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  چكيده
ايـن  . ز اهميـت اسـت  يحـا  ،يـادگيري بـراي  يك روش مناسب آموزش  انتخاب: زمينه و هدف
 رضـايت دانشـجويان  مقايسه دو شيوه بحـث گروهـي و سـخنراني بـر يـادگيري و      مطالعه با هدف 

 .شدانجام  اراك از درس آيين زندگي پزشكي علوم دانشگاه

كالس، محتواي  3 در تصادفي انتخاب تجربي است كه براساس اين مطالعه نيمه :روش بررسي
آوري  ابـزار گـرد  . سـخنراني ارائـه شـد    شـيوه  بـه  كالس، 3 در و گروهي بحث شيوه آموزشي به

انشجويان نسبت بـه محتـواي درس، شـيوه تـدريس و برقـراري      سنجي د ها شامل فرم ديدگاه داده
دو و تـي مسـتقل    هـاي كـاي   ها بـا اسـتفاده از آزمـون    داده. ارتباط و نمره آزمون در پايان ترم بود

  . در  نظر گرفته شد 05/0برابر  αداري  سطح معني. تجزيه و تحليل شدند
ميـانگين و  . سـال بـود   20±7/2ژوهش هـاي مـورد پـ    ميانگين و انحراف معيار سن نمونه: ها يافته

، از 18±5/1و در بحث گروهي برابـر   2/17±2انحراف معيار نمره دانشجويان در گروه سخنراني 
ميانگين نمرات ديدگاه كلي دانشـجويان در  ). p≥0001/0(داري داشت  نظر آماري اختالف معني

، اما نسبت )p=4/0(نداد  داري نشان دو گروه نسبت به محتواي درس آيين زندگي، اختالف معني
بـين ميـانگين نمـره ديـدگاه كلـي دانشـجويان در دو       ). p≥0001/0(دار بود  به شيوه تدريس معني

داري وجـود   گروه نسبت به برقراري ارتبـاط در كـالس درس آيـين زنـدگي نيـز اخـتالف معنـي       
  ). p≥001/0(داشت 
يش رضايتمندي دانشـجويان از  سبب يادگيري بيشتر و افزا تواند مي گروهي بحث :گيري نتيجه

بنـابراين، اسـتفاده از بحـث گروهـي در تـدريس ايـن واحـد درسـي بـه          . درس آيين زندگي شود
  .شود هاي علوم پزشكي پيشنهاد مي دانشجويان گروه

  .يادگيري رضايت شخصي؛ بحث گروهي؛ ها؛ سخنراني ها؛ روش -تدريس :ها كليد واژه

 

  مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
  92دوره هفتم، شماره دوم، بهار 

  آموزشي نامه ويژه
  16الي  10صفحه 

 
  مقاله پژوهشيمقاله پژوهشي

(Original Article) 

 

  :نماييد استناد زير صورت به مقاله اين به لطفاً
Hekmatpou D, Seraji M, Ghaderi T, Ghahremani M, Naderi M. 

Comparison of Group Discussion and Lecture Method in Students’  
Learningand Satisfaction of Life Instructions Unit. 

Qom Univ Med Sci J 2013;7(Suppl 1):10-16. [Full Text in Persian] 
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 و همكاران داود حكمت پو                                                             سخنراني بر يادگيري و رضايت دانشجويان از درس آيين زندگيمقايسه دو شيوه بحث گروهي و 

  مقدمه
ــه دو در ــته، ده ــالش گذش ــاي ت ــمگيري ه ــه در چش ــود  زمين بهب

ــاي روش ــاددهي  ه ــادگيري -ي ــيابي و ي ــوم  ارزش  دانشــجويان عل
 در سـخنراني  روش با توجه به اينكه. است گرفته صورت پزشكي
 در كمتر كارآيي علت ولي به زيادي دارد، سابقه پزشكي آموزش
 بسـياري  نقـد  مـورد  شده ذكر هاي در حيطه آموزشي اهداف تأمين
ــنتي، ســـخنراني يـــك در .گرفتـــه اســـت قـــرار  دانشـــجويان سـ

يــادگيري  فرآينــد در و بــوده اطالعــات غيرفعــال كننــده دريافــت
 بــه كمــك بــراي مختلفــي راههــاي). 1(ندارنــد  فعــال مشــاركت
 مختلف اساتيد توسط مطلب درك تقويت و دانشجويان يادگيري

