمهايظرفیتارتقايوگسترشموجب
). 2(گردنددانشجویانفعالومداومیادگیريوبالینی

جايبهسنتیيهاروشبادیدهآموزشدانشجویان
حفظبهها،آنبکارگیريومفاهیمدركبرتمرکز
کنندهدریافتتنهاوپرداختهمطالبوارطوطی

چنین. بودخواهندمدرسجانبازاطالعات
کارهايناآگاهانهاجرايبهتنهابالیندردانشجویانی

صورتبهجدیدهايموقعیتباونمودهاکتفاعادتی
جهتدرتالشیگونههیچونمایندمیبرخوردانفعالی

ساختنبرآوردهوشناساییاساسبرتفکرونوآوري
). 3(نمودنخواهدموجودهاينیاز

حالدرکهآموزش،سنتیهايروشرسدمینظربه
قافلهسریعحرکتگويپاسخشود،میاجراحاضر

دنیايدرجوامعنیازهايمداومتغییرودانشوعلم
وپزشکیهايگروهآموزشطرفیاز. دنباشامروزه

ازهنوزهادانشگاهدرپرستارانآموزشبخصوص
آشناییبنابراین،کنند؛میاستفادهمرسومهايشیوه

نشانراخوداهمیتآموزشنوینهايروشبا
اياندازهبهآموزشنوینهايشیوهکاربرد. دهدمی

تربیتیعلومنظرانصاحبازبعضیکهاستمهم
دانشازتراهمیتبارامذکورهايروشبهتسلط
).4(انددانستهمدرسیکعلمیاطالعاتوعلمی
اثربخش،آموزشبهدستیابیمعیارهايازیکی

ازاستفادهآنطبعبهوآموزشیطراحیازاستفاده
محتوايارائهجهتمناسبآموزشیطراحیالگوي

برزایشییادگیريطراحیالگوي. استآموزشی
فعالموجبتواندمیخودگراییسازندهماهیتاساس
یادگیري-یاددهیفرآیندطیدریادگیرندگانشدن
زایشییادگیريطراحیالگوياهدافاز. گردد
). 5(استمعناداریادگیريبهیادگیرندگانیابیدست
ازکاربرديينظریه"یکزایشییادگیريينظریه

هاپژوهشترکیبازکهستا"گرایانهسازندهیادگیري
یادگیرياصولوشناختیعصبهايحوزهدر

ایندراساسیفرضپیش. استشدهمنتجشناختی
ویادگیريفرآیندطییادگیرندهبودنفعالنظریه،

دهدمیانجاماوکهاستهاییفعالیتمجموعههمچنین
بهمعناطریقازموضوعازعمیقیفهمودركتا

کهاستروشیزایشییادگیريازظورمن. آورددست
نیازمندپیچیدهموضوعیکفهمبرايیادگیرندهآندر
وکندتوجهوقایعبهانتخابیطوربهابتداکهاستاین

هارابطهاینتولیدکهسازدمرتبطهمباراهاآنسپس
بیناینکهیاباشد،ويقبلیهايدانستهباتواندمی

نهایتدرکهآیندوجودبهجدیداطالعاتووقایعخود
وکندمیتولیدمعناخودبرايیادگیرندهطریقایناز
یادگیرندهبنابراین. رسدمیموضوعازعمیقیدركبه
هايدانستهعمديطوربهوقصدرويازالگوایندر

دروکندمیمرتبطهمبهجدیدهايیافتهباراقبلی
کهجدیدهايادهدواطالعاتبرخوردموقعیت

ازگیريبهرهبانداردآنهامورددراطالعاتی
ازوکندمیبرقراررابطهآنهابینشناختیراهبردهاي

دركوساختهمعنادارخودبرايرامحتواطریقاین
).6(کندمیعمیقنسبتاًموضوعآنازراخودوفهم
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و همکاریخانیراحله ساريریادگیزانیبر میشیزايریادگییطراحيالگو

