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 هاي توسعه در آموزش پزشكي گام 
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را هموارتر کند.  ینوروآناتوم یریادگی ریارائه شده تا مس یمختلف یکنند. راهکار ها یدشوار قلمداد م یرا درس ینوروآناتوم انیدانشجو بیشتر: زمینه و هدف

. در باشندنشده  یطراح یعصب ستمیس یارتباطات آوران و وابران ساختارها یریادگی لیتسه برای ی موجوداز راهکارها یک چیرسد ه یحال به نظر م نیبا ا

 مشکل کمک کند. نیبه حل اامید است که  شدهارائه  یابتکار یروش جینتا حاضر، مقاله

 دندیآموزش د یفر به روش سنتن 19 از این میان؛ مازندران شرکت کردند یدانشگاه علوم پزشک انینفر از دانشجو 148 حاضر تعداد در پژوهش روش کار:

 ستمیس یهر کدام از ساختارها یصورت که ابتدا برا نیبه ا ؛استفاده شد )گروه مداخله( یدیاز روش جدباقیمانده نفر  11آموزش  یبرا و)گروه شاهد( 

 یعبارات نام ها نیبا ا انیبود. سپس دانشجو یرابطه با آن ساختار اصل کیکننده  یتداع یدر نظر گرفته شد که به نوع نیگزیجا یریو تصو نام کی یعصب

 نیگزیجا ناماز  بیو در بخش دوم و سوم به ترت ،ساختار نیگزیجا نامساختند که در بخش اول هر عبارت از  لودطنزآو تا حد ممکن  یسه قسمت

 نیبه خاطر سپردن ا قیو از طر ،شدان ها( استفاده کنند )وابر یم افتیدر یفرستند )آوران ها( و از آن رشته عصب یم یعصب تهکه به آن رش ییساختارها

 جفتی با آزمون جیو نتا کردهشرکت  یسوال 12آزمون و پس آزمون  شیپ کیهر دو گروه در  .آموخته شدبه دانشجویان عبارت ها، ارتباطات آوران و وابران 

t ارنرم افز به کمک SPSS قرارگرفت و  لیمورد تحلP ≤0.05 ها در نظر گرفته شد. داده یدار یبه عنوان سطح معن 

نمره پس آزمون  .(P=0.40)مشاهده نشد یدار معنی تفاوت( 1814±8881 و 1818±8889 بیآزمون گروه شاهد و مداخله )به ترت شیپ اتنمر انیم ها: یافته

 (.P<0.001داشت) یریچشمگ شافزای( 3819 ± 8811با گروه شاهد ) سهمقای در( 8819 ± 1811گروه ِمداخله )

 کند. لیرا تسه یعصب ستمیارتباطات آوران و وابران س یریادگیتواند  یم یشنهادیروش پ گیری: نتیجه

 یآوران، وابران، نوروآناتوم ،یریادگی: ها کلید واژه
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 مقدمه
درس آناتومی در برنامه درسی  اساسیجایگاه بنیادین و 