 فعـال  شـركت  دنيـا،  در استفاده مورد هاي روش از. رود مي كار به
 پرسشـهاي  از اسـتفاده  بـا  توان مي كه است در تدريس دانشجويان

 داده اســت نشــان مطالعــات. بــرد كــار بــه را آمــوزش هنــر مــؤثر،
 پايـه،  علـوم  دروس در يـادگيري  امـر  در دانشـجو  مشاركت فعـال 

بـه   دانشـجو  تشويق با كه است يادگيري هاي روش بهترين از يكي
كنـد   مـي  خارج شنونده و منفعل حالت او را از كالس، در حضور

 هـاي آموزشـي   روش از يكي گروهي بحث شيوه به تدريس ).2(
 شـيوه مباحثـه،   از اسـتفاده  بـا  كـه  اسـت  دانشـجو محـور و فعـال   

 آنـان  به و شركت كرده فعاالنه آموزشي هاي فعاليت در فراگيران
 در ديگـران  بـا  را خـود  و تجربيات نظرات تا شود مي داده فرصت
 در را انتقـاد  قدرت گروهي، بحث به شيوه تدريس .بگذارند ميان

يكـي  : نويسد ملكوتي در اين رابطه مي). 3(دهد  رشد مي فراگيران
اين . هاي فعال و نوين تدريس، روش بحث گروهي است از روش

دروس علـوم   هـاي آمـوزش   روش از مفيدترين و معتبرترين روش
محـور كـار در ايـن روش    . باشـد  مـي ... اجتماعي، جامعه شناسي و

پـذير   بحث گروهي تبـادل افكـار را امكـان   . مباحثه و مناظره است
كند، و منجـر بـه پيـدايش افكـار جديـد و كـاوش مفـاهيم نـو          مي
در روش بحث گروهي قدرت بيـان فراگيـر تقويـت    ). 4(شود   مي
صدر او در شنيدن نظرات متفـاوت   تحمل و سعه ،و در نهايت شده

هاي تعامل و   مهارت ،شود و از طريق همكاري با ديگران بيشتر مي
نيـز ايـن روش   از طرفـي   .كنـد  نظر با ديگـران را كسـب مـي    تبادل

رويـي در   كـاهش خجالـت و كـم   ، موجب افزايش اعتماد به نفس
، دقـت كـردن   ،مـواردي مثـل درسـت شـنيدن     .شـود  فراگيران مي

  رات ـپذيرش نظ، احترام به نظرات ديگران، ديگرانرعايت حقوق 
  

 ،سكوت به هنگام لـزوم ، رعايت آداب محاوره و گفتگو، مخالف
ايــن در حــالي اســت كــه در . بــا ايــن روش تقويــت خواهــد شــد 

 اًشود دانشجويان عمدت هايي كه به روش سخنراني اداره مي كالس
). 3،5،6( فعال و فقط شنونده درس استاد خود هسـتند  غير، ساكت
 مـورد  تـا در  دهـد  دانشـجويان مـي   بـه  را امكان اينگروهي  بحث
 بيـان  را خود نظرات مورد بحث موضوع درباره و گفتگو، مفاهيم
 پـذير  امكان رسمي هاي روش آنچه در از نزديكتر تماسي و كنند،
 طريـق  از آمـوزش ). 7(باشـند   داشـته  علمي هيأت اعضاي با است
 هـايي  مفروضـه  متكي بـر  همياري و بر مبتني يادگيري، هاي گروه
 و رقابـت  بـر  غلبه همياري و كوشي هم از ناشي انگيزش كه است

 سـطوح  بـه  نيـل  از همـديگر،  گـروه  اعضاي فراگيري فردگرايي،
 ديگـر  بـه  نسبت مثبت افزايش احساسات ذهني، فرآيندهاي باالتر

 اجتماعي كلي هاي مهارت افزايش نفس و عزت تقويت فراگيران،
 بحـث  شـيوه  بـه  يـادگيري  و آمـوزش ). 8(باشـند   جمله مـي  آن از

 بـراي  كافي فرصت داشتن و آموزشي از ابعاد نظر صرف گروهي،
 فرهنـگ  ارتقـاي  لحـاظ  به ها، بحث در ريز تحليل نكات و تجزيه

 ايـن  .دارد انكاري قابل غير تأثيرات نيز افراد و ارتباطات اجتماعي
 بحث با نفس به اعتماد ايجاد ارتباطي، هاي مهارت در بهبود شيوه
 منظـور،  سـازي  شفاف و رساندن در توانايي بهبود موضوع، باره در