1396و تابستاندوره چهارم شماره اول بهار،یآموزش پزشکتوسعه دريمجله راهبردها18

روابط میان اجزاء یادگیري زایشی

زایشییادگیرياجزايمفهومینقشه. 1شکل

استمفاهیمیازتصویري،1شکلدرمفهومینقشه
اساس،1شکلدر. استکردهارائهراكویتکه

ازمیانایندر. استدانشزایشمطلوبیادگیري
دارمعنیدانشدرك،وروابطازیادگیرندهخودزایشی

ایجادشاملکهاستهاتفعالیاینتنها. شودمیتولید
ازهایینمونهعنوانبهمعناوروابطازواقعیعمل

بازسازي. بودخواهدزایشییادگیريراهبردهاي
تولیدتایادگیرندهنیازهايوسیلهبهمحیطازاطالعات

شخصیساختوپیوستگیهمبهودهیسازمانو
معنیساختنتایجازبخشی. شودمیتعریفاطالعات

حافظه،دراطالعاتبینروابطتولیدفرآیندهايدر
دانشروز،هرتجربهدانش،چکیدهقبلی،مفاهیمشامل
باارتباطاین. استجدیداطالعاتوخاصحیطه

تواندمیزایش. استشدهدادهنشانهافلشاتصال
). 6(باشدمناسبطرحنتیجه

کهندادانشازهاییبخشهاطرحیادادهنقاطاساساٌ،
جاآناز. دارندقرارزایشییادگیرينظریهتأثیرتحت

وآموزشیهايفعالیتاست،شدهذخیرهدانشکه
اتصالموجوددانشبهراجدیددانشبایدیادگیري

اینباشد،بازیابیقابلراحتیبهآنازپسودهد
یاوبازسازيطرح،بهاطالعاتافزودنبااتصال
بهاتصاالتاگرچه. شودمیهساختآنمجددتنظیم

یاتعریفهالینکایناماشده،ساختههالینکيوسیله
راالگوفقطاتصاالتاینواقعدرنیستند،برچسب

). 6(انددادهشکل
راهبردهايزایشییادگیرينظریهماهیتبهتوجهبا

معناوروابطواقعیایجادبهمنجربایدیادگیري
یادگیريراهبردهاياینطریقاز). 7(گردند

خودنظریاتوعقایدداري،معنیطوربهیادگیرندگان
. کنندمیترکیبدانندمیحاضرحالدرکهچهآنبارا

وشخصیکامالًفهمودركیکهاآنبنابراین
).8(آورندمیوجودبهخودبرايدارمعنی

بهاشارهواقعدر: سادهرمزگذاريراهبردهاي-1
ازاستفادهبایادگیرندهکهدارندهاییروشوفنون
اینازبرخیکهکندمیخلقرامعناهاوهارابطهآنها

: ازعبارتندراهبردها
استآنمنظوراینجادر: مطالبزیرکشیدنخط) الف
ومفاهیمزیرسپسخواندمیرامطلبییادگیرندهکه

کیعنوانبهزمانیاینوکشدمیخطکلیديمباحث
بطوراوکهشودمیتلقیزایشییادگیريراهبرد
راآنهاحالعیندروبکندراکاراینفعاالنهوعامدانه

یادهدربطهمبهخودهايدانستهپیشومطالببه
ومفاهیمبیناوکهاینیاکندخلقجدیديمعناي
معنايوسازدبرقرارارتباطکشیدهخطکهمطلبی

).8(نمایداستخراجخوديبراآنهاازجدیدي
ایندربرداريیادداشتازمنظور: برداريیادداشت) ب
اینکهبهمنوطاستمتنیکازیادگیرندهکردنکپیجا
درکندتولیدراراكویتمدنظررابطهدوازیکیاو

وبودهفعالیادگیريجریاندراوصورتیچنین
. یابدمییشافزاباشدمؤثرراهبرداینکهایناحتمال

بهبستگیزایشییادگیريدربرداريیادداشتتأثیر
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ی و همکارخانیراحله ساريریادگیزانیبر میشیزايریادگییطراحيالگو

139619وتابستاندوره چهارم شماره اول بهار،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

همچنینوهابسطوگسترشنوعها،یادداشتکیفیت
دادهبازنگريبرايهایادگیرندهبهکهداردفرصتی

).8(شودمی
طوربهسؤالساختنمطرح: سؤالطرحیاتدوین) ج

مرتبطبهمیلوتوجهبرانگیختنطریقازعامدانه
زایشیتفکربهواداررافردمتنیکازهاایدهساختن

خواهدخلقرامعناداريفهمیادگیرندهبنابراین. کندمی
بازخوردباهمراهچنانچهسؤالساختنمطرح. کرد