پوشیده نیست. آناتومی  کسیدانشجویان علوم پزشکی بر 

سیستم عصبی مرکزی )نوروآناتومی( یکی از مباحث اصلی 

آناتومی محسوب می شود که به لحاظ یادگیری یکی از چالش 

. راهکار های (1)است های آناتومی بخشبرانگیز ترین 

متعددی برای کاستن از دشواری های موجود در یادگیری 

نوروآناتومی ارائه شده است. رسم کردن ساختارهای مختلف 

برای یادگیری  آسان به عنوان راه حلی ،سیستم عصبی

یف که مبنای تال واقع شده تا آنجا مورد توجه ،نوروآناتومی

با  ،. همچنین(2)در زمینه نوروآناتومی قرار گرفته است یکتاب

مرور آن برای  ،توجه به فرار بودن مطالب نوروآناتومی

از یک دوره زمانی به عنوان راهکاری که می  پسدانشجویان 

. (3)تواند به یادآوری مطالب کمک کند مطرح شده است

مطالعه موردی آموزش روابط مهم ساختار های مغز و کارکرد 

و نیز تقسیم فراگیران به گروه های کوچکتر و  ،(4)آنها 

تعامل بیشتر آموزش مطالب در قالب یک کار تیمی که نیازمند 

از دیگر روش هایی است که  ،(9)یادگیرنده و یاد دهنده است

کارآیی آن ها به اثبات رسیده است. گروهی از محققین تالش 

و از این  بخشیدهکرده اند درک سه بعدی فراگیران را بهبود 

که حتی استفاده از طریق یادگیری را تسهیل نمایند. ثابت شده 

با افزایش درک سه می تواند مدل های ساخته شده از گل رس 

. (1)فراگیری ساختار های مختلف بدن را آسان تر کند ،بعدی

استاد و استفاده از  با نظارتدانشجویان  ،دیگر ای در مطالعه

دی از ساختار های سه بع یمواد شکل پذیر و رنگی، مدل

که  داد نشانساختند. نتایج حاصل از این مطالعه اطراف بطنی 

 پرسش هاییاین گروه از دانشجویان در مقایسه با گروه شاهد 

از آن ناحیه  یکه پاسخ به آن ها مستلزم درک سه بعدی خوبرا 

به  ،. ورود تکنولوژی های جدید(1)بهتر جواب داده اند ،است

آموزش، یادگیری نوروآناتومی را آسان  به عرصه ،ویژه کامپیوتر

تر و جذاب تر کرده است. نتایج حاصل از مطالعاتی که بر این 

مانند طراحی مدل سه بعدی بطن های ، هشداساس انجام 

، CTscan (8)و  MRIمغزی بر اساس تصاویر بدست آمده از 

ایجاد یک نمای سه بعدی استریوسکوپیک برای ارائه تصویری 

، استفاده از مولتی مدیاهای آموزشی برای (9)شبیه به واقعیت

ارائه بخشی از مطالب به صورت  ،(18)یادگیری نوروآناتومی

و آموزش نوروآناتومی با استفاده از فایل های  ،(11)آنالین 

نی بر کامپیوتر روش های متعدد مبتجمله که از  (12)تصویری 

رغم  همگی گواه این واقعیت هستند. علی ،محسوب می شوند

وجود همه این روش ها، دانشجویان هنوز هم در یادگیری 

ارتباطات سیستم عصبی با مشکالت زیادی مواجه هستند. یکی 

سیستم  ی از دالیل این امر، ماهیت پیچیده و در هم تنیده

شود مدرسین در عصبی مرکزی است. این مسأله باعث می 

تدریس هر بخش از نوروآناتومی ناگزیر نام چندین قسمت 

دیگر را ذکر کنند که با آن بخش در ارتباط آوران و وابران 

هیچ پیش زمینه ای  هاولی هنوز دانشجو نسبت به آن بوده،

ندارد. با توجه به تعدد این مراکز از یک سو و اسامی نامأنوس 

سپردن ارتباطات آوران و وابران آن ها از سوی دیگر، به خاطر 

 در سیستم عصبی برای اغلب دانشجویان بسیار دشوار است.

در میان روش های گوناگونی که برای تسهیل یادگیری 

روشی آسان و  ،مباحث مختلف نوروآناتومی به کار رفته

کاربردی برای به خاطر سپردن ارتباطات نورورآناتومی به چشم 

ای پاسخگویی به این نیاز طراحی نمی خورد. پژوهش حاضر بر

ابتکاری را معرفی می کند که یادگیری ارتباطات  یشده و روش

 . کندبخش می  آوران و وابران سیستم عصبی را ساده و لذت

 

 کار روش
نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  148 تعداد

 می گذراندندمازندران که برای اولین بار درس نوروآناتومی را 

ابتدا دانشجویان به  شدند. انتخاب مطالعه در رکتشجهت 

صورت تصادفی به دو گروه شاهد)گروه الف( و مداخله)گروه 

ب( تقسیم شدند. در گروه شاهد، استاد در جلسه ای که به 

 هب ،منظور آموزش ارتباطات سیستم عصبی تشکیل شده بود

و در پایان  کردهروش سخنرانی و نمایش اسالید تدریس 
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ولی که ارتباطات آوران و وابران مراکز مختلف جلسه جد