 بـه  نسـبت  ديگـران  واكنش مشاهده كردن، گوش توانايي تقويت
و  مقاومـت  ايجـاد  بـدون  مخالفـت  شـود،  مـي  گفتـه  كـه  آنچـه 
بعضـاً   كـه  متقابـل  سـؤاالت  طرح و نظرات آزاد بيان گيري، جبهه

. اسـت  ارزشمند بود، خواهند پژوهش يك شروع نقطه و آغازگر
 كردن، يادگرفتن درك كردن، فكر مباحثه، و گفتگو طوركلي به
 ايـن  از منـد  افـراد عالقـه   همـه  تا كند مي كمك آوردن به خاطر و

در شيوه سخنراني از بيان شفاهي بـراي  ). 9(كنند  گيري بهره شيوه
روش نوعي انتقال در اين . شود توضيح و تفهيم مطالب استفاده مي

در  .شـود  يادگيري و رابطه ذهنـي بـين معلـم و شـاگرد ايجـاد مـي      
طور شفاهي از طـرف معلـم و    واقع، ارائه مفاهيم اصول و حقايق به

برداري از طـرف شـاگرد، اسـاس     يادگيري آنها از طريق يادداشت
از خصوصيات اين روش؛ فعـال  . دهد كار اين روش را تشكيل مي

. استاد، پذيرنده و غيرفعال بودن شاگرد است و متكلم وحده بودن
گروهـي كــامالً   در ايـن نظـام آموزشــي، همكـاري و روابـط ميــان    

  ). 10(شود  هاي فردي توجه نمي ضعيف است و به تفاوت
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 و همكاران داود حكمت پو                                                             سخنراني بر يادگيري و رضايت دانشجويان از درس آيين زندگيمقايسه دو شيوه بحث گروهي و 

با توجـه بـه اهميـت بحـث گروهـي در يـادگيري مفـاهيم علمـي،         
خصوص دروس عمومي مانند درس آيين زندگي، يادگيري آن  به
هاي زندگي دانشـجويان در آينـده    تواند در بسياري از موقعيت مي

اي پيرامون اثربخشي بحث گروهي  مفيد باشد، ولي تاكنون مطالعه
آيـين زنـدگي انجـام    و مقايسه آن با سخنراني در تـدريس واحـد   

همين منظور پژوهشگران تصميم به اجراي تـدريس   به. نشده است
ايــن واحــد درســي مهــم بــا دو روش ســخنراني و بحــث گروهــي 

را از طريـق نمـرات دانشـجويان و      گرفتند تـا نتـايج اثربخشـي آن   
  . آنها مورد تجزيه و تحليل قرار دهند  بررسي ديدگاه

  

  روش بررسي
 دانشـجو و براسـاس   160تجربي بر روي  نيمهبه روش  پژوهش اين

 103(كـالس   3 در كشـي،  قرعه شيوه به ها كالس تصادفي انتخاب
 57(كـالس   3 در و گروهـي  بحـث  شـيوه  بـه  درس ارائه) دانشجو
تفـاوت در تعـداد   . شـد  ارائـه  سـخنراني  شـيوه  بـه  درس ،)دانشجو

دليـل تعـداد دانشـجويان در     هاي مـورد نظـر بـه     دانشجويان كالس
  .هاي مختلف در حين اجراي مطالعه بود شتهر

اين تحقيق در شوراي پژوهشي و كميته اخالق پزشـكي دانشـگاه   
ــزار گــرد. مــورد تأييــد قــرار گرفــت  هــا شــامل فــرم  آوري داده اب

سـؤال بـا    16(سنجي دانشجويان نسـبت بـه محتـواي درس     ديدگاه
ــدريس )نمــره 16و حــداقل  80حــداكثر  ــا  13(، شــيوه ت ســؤال ب
 و برقـراري ارتبـاط درون كـالس    ) نمـره  13و حداقل  65ر حداكث

 فـرم . و نمره آزمون در پايان ترم بود) نمره 10سؤال با حداكثر  2(
مـرتبط بـا    آيتم 31 داراي(ساخته  مذكور پژوهشگر سنجي ديدگاه

 كامالً(ليكرت  مقياس بر مبتني و) نمره 31و حداقل  155حداكثر 
 از نفـر  5 بـا همكـاري   آن روايـي  بود كـه ) مخالف كامالً تا موافق