).8(بودخواهدتراثربخشاحتماالًباشد

:پیچیدهرمزگذاريراهبردهاي-2
راهبردهانایازمنظور: سازماندهیراهبردهاي) الف

عالیمونمادهاازاستفادهباهامتنبازنماییتوانایی
. باشدمعناهاوهارابطهبیانگرکهبطورياست

کردنمراتبیسلسلهشاملتواندمیسازماندهی
اینازموارديومفاهیمنقشهگذاري،عنوانمحتوا،

).8(باشدقبیل
درهیادگیرندکهاستاینمنظور: اشیاءدستکاري) ب

برقرارهايرابطهاشیاءبینبتواندمفهومبارابطه
ودركبیانگروبودهجدیديمعنايازحاکیکهسازد
). 8(باشدموضوعازاوبینش

راهبردهااین: سازيیکپارچهیاادغامراهبردهاي-3
باجدیدهايدادهواطالعاتادغامبهاشاره

درکهدارندوعموضبارابطهدرفردقبلیهايآموخته
خلقراجدیديمعناهايآنهاادغامازفردنهایت

مختصرطوربهیکهرتشریحبهذیلدر. کندمی
:شودمیپرداخته

هایادگیرندهکههستندراهبردهایی: تصویرسازي) الف
کنندمیخلقراذهنیتصویریکمتنآنازاستفادهبا

.هاسترابطهبیانگرکه
برگوشاخراهبرداینازظورمن: بسطوشرح) ب

).9(استمطلببهدادن

زایشییادگیرينظریههايمولفه
عاملیاینجادرانگیزشازمنظور: انگیزشیفرآیندهاي

ایجادجهتدریادگیرندهیافتنسوقباعثکهاست
انگیزهایننگهداريوحفظهمچنینویادگیريومعنا
نظریهدرهکاستذکربهالزم. گرددزمانطی

اهمیتآناساسیمؤلفهدونظرازانگیزشراكویت
وموضوعبهعالقهیکیکهداردايمالحظهقابل

بههاموفقیتدادننسبتدیگريوبودهیادگیري
).9(اوستخودفرديهايکوششوتالشوهاتوانایی

یادگیرندهآندرکهحالتیازاستعبارت: عالقه) الف
آنوکردهتمرکزفعالیتیاهدفبرتمرکزودقتبا
ازاوهمچنینودهدمیترجیحدیگرچیزهايبررا

دردهدمیخرجبهراستاایندرکهکوششیوتالش
). 10(کندمیرضایتاحساسوبردمیلذتواقع

عبارتندیادگیرندهدرعالقهایجادهايروشازبرخی
:از

ومتضادنگ،ناهماهبدیع،هايپدیدهازاستفاده
کنجکاويافزایشمنظوربهمتناقض

درکوتاههايسرگذشتوهاقولنقلازاستفاده
عملییانظريصرفاًموضوعات

وغیرمنتظرهوناآشناموضوعاتازاستفاده
سازيفعالبرايفرصتارائههمچنین

).10(هادانستهپیش
انگیزشیفرآینددردیگرمهممولفه: انتساب) ب

بهاستمطرحنظریهایندرآنچه. استاكرویت
هايعلتدربارهافرادکهگرددمیبرادراکیوتفسیر

هایادگیرندهچناچه. دارندشکستشانوموفقیت
آنگاهدهندنسبتخودشانتالشمیزانبهراموفقیت

بیشترموفقیتبرايتالشدرانگیزشافزایشبهمنجر
عملیکبهراتموفقیآنهاکهزمانیتاگرددمی

). 9(دهندنسبتبیرونی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 11

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-127-fa.html


و همکاریخانیراحله ساريریادگیزانیبر میشیزايریادگییطراحيالگو

1396و تابستاندوره چهارم شماره اول بهار،یآموزش پزشکتوسعه دريمجله راهبردها20

تدریسوطراحیالگوهايوهامدلکلیطوربه
وباشندداشتهکاروسرانگیزشوعالقهبابایستی

داشتههاییفعالیتوهااستراتژينوعآنبرتأکید
:کهباشند
نسبتخودشانتالشبهرایادگیريهایادگیرنده