سیستم عصبی را نشان می داد و از کتب نوروآناتومی 

استخراج شده بود  (14)و نوروآناتومی انسانی (13)بالینی

 .قرارداددر اختیار دانشجویان  برای مطالعه (1)جدول شماره 

 
 *ارتباطات آوران و وابران ساختارهای سیستم عصبی  -1جدول شماره 

 
به این صورت  ؛خله روش پیشنهادی اعمال شددر گروه مدا

که در قدم اول برای هر ساختاری که قرار بود ارتباطات آن 

 رابطه تداعی کننده یکه به نوعی  یبررسی شود نام و تصویر

با توجه به  ،مثال برای تاالموس ؛انتخاب شد باشدبا آن ساختار 

و به  کبوتر تصویر ،اندازه تخم کبوتر است همو  مشابهاینکه 

از النه  ،که در زیر تاالموس واقع شده ،جای هیپوتاالموس

کبوتر استفاده شد. برای نخاع ابتدا و انتهای نام آناتومیک آن 

دو حرف اول و آخر آن  spinal cordیعنی از انتخاب شد؛

به معنی شخص اسپانیایی با ، spainardو کلمه شده برداشته 

داده نشان  «جرارد پیکه»تصویر فوتبالیست مشهور اسپانیایی، 

فیل  تصویربا  ،با توجه به رنگ خاکستریش ،. قشر مخشد

با توجه به نقش آن در  ،. تشکیالت مشبکنمایش داده شد

تداعی شد. در  هبا تصویر یک فرد خواب آلود ،سطح هوشیاری

رنگ قرمز  جهتتصویر میوه توت فرنگی به  ،مورد هسته قرمز

با توجه به مفهوم  ،مخچه ؛نتصویر زیتو ،هسته زیتونی ؛آن

 نشان داده شد؛با تصویر یک بچه  ،مخ کوچک کلمه به معنای

با تصویر  ،تعادلحفظ با توجه به نقش آن در  ،هسته دهلیزی

یک بندباز در حال راه رفتن روی طناب و به جای عصب 

از طناب استفاده شد. با توجه به اینکه هسته ، تنها دهلیزی

اظ عملکردی یک مجموعه محسوب می دمدار و پوتامن به لح

 ،شوند که اصطالحا به آن استریاتوم یا جسم مخطط می گویند

از کلمه گورخر که راه راه یا خط خطی  هابرای نشان دادن آن

 وابران ها آوران ها نام ساختار

 زیتون -مخچه  –تشکیالت مشبک  -تاالموس هسته دهلیزی –تشکیالت مشبک  -هسته قرمز  -قشر مخ نخاع

 مخچه قشر مخ -نخاع  هسته زیتونی

 تاالموس -نخاع -مخچه یعصب دهلیز -مخچه  هسته دهلیزی

 قشر مخ -هسته دم دار و پوتامن  هسته دم دار و پوتامن جسم سیاه

 -جسم سیاه  -گلوبوس پالیدوس  -مخچه  –قشر مخ  هسته قرمز

 نخاع

 تاالموس -تشکیالت مشبک  -نخاع 

 هسته دهلیزی -الت مشبک تشکی -تاالموس  –هسته قرمز  هسته دهلیزی -قشر مخ )از طریق هسته های پلی(  -نخاع  مخچه

گلوبوس  -هسته دم دار و پوتامن  -مخچه –نخاع  تاالموس

 تشکیالت مشبک -هسته آمیگدال  -پالیدوس 

 تشکیالت مشبک -قشر مخ 

 تاالموس -نخاع  هسته آمیگدال -نخاع  –تاالموس  –قشر مخ  هیپوتاالموس

 تقریبا به همه تقریبا از همه تشکیالت مشبک

 تشکیالت مشبک -هیپوتاالموس  تشکیالت مشبک -قشر مخ  -تاالموس گدالهسته آمی

 جسم سیاه -گلوبوس پالیدوس  جسم سیاه -تشکیالت مشبک  -قشر مخ  -تاالموس  هسته دم دار و پوتامن

 تاالموس -جسم سیاه  هسته دم دار و پوتامن گلوبوس پالیدوس

مخچه )از  -هسته دم دار و پوتامن  -ت مشبک تشکیال -نخاع  تشکیالت مشبک -تاالموس  قشر مخ

 طریق هسته های پلی(

 مخچه قشر مخ هسته های پلی

 * اطالعات این جدول از کتب نوروآناتومی بالینی اسنل و نوروآناتومی انسانی سینگ استخراج شده است.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
dm

ej
.ir

 a
t 1

3:
20

 +
03

30
 o

n 
T

ue
sd

ay
 O

ct
ob

er
 1

7t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://sdmej.ir/article-1-1568-fa.html