 دانشـجو  15 بـا  آن درونـي  همساني و پرستاري دانشكده همكاران
ــه يــك طــي ــايلوت،  مطالع ــين) α=90/0(پ ــار ورود  .شــد تعي معي

شركت در اين مطالعه، اعالم آمادگي براي همكاري در كالس و 
  . امضاي فرم رضايت آگاهانه بود

  

  

  

   :عبارت بود از گروهي بحث كالس در مداخله اجراي مراحل

 سـطح  كردن يكسان و سخنراني كوتاه اوليه :ايجاد آمادگي -1
 موضوع؛ در باره شاگردان اطالعات

 بحــث ضــوابط و هــدف در ايــن مرحلــه مقدمــه، :طراحــي -2
 تا را خود نقش شد كه ايشان مي داده شرح توسط مدرس گروهي

 نيز دانشجويان بين ارتباط برقراركردن. داد مي كاهش شنونده يك
 .بود مدرس به عهده

 بيـان  اول گـام : شـد  مـي  اجرا گام در سه گروهي بحث :اجرا -3
 دهنـده  سازمان پيش از استفاده و بحث منظور به تدريس هاي هدف
 بحــث هــدايت دوم گــام كننــدگان، مشــاركت توجــه جلــب بــراي
 مـدرس  توسـط  بحـث  كـردن  خالصـه  سـوم  گام و مدرس توسط

 . بود جمعي توافق براساس

 شخصـي  تجـارب  بيـان  با دانشجويان گروهي، بحث جلسه طي در
 ديگـران  و خـود  در يـادگيري  تعميـق  موضوع، تقويت سبب خود
 شـده  تر عيني و تر  ملموس بحث مورد موضوع طرفي، از .شدند مي
. گرفـت  مـي  جاي دانشجويان ذهن در بهتر آن كاربردي مفاهيم و
 معمـول  طبـق  شـد  مـي  اداره سـخنراني  روش به كه هايي كالس در
 به كتاب سرفصل طبق موضوعات تمامي سپس و اهداف بيان ابتدا
 داده پاســخ نيــز دانشــجويان ســؤاالت بــه و ارائــه ســخنراني روش
 سـاخته  محقـق  پرسشنامه با دانشجويان ديدگاه ترم پايان در. شد مي
هـا بـا    داده .گرفـت  قـرار  آمـاري  مقايسه مورد ترم، پايان نمرات و

. دو و تي مستقل تجزيه و تحليل شـدند  هاي كاي استفاده از آزمون
  . در نظر گرفته شد 05/0كمتر از  αداري  سطح معني

  
  ها يافته

 160(هــاي مــورد پــژوهش  ميــانگين و انحــراف معيــار ســن نمونــه
قبـل در گـروه    تـرم  معـدل  ميـانگين  .سال بـود  20±7/2، )دانشجو

ــي  ــخنراني و  3/16±52/1بحــث گروه ــروه س  47/16±2/1در گ
ارائـه   1ساير اطالعات دموگرافيك در جدول شماره . برآورد شد
  .شده است
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 و همكاران داود حكمت پو                                                             سخنراني بر يادگيري و رضايت دانشجويان از درس آيين زندگيمقايسه دو شيوه بحث گروهي و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   درس آيين زندگي) دانشجو 103(كالس6اطالعات دموگرافيك دانشجويان در:1جدول شماره
  )روش بحث گروهي و روش سخنراني(

 روش بحث گروهي متغير  

  )دانشجو 103(
 روش سخنراني

  )دانشجو 57(

  درصد  تعداد درصد تعداد
 6/52  30 3/57 59 بهداشت/اتاق عمل رشته

 4/47  27 7/42 44 پرستاري

 1/35  20 8/38 40 مرد جنس
 9/64  37 2/62 63 زن

 5/10  6 7/10 11 متأهل تأهل
 5/89  51 3/89 92 مجرد

 7/87  50 3/89 92 شهر سكونت
 3/12  7 7/10 11 روستا

دو؛ بين متغيرهاي رشته، جنس، تأهـل و نتايج آزمون آماري كاي 
هـاي بحـث گروهـي و     در دو گـروه دانشـجويان كـالس   سكونت 

 وزيع ـر، تـبه عبارت ديگ. داري نشان نداد سخنراني، اختالف معني
 

همچنين نتيجه آزمون . يكسان بوداين متغيرها در دو گروه تقريباً 
دار آماري بين دو گروه را به  آماري تي مستقل، اختالف معني