.دهند
خوددررامثبتیيارهپندخودهایادگیرنده

.دهندپرورش
بخشرضایتهایادگیرندهبرايیادگیريفرآیند

.باشد
برخوردارکنترلقدرتازفرآیندطیهایادگیرنده

راپذیريمسئولیتباهمراهپاسخگوییوبوده
).6(دهندرشدخوددریادگیريفرآیندطی

آنآگاهانهانتخابومحرك: یادگیريفرآیندهاي
فرآیندبرموثرعواملدیگرازیادگیرندهسطتو

انتخابیتوجهوپویاییفعالیت،بدون. استیادگیري
فرآیندطیمحیطیهايمحركبینازیادگیرنده
. نیفتداتفاقاستممکنمعناتولیدوزایشآموزش،

محیطتجهیزطریقازتوجهبرمحركتأثیرگرچه
نیزدرونیعاملتداراياماشودمیدنبالیادگیرنده

نظریهایندریادگیريفرآینددرکلیدييمولفه. هست
اتفاقتواندنمییادگیريآنبدونزیرا. استتوجه
بهتواندمیکهتدریسوطراحیهايفعالیت. بیفتد
فراهم: ازعبارتندکنندکمکآنحفظوتوجهکسب

وتفسیرتداركسؤال،طرحویادگیرياهدافآوردن
مسألهازاستفادهانتخابی،موضوعاهمیتازتوجیهی

).11... (و
دستهآندانشخلقفرآیندهاي: معناخلقفرآیندهاي

تصورات،پیش: ازاعم( هستندحافظههايمولفهاز
طریقازکه) اندتجاربیوفرآیندهامفاهیم،عقاید،

مدیریتبهوشوندمیفعالمغزپیشانیکورتکس
اطالعاتسازيذخیرهوزگذاريرمدریافت،فرآیند

شکلراهاگرهوهارابطههامولفهاین. پردازندمی

. گرددمیتولیدشناختوفهمترتیببدینودهندمی
درچهآن). 12(نیستنددرستعملکردهاهمیشهالبته

يحافظهگیريشکلاست،مهمزایشییادگیري
مغزکهآیدمیوجودبهزمانیآنواستايرابطه

خودموجوديمربوطهيحافظهبهراجدیداطالعات
حافظهالگوهايدرقبلازموجود،حافظه. سازدمرتبط
کوتاهيحافظهطریقازکهاستجاییوشدهذخیره

گرددمیادغامویافتهانتقالبلندمدتيحافظهبهمدت
). 13(گرددمیخلقجدیدمعنايو

شناختزایشی،يیادگیرهنر: زایشیفرآیندهاي
توسطها،رابطهخلقتسهیلزمانوچگونگی

. استپیشیندانشومتنهايبخشبینیادگیرنده
راچهآنازهاییبخشبینراهاییرابطههایادگیرنده

باسپس. آورندمیبوجودبینند،میوشنوندمیکه
آنمورددرکهاطالعاتیازدستهآنسازيیکپارچه

رااطالعاتواقعدردارند،ودخيحافظهدر
). 12(کنندمیمجددسازيمفهوموبسطسازماندهی،

هايفعالیتعنوانبهتوانندمیهافعالیتازدستهدو
ازدستهآن: ازعبارتندکهشوندتلقیزایشی
بامحیطدررااطالعاتازهاییبخشکههاییفعالیت
ري،رمزگذاشاملوسازند،میمرتبطهمدیگر

که دیگريدستهواستسازيمفهوموسازماندهی
مرتبطقبلیدانشبهرااطالعاتازهاییبخش

انتقالوادغامکارهايووظایفشاملوسازندمی
). 14(هستند

طراحیالگويبکارگیريزمینهدرهاییپژوهش
کهاستشدهانجامآناثربخشیوزایشییادگیري

پردازیم؛میهاآنمروربهادامهدر
Eller)2000(،درزایشییادگیريعنوانباپژوهشی
آموزشدرسخنرانیسنتیروشمقابل

روشکهیافتدستنتیجهاینبهنویسیخالصه
سخنرانیصورتبهآموزشاززایشییادگیري
). 15(استبودهمؤثرتر
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ی و همکارخانیراحله ساريریادگیزانیبر میشیزايریادگییطراحيالگو

139621وتابستاندوره چهارم شماره اول بهار،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