 و همکاران یآباد دیحم یقاسم ...رارتباطات آوران و وابران د یریادگی لیتسه

07 

است استفاده شد. هسته گلوبوس پالیدوس که به معنی کره 

 ،رنگ پریده است با تصویر توپ به دلیل شکل کروی آن

 substantiaو  ،بادام است با تصویر بادام آمیگدال که به معنی

nigra  که به معنی ماده سیاه است با زغال جایگزین شد. به

از تصویر ارزن  ،جای هسته های پلی که متعدد و منتشر هستند

 استفاده شد. 

یل انتخاب تمامی نام های جایگزین و دال ،در قدم بعدی

یت بهتر تثبآنها برای دانشجویان توضیح داده شد و برای 

از حافظه بصری آنان نیز استفاده  ،دانشجویانمفاهیم در ذهن 

از این  یکیک پرینت رنگی از تصویر هر  ،شد؛ به این منظور

و یک پرینت در ابعاد بسیار  A4نام های جایگزین در ابعاد 

 A4تصویر در یک صفحه  18طوریکه حدود ه ب ،کوچکتر

 ه با حروف درشت و. از نام اصلی عناصر کگردیدتهیه  ،بگنجد

پرینت گرفته شد. تصویر بزرگ روی  نیز خوانا نوشته شدند

کاله تولد چسبانده شد و تصاویر کوچک بریده شد تا در 

بر سر خواهد اختیار فردی قرار گیرد که کاله مربوطه را 

گروه )به تعداد ساختارها( تقسیم  14. دانشجویان به گذاشت

ر نظر گرفته شد که بایستی شدند. برای هر گروه یک نماینده د

اگر  ،به عنوان مثال؛ کاله مربوط به یک ساختار را می پوشید

این کاله روی سر فردی بود که قرار بود در نقش تاالموس 

 ه. بقرار می گرفتبزرگ کبوتر عکس باید روی آن  ،باشد

با حروف پرینت شده درشت باالی عکس کبوتر عبارت  ،عالوه

Thalamus  .این فرد تعدادی عکس کوچک نقش می بست

کبوتر نیز در اختیار داشت که روی کاله افرادی می چسباند که 

و  ،تاالموس به آنها رشته وابران می فرستد. کاله ها، تصاویر

جدولی شامل آوران ها و وابران های ساختار مربوطه در اختیار 

دانشجویان قرار داده شد. نماینده هر گروه، نام ساختار و عکس 

را برداشته و روی کاله خود می چسباند و تصاویر در  هوطمرب

ابعاد کوچکتر مربوط به آن را روی کاله افرادی که به آنها 

دانشجویان از  ،رشته وابران می فرستد می چسباند. در پایان

به همه گروه ها یک روز  ،تمامی کاله ها عکس گرفتند. سپس

سه و جالب  یعبارتفرصت داده شد تا با استفاده از نام تصاویر 

که در قسمت اول از نام جایگزین  ، به گونه ایقسمتی بسازند

ساختاری استفاده کنند که تصویر بزرگ آن را روی کاله 

یعنی همان ساختاری که قرار است  ،نماینده گروه خود دارند

از  ،در قسمت دوم .آوران ها و وابران های آن را بیان کنند

اویر کوچک مربوط به آن را روی کلماتی استفاده کنند که تص

و در  ،یعنی آوران های آن ساختار ؛کاله نماینده خود دارند

بخش سوم از کلماتی استفاده کنند که تصویر کوچک مربوط به 

گروه خودشان را روی کاله یا کاله های مربوط به آن 

ساختارها چسبانده اند )یعنی وابران های آن ساختار(. گروه ها 

تن از یکدیگر در ساختن عبارات محدودیتی برای کمک گرف

نداشتند و مدرس نیز با ارائه نمونه هایی از این عبارات 

دانشجویان را برای ساختن جمالت جذاب تر راهنمایی و 

ت از سوی مدرس به ااین عبار ،تشویق کرد. به عنوان نمونه

عنوان عبارتی که می تواند ارتباطات هسته آمیگدال را معرفی 

 ئه شد:کند ارا

]مغز بادوم بابا[؛ ]اگه فیل هم اندازه کبوتر خوابش بیاد[؛ ]تو 

 لونه کبوتر خوابش می بره[

از این عبارت می توان فهمید که ارتباطات هسته آمیگدال 

 )بادام( از این قرار است: 