 .لحاظ ميانگين معدل ترم قبل و ميانگين سني نشان نداد

  يين زندگيآنمره پايان ترم و ديدگاه دانشجويان نسبت به شيوه تدريس درس :2جدول شماره
 گروه

 و آزمون تي مستقل  گروهي روش بحث روش سخنراني فاكتور

  انحراف معيار ميانگين داري سطح معني
 )SD(  

  انحراف معيار  ميانگين
 )SD(   

  F =95/5 5/1  18 2 24/17 پايان ترمنمره
 016/0= p 

  F =39/4  86/7  5/58 10 60 ديدگاه دانشجويان نسبت به محتواي درس آيين زندگي
7/0= p  

  p  , 254/0=F =0001/0  8/3  60 2/5 6/20 تدريس درس آيين زندگيديدگاه دانشجويان نسبت به شيوه 

  p0001/0= F ,=53/21  1  3/8 1 28/2 ديدگاه دانشجويان نسبت به برقراري ارتباط در درس آيين زندگي

آزمون آماري تي مستقل نشان داد ميانگين و انحراف معيار نمره
دانشجويان در دو گروه سخنراني و بحث گروهي با هم اختالف 

همچنين نتيجه آزمون آماري تي  ).p≥016/0(داري دارد  معني
داري بين ميانگين ديدگاه دانشجويان نسبت  مستقل اختالف معني

به  .)p=7/0(به محتواي درس آيين زندگي در دو گروه نشان نداد 
دانشجويان هر دو گروه با محتواي درس آيين  ،عبارت ديگر

داري  نتايج نشان داد اختالف معني ،از طرفي. زندگي موافق بودند
بين ميانگين و انحراف معيار نمره ديدگاه كلي دانشجويان در 
گروه سخنراني و در گروه بحث گروهي نسبت به شيوه تدريس 

ر، ـارت ديگـبه عب). p≥0001/0(ود دارد ـدرس آيين زندگي، وج
 هاي بحث گروهي با شيوه دانشجويان در كالس% 50بيش از 

  .نددرس آيين زندگي كامالً موافق بودث گروهي تدريس بح

همچنين بـين ميـانگين نمـره ديـدگاه كلـي دانشـجويان در گـروه        
ارتباط در كـالس  سخنراني و در بحث گروهي نسبت به برقراري 

ــي   ــتالف معنـ ــدگي، اخـ ــين زنـ ــت   درس آيـ ــود داشـ داري وجـ
)0001/0≤p(   ــيش از ــر، ب ــارت ديگ ــه عب ــجويان در % 50؛ ب دانش

بودن ارتباط در كـالس   هاي بحث گروهي نسبت به برقرار  كالس
  . درس آيين زندگي، كامالً موافق بودند

  
 بحث

تأثير  نتايج اين پژوهش نشان داد بحث گروهي نسبت به سخنراني
  نتيجه به. بيشتري بر ميزان يادگيري و رضايت دانشجويان دارد

شده در  دست آمده از مطالعه حاضر با نتايج ساير تحقيقات انجام
 .اين زمينه تا حدود زيادي مشابه است

١٣
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 و همكاران داود حكمت پو                                                             سخنراني بر يادگيري و رضايت دانشجويان از درس آيين زندگيمقايسه دو شيوه بحث گروهي و 

ثير أدر تحقيقي با عنوان مقايسه ت )1389سال ( باغچقي و همكاران
هاي ارتبـاط   تدريس به روش سخنراني و بحث گروهي بر مهارت

دانشـجويان پرسـتاري و مقايسـه آن بـين دو      نفـر از  57 با بيمار در
كـه ميـانگين نمـره    دسـت يافتنـد   گروه از دانشجويان به اين نتيجه 

 ،با بيمار قبل و بعد از تـدريس در گـروه سـخنراني   مهارت ارتباط 
اما ميانگين نمره مهـارت قبـل و بعـد از     رد،داري ندا ياختالف معن

 .يابد ميداري افزايش  يطور معن تدريس در گروه بحث گروهي به
نمـره مهـارت ارتبـاطي دو گـروه قبـل از      در ايـن مطالعـه   همچنين 

هـاي ارتبـاطي    مهـارت ولي نمـره   نشان نداد،تدريس با هم تفاوتي 
باالتر از گـروه شـاهد    ،دانشجويان در گروه تجربي بعد از تدريس

در تحقيقي بـا  نيز  )1386سال ( فتاحي بافقي و همكاران. )11( بود
هاي آموزش سخنراني و بحث گروهي