تأثیراتبررسیعنوانباپژوهشیدر،)1386(جنیدي
بازخوردوزایشییادگیريراهبردهايهايركمح

وزایشفرآیندخودتنظیمی،رويبرفراشناختی
دستنتیجهاینبهآموزاندانشتحصیلیپیشرفت

راهبردهايمحركکهدانشجویانیبهکهیافت
دادهفراشناختیبازخوردباهمراهزایشییادگیري

کهکنندگانیمشارکتبهنسبتعملکردشاناستشده
ازبودشدهدادهشناختیراهبردهايابزارهايتنها

راهبردهايازاستفادهکیفیتخودتنظیمی،لحاظ
حوزهکنترلباالبته(فهموبازخوانیزایشی،یادگیري

). 16(استبودهبهتر) قبلیدانش
عنوانباپژوهشیدر،)1391(همکارانوزنگنه

یادگیريمیزانبرمفهومینقشهراهبردتأثیربررسی
دومسالشناسیزیستدرسمفاهیمیادداريو

شهردخترانههايدبیرستانتجربیرشتهدبیرستان
مفهومیهاينقشهکهیافتدستنتیجهاینبهبابل،

).17(شودمیمعناداروعمیقیادگیريموجب
عنوان،باپژوهشیدر،)1391(مرداي و فرددانش

پیشازیادگیرياهدافبههاهیادگیرنددستیابیمیزان
راهنماییدومکالستجربیعلومدرسدرشدهتعیین

دستنتیجهاینبهزایشی،یادگیريطراحیالگويبا
یادگیريطراحیالگويباکهآموزانیدانشکهیافتند

بهنسبتبهتريعملکردبودند،دیدهآموزشزایشی
).18(داشتندکنترلگروه

عنوانبادیگرپژوهشیدر،)1393(همکارانوزنگنه
یادگیريبهبودبرايزایشییادگیريمدلاعتباریابی

اینبهشناسی،زیستدرسدرآموزاندانشتحلیلی
موجبزایشییادگیريمدلکه،یافتنددستنتیجه
تحلیل،سطحدرآموزاندانشتحلیلییادگیريبهبود

).19(شودمیشناسیزیستدرسدر
برمبتنیآموزشتأثیربررسیشپژوهاینازهدف

یادگیريمیزانبرزایشییادگیريطراحیالگوي

سالدرفیزیولوژيدرسدرپرستاريدانشجویان
پژوهشفرضیهاساساینبر. بود94-95تحصیلی

اینکه؛ازاستعبارت

یادگیريطراحیالگويباآموزش) پژوهشفرضیه
درسدرپرستاريدانشجویانیادگیريبرزایشی

.داردتأثیرفیزیولوژي
هاروش

زمرهدرشناسیروشنظرازپژوهشاین
پس- آزمونپیشباتجربیشبههايپژوهش
پژوهشآماريجامعه. بودکنترلگروهباآزمون
دانشکدهپرستاريرشتهدانشجویانکلیهشامل

سالدر) نفر70تعداد(مالیرشهرپرستاري
روشبهگیرينمونه. بود1394-95تحصیلی

دانشجوي70بینازدسترس،درگیرينمونه
15وکنترلگروهنفر15(نفر30تعدادپرستاري،

جزءرافیزیولوژيدرسکه) آزمایشگروهنفر
بهداشتند،خودتحصیلینیمسالانتخابیدروس
تصادفبهوانتخابپژوهشآمارينمونهعنوان

گروه. شدندگماشتهآزمایشوکنترلگروهدودر
آموزشی(مستقلمتغییرمعرضدرآزمایش

اینبهزایشی؛یادگیريطراحیالگويبرمبتنی
راهبردهايآزمایشگروههايآزمودنیبهکهمعنا

جملهاززایشییادگیريطراحیالگوي
مرتبطمطلب،زیرکشیدنخطبرداري،یادداشت

مفهومی،نقشهساختیکدیگر،بااطالعاتساختن
تاشددادهآموزش... ومعناداریادگیريادایج

استفادهیادگیريیاددهیفرآینددرآنازبتوانند
درسمحتوايکنترلگروه. گرفتقرار) نمایند

کتاببرمبتنی(سنتیشیوهبهرافیزیولوژي
باآمدهبدستهايداده. دیدندآموزش) درسی
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و همکاریخانیراحله ساريریادگیزانیبر میشیزايریادگییطراحيالگو