آوران ها: قشر مخ)فیل(، تاالموس)کبوتر( و تشکیالت 

 مشبک)خواب( 

ه کبوتر( و تشکیالت وابران ها: هیپوتاالموس)الن

 مشبک)خواب(

عبارت ساخته بودند که با به خاطر  14دانشجویان  ،در پایان

سپردن آن عبارات می توانستند ارتباطات آوران و وابران 

 . بیاموزندساختار فوق الذکر را  14مربوط به 

جهت سنجش میزان اطالعات دانشجویان از ارتباطات 

در نظر  امتیازییک  شپرس 12 حاویای برگه  ،سیستم عصبی

در ابتدا و انتهای اجرای روش تدریس سنتی و  ه وگرفته شد

و  گروه شاهد ود هردانشجویان تدریس پیشنهادی به روش 

فاصله زمانی مناسب و یکسان  رعایت شد و باه ئارامداخله 

. برگه ها توسط دو نفر از گردیدجمع آوری  برای پاسخ دهی،
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مره دهی شد تا از اعمال مدرسین دیگر گروه تصحیح و ن

نتایج با استفاده از  .سالیق و عالیق شخصی جلوگیری شود

مورد  23نسخه  SPSSنرم افزار و به کمک  t جفتی آزمون

 داری یبه عنوان سطح معن P≤0.05 ؛تجزیه و تحلیل قرارگرفت

 .ها در نظر گرفته شد داده

 

 ها یافته
روه میانگین و انحراف معیار نمره پیش آزمون در گ

و گروه مداخله)گروه ب(  1818±8889شاهد)گروه الف( 

در هر دو گروه کمترین و بیشترین نمره ای  ؛بود 8881±1814

بود.  3 و 8که دانشجویان در این آزمون کسب کردند به ترتیب 

 ± 8811میانگین و انحراف معیار نمره پس آزمون در گروه الف 

ن و بیشترین بود. کمتری 8819 ± 1811و در گروه ب  3819

نمره ای که دانشجویان در این آزمون کسب کردند در گروه 

بود  9و  4و در گروه ب به ترتیب  9و  2الف به ترتیب 

 (.2)جدول شماره 

 

 میانگین و انحراف معیار نمره دانشجویان قبل و بعد از آموزش به روش سنتی و پیشنهادی -2جدول شماره 

یانتعداد دانشجو گروه ها  میانگین ±انحراف معیار  بیشترین نمره نمره کمترین 

آزمون یشالف پ  19 8 3 8889 ±1818 

پس آزمون الف  19 2 9 8811 ± 3819 

آزمون یشپ ب  11 8 3 8881±1814 

پس آزمون ب  11 4 9 1811 ± 8819 

 می باشد. 12گروه الف )روش سنتی تدریس( و گروه ب )روش پیشنهادی تدریس( و نمره از 

 

یانگین نمره پیش آزمون گروه الف و ب تفاوت معنی بین م

درحالی که تفاوت نمره پیش آزمون و پس  مشاهده نشد؛داری 

آزمون گروه ب نسبت به گروه الف کامال معنی دار بود )جدول 

3.) 

 
 از آموزش پسو  پیش ،دو روش آموزشی درمقایسه میانگین نمره کسب شده  -3جدول 

 

 گیری نتیجه و بحث
تعدادی از  نتایج مطالعه،به تحلیل نتایج پرداختن از  پیش

با  رنددامطالعه حاضر شباهت  هبلعات که از برخی جنبه ها مطا

آموزش  ،Dealدر مطالعه  .مقایسه شد حاضرطالعه منتایج 

دانش  ارتقای سطحدر گروه های کوچک منجر به  دانشجویان

نتایج بدست  ،. همچنین(9)آنان در زمینه علوم اعصاب گردید 

. در مطالعه داشتهمخوانی  Kooloosه با نتایج مطالعه آمد

کار گیری روش ه مذکور میانگین نمرات پس آزمون بعد از ب

تدریسی که در آن تجسم سه بعدی دانشجویان افزایش می 

. (1) نشان دادیافت نسبت به پیش آزمون افزایش معنی داری 

 شدروش سنتی تدریس با روشی مقایسه  Estevez در مطالعه

برای افزایش  نیزکه در کنار تدریس سنتی از مدل های فیزیکی 

این مطالعه نتیجه  ؛گرفتدرک سه بعدی دانشجویان بهره می 

 مداخله  گروه         

 رحله مطالعهم 

 Pمقدار  روش پیشنهادی )ب( روش سنتی )الف(

 میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار 

 8848 1819±8881 1818± 8889 پیش آزمون

 >88881 8814 ± 1811 3819 ± 8811 پس آزمون
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که استفاده از مدل های فیزیکی باعث بهبود تجسم  نشان داد

به این صورت که دانشجویانی  ؛ه استشدفضایی دانشجویان 

پرسش به بهتر توانستند که با این روش آموزش دیده بودند 

از آناتومی مغز بود خوبی مستلزم درک سه بعدی که  هایی

روش سنتی تدریس با  ،Kockroدر مطالعه  .(1) دهندپاسخ 

روشی مقایسه گردید که در آن برای افزایش درک سه بعدی 

که تصاویری  شوددانشجویان از نرم افزار آموزشی استفاده می 

سه بعدی از فضای داخل بطن سوم در اختیار دانشجو قرار می 

. نکته جالب توجه در این مطالعه این بود که اگرچه دهد

نمرات دانشجویان در دو گروه تفاوت معنی داری  میانگین

نرم افزار در این دانشجویان اظهار داشتند که  اما ،نشان نداد

در کالس های آناتومی استفاده چهار حیطه درک فضایی، 

بودن نسبت به روش تر بودن و لذتبخش  تربعدی، موثر

بر اساس  ،Gould. در مطالعه (9)تدریس سنتی برتری دارد 

نظر دانشجویان، استفاده از نرم افزار آموزشی نه تنها در 

بلکه برای مرور نوروآناتومی نیز  بود،یادگیری بهتر آنان موثر 

نکته مشترکی که در این  .(18) گردیدابزار خوبی محسوب 

تالش مطالعات وجود دارد این است که در همه آنها محققان 

 کار گیری روش های جدید یادگیری را آسانه با بکرده اند تا 

 آنو جذابتر کنند و نتایج این مطالعات نیز حاکی از  ،تر، موثرتر

 ؛است که تا حدود زیادی در رسیدن به هدف موفق بوده اند

این مطالعات مطالعه حاضر از این نقطه نظر با نتایج 

  همراستاست.

مشکل ترین دروس دانشجویان محسوب  ازنوروآناتومی 

می شود. مقدمه یک کتاب نوروآناتومی معتبر با این عبارت 

نوروآناتومی کابوس شبانه بسیاری از » :شروع می شود

در گروه الف . کسب نمره پایین (2)«دانشجویان پزشکی است

پس آزمون را بیش از هر چیز می توان به دشوار بودن مطلب 

که دانشجو بتواند نمره  کرد. در این گروه برای این منتسب

را به  1اطالعات جدول شماره  بتواندکامل را کسب کند باید 

ان که برای اکثر دانشجوی به خاطر بسپارد؛ امریصورت کامل 

غیر ممکن است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میانگین 

نمرات گروه ب در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در مقایسه 

و میان میانگین  هبا گروه الف افزایش قابل مالحظه ای داشت

تفاوت معنی داری گونه نمره پیش آزمون این دو گروه هیچ 

 ه گیری کرد کهمی توان چنین نتیج ،بر همین اساس ؛دیده نشد

از  پیشسطح معلومات دانشجویان هر دو گروه در این زمینه 

روش پیشنهادی تا  ،آموزش یکسان بوده است. به عبارت دیگر

حد زیادی در یادگیری ارتباطات آوران و وابران سیستم عصبی 

به دانشجویان کمک کرده است. بدون شک یکی از دالیل 

ه و ملموس به جای جایگزینی عبارات ساد ،اصلی این امر

برای تحلیل دقیق تر باید  ؛ با این حالکلمات تخصصی است

تمام اجزای به کار رفته در روش پیشنهادی مورد بررسی قرار 

  .گیرد

باعث تعامل  ،که الزمه انجام این روش است ،کار گروهی 

بیشتر استاد و دانشجو و نیز دانشجویان با یکدیگر می شود. 