1396و تابستاندوره چهارم شماره اول بهار،یآموزش پزشکتوسعه دريمجله راهبردها22

کمکباوکوواریانسآماريآزمونازاستفاده
موردابزار. شدتحلیل18نسخهSPSSافزارمنر

درسازیادگیريآزمونپژوهشایندراستفاده
شاملیادگیريآزمون. بودفیزیولوژي

20تعدادشاملیادگیري،آزمونپس- آزمونپیش
پرستاريرشتهفیزیولوژيدرسازعینیسوال

اساتیدرواییتأییدطریقازهاآزمونروایی. بود
موضوعمتخصصینعنوانبهمربوطدرس

ازپایایی،آوردنبدستبرايوگردیدحاصل
برايترتیببهکهشداستفادهمجددآزمونروش
81/0آزمونپسبرايو79/0آزمونپیش

.شدمحاسبه

هایافته
دانشجویانازتن30شاملآمارينمونه

شهرپرستاريدانشکدهپرستاريکارشناسی
بهکهبودند94- 95یتحصیلسالدرمالیر

وآزمایشنفره15گروهدودرتصادفیصورت
دوتوصیفیهايشاخص. شدندگماشتهکنترل
مشاهدهقابل1جدولدرآزمایشوکنترلگروه
.است

،1جدولدرشدهارائهاطالعاتاساسبر
آزمونپیشهاينمرهمعیارانحرافومیانگین

گروهبراي17/1و6برابرترتیببهیادگیري

قابلآزمایشگروهبراي23/1و80/6وکنترل
معیارانحرافومیانگینهمچنین.استمشاهده

بهکنترلگروهبرايیادگیريآزمونپسهاينمره
20/14آزمایشگروهبرايو65/1و50/8ترتیب

. استشدهمحاسبه32/1و
طراحیالگويباآموزش) پژوهشفرضیه

پرستاريدانشجویانیادگیريبرزایشییادگیري
اینآزمونبراي.داردتأثیرفیزیولوژيدرسدر

تککوواریانستحلیلآزمونازپژوهشفرضیه
. شداستفاده،)آنکوا(عاملی
ارائه2جدولدرآماريآزموناینتحلیلنتایج
است،مشاهدهقابلنیز2جدولمطابقاست؛شده

عاملیتکواریانسکوآماريآزمونتحلیلنتیجه
درصد99اطمینانسطحدریادگیريمتغیربراي

)001/0=a (کهگفتتوانمیبنابراین. استمعنادار
طراحیالگوي(مستقلمتغیراعمالاثردر

میزانبینفیزیولوژي،درسدر) زایشییادگیري
تفاوتآزمایشوکنترلگروهدویادگیري

. شودمیمشاهدهمعناداري
الگويتأثیربرمبنیپژوهشفرضیهنبنابرای

یادگیريمیزانبرزایشییادگیريطراحی
تأییدفیزیولوژيدرسدرپرستاريدانشجویان

.گرددمی

هاي توصیفی براي دو گروه کنترل و آزمایش در میزان یادگیريشاخص. 1جدول 
خطاي استانداردمعیارانحرافمیانگینتعدادآزمونگروه
15617/1476/0آزمونپیشکنترل

1550/865/1432/0آزمونپس
1580/632/1389/0آزمونپیشآزمایش

1520/1456/2497/0آزمونپس
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ی و همکارخانیراحله ساريریادگیزانیبر میشیزايریادگییطراحيالگو

139623وتابستاندوره چهارم شماره اول بهار،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

نتایج آزمون آماري کوواریانس تک عاملی براي متغیر یادگیري. 2جدول 

متغیر
FPهاگروهدرونهاگروهبین Value

مجموع
مجذورات

جهدر
آزادي

میانگین
مجذورات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
35/12001/0مجذورات

78/68122/6766/1432833/4یادگیري

و نتیجه گیريبحث
مبتنیآموزشتأثیربررسیحاضر،پژوهشهدف

میزانبرزایشییادگیريطراحیالگويبر
ستاريپردانشجویانفیزیولوژيدرسیادگیري

نتایج. بود1394- 95تحصیلیسالدرمالیرشهر
باآموزش(پژوهشفرضیهباارتباطدرپژوهش

یادگیريبرزایشییادگیريطراحیالگوي
تأثیرفیزیولوژيدرسدرپرستاريدانشجویان

طراحیالگويبکارگیريکهدادنشان) دارد
موجبفیزیولوژي،درسدرزایشییادگیري
نتایج. شودمیدانشجویانیادگیريمیزانافزایش