و  Rehman (11)و  Vasan (11)و  Arya (19)مطالعات 

در قالب  فراگیری ازهمکارانشان نشان می دهد که دانشجویان 

 در این شرایط نیزو آموزش  داشتهکار تیمی رضایت بیشتری 

بازدهی بیشتری دارد. ارزش کارگروهی به حدی است که بر 

مطالبی که  ی اگر همه ،و همکاران Kamei (18)اساس مطالعه 

از کالس در  پیشقرار است در کالس به دانشجو تدریس شود 

صرف مواردی  تنهاکالس  زمانو  شدهگذاشته  ویاختیار 

ول اطمینان از فهم درست مطلب و حل مساله در حص چون

منجر به کسب  ،قالب کارهای گروهی تحت نظارت استاد شود

در مقایسه با تدریس سنتی می  ،نمره بیشتر در آزمون آن درس

که  ،و همکاران Springer (19)متاآنالیز  ی نتایج مطالعه شود.

یادگیری از طریق گروه های  مربوط بهبه تحلیل مطالعات 

کوچک در زمینه های مختلف علمی در یک بازه بیست ساله 

در گروه یادگیری »پرداخته در این جمله خالصه شده است: 

های کوچک باعث دستیابی به اهداف دانشگاهی بزرگتر، 

و ماندگاری بیشتر مطلب می  ،وضعیتی بهتر برای یادگیری

 . «شود
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 ثابت شد (28)و همکاران  Schuhدر مطالعه  ،از سوی دیگر

که وقتی آموزش یک مطلب از حالت رسمی و جدی خارج 

و سرگرم کننده  طنزآلودو به شکل بازی و به گونه ای  شده

نتایج پژوهش  ،اثربخشی بیشتری دارد. همچنین ،ارائه شود

gauthier  نشان می دهد که انگیزه دانشجویان  (21)و همکاران

برای مطالعه اختیاری یک مطلب در صورتی که با بازی همراه 

 باشد بیشتر است. 

که دانشمندان معتقدند  کرداین نکته را نیز نباید فراموش 

حس بینایی انجام می شود و % یادگیری از طریق 19حدود 

عالوه بر  بست،استفاده از تصاویری که روی کاله تولد نقش 

به منجر  نستتوا داد،اینکه به آموزش جنبه بازی و سرگرمی 

در روش پیشنهادی  ،بینایی شود. بدین ترتیب طریقیادگیری از 

که این نیز از  شدمفاهیم در بیش از یک قالب به دانشجو منتقل 

و  Lujanزیرا مطالعه  به شمار می رود،ن روش مزایای ای

نشان داد که اکثر دانشجویان ترجیح می دهند  (22)همکاران 

 به آنان ارائه شود. یر قالب های متنوعمفاهیم د

 نتیجه گیری:

تالش های زیادی صورت گرفته تا یادگیری آناتومی سیستم 

تاکید  ،عصبی مرکزی را آسان تر کند. در اکثر این روش ها

اصلی بر افزایش درک سه بعدی دانشجو از سیستم عصبی 

اما  ند،است. گرچه این روش ها به نوبه خود بسیار ارزشمند

مک چندانی به یادگیری ارتباطات آوران و وابران ساختارهای ک

نشان داد که  موجود در سیستم عصبی نمی کنند. مطالعه حاضر

و تصاویری که هر کدام نماینده یکی از  نام هااستفاده از 

با این  آلودطنزساختارهای عصبی است و ساختن عبارات 

ران سیستم اسامی، می تواند یادگیری ارتباطات آوران و واب

آسان تر کند. به نظر می رسد تمایل فراوان را عصبی 

یک منبع  ،آلودطنزدانشجویان به موضوعات سرگرم کننده و 

کار ه و تمام ناشدنی است که با ب ،همیشه در دسترس، ارزان

گیری و هدایت صحیح آن می توان به خوبی به اهداف 

 آموزشی مورد نظر دست یافت.

 

 یسپاسگزار
 نیا یکه در اجرا یمحترم انیاز دانشجو هلیوس نیبد

 شود. یم یسپاسگزار مانهیداشتند صم یپژوهش همکار
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