جنیديهايپژوهشیافتهباپژوهشازبخشاین
ازاستفادهدادنشانپژوهشیدرکه) 16(

معناداروعمیقیادگیريموجبمفهومیهاينقشه
پژوهششانکه،)11(همکارانوزنگنهشود؛می

طراحیالگويباکهآموزانیدانشدادنشان
عملکردبودند،دیدهزشآموزایشییادگیري

ومراديداشتند؛کنترلگروهبهنسبتبهتري
روشدادندنشانتحقیقیدرکه) 18(همکاران
دارد؛تأثیرانگیزشویادگیريدرزایشیآموزش

ازحاکیاشانمطالعهکه،)19(همکارانوزنگنه
بهبودموجبزایشییادگیريمدلبوداین

درتحلیل،سطحدرآموزاندانشتحلیلییادگیري
درکه) Eller)15شود؛میشناسیزیستدرس

روشکهیافتدستنتیجهاینبهپژوهشش

سخنرانیصورتبهآموزشاززایشییادگیري
.استبودهمؤثرتر

Lee)8 (بهدادنشانايمطالعهدرکه
یادگیريراهبردهايمحركکهدانشجویانی

شدهدادهفراشناختیبازخوردباهمراهزایشی
کهکنندگانیمشارکتبهنسبتعملکردشاناست
ازبودشدهدادهشناختیراهبردهايابزارهايتنها

راهبردهايازاستفادهکیفیتخودتنظیمی،لحاظ
کنترلباالبته(فهموبازخوانیزایشی،یادگیري

اختالفاینواستبودهبهتر) قبلیدانشحوزه
.استهمسواست،بودهتوجهقابلومعنادار

الگويبکارگیريکهدادنشانحاضرمطالعهنتایج
فیزیولوژي،درسدرزایشییادگیريطراحی
ایندردانشجویانیادگیريمیزانافزایشموجب
بهتوجهباهایافتهاینتبیین. شودمیدرس

درسدرزایشییادگیريطراحیالگويبکارگیري
الگوياینزیرااست؛رپذیامکانفیزیولوژي

وشناختیراهبردهايارائهباآموزشیطراحی
موجبتواندمیآموزشیمناسبهايتوصیه
درسدردانشجویانیادگیريمیزانافزایش

. گرددفیزیولوژي

پیشنهادها
زیرپیشنهادهايپژوهشنتایجبهتوجهبالذا

گردد؛میتوصیه
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درستدریسدرآموزشمجریانبه
الگويباکهشودمیتوصیهولوژيفیزی

درآنازوشدهآشنازایشیطراحییادگیري
.نماینداستفادهیادگیري-یاددهیفرآیند

دروسدرزایشییادگیريطراحیالگوي
.گیردقراربررسیموردنیزپزشکیعلومدیگر

محدودیت ها
تعدادبهتوانمیپژوهشهايمحدودیتجملهاز

درسبهبودنمحدودوهنموناعضايمحدود
. کرداشارهفیزیولوژي

اريزسپاسگ
از کلیه کسانی که در انجام این پژوهش ما را یاري 

.رسانده اند، تقدیر و تشکر می نماییم
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Original Article

Abstract
Introduction: Utilizing traditional educational methods does not meet today’s educational needs; Modern
educational systems are enabled with new methods of teaching that enrich the teaching- learning process.
The purpose of this study was to evaluate the effect of instruction based generative learning design model
on nursing student's Physiology learning.

Methods: In this study, the pretest-posttest design with a control group was used. 30 nursing students from
the statistical population of nursing students of Malayer were selected through convenience sampling and
randomly assigned to two classes of 15 participants. The experimental group was instructional with
generative learning model and the control group with a conventional method (book). The instrument used in
this study was a learning test (pretest and posttest with 89% reliability and content validity approved by
experts). The covariance (Ancova) test and SPSS software were used to analyze the collected data.

Results: Findings showed that the instructional based generative design model increases learning in the
subject of Physiology.

Conclusion: The results showed that generative learning designed increases students’ learning the subject
of Physiology; the designers and implementers involved in medical education training are recommended to
use this model.

Key words: Generative Learning Design Model, Learning, Physiology Course.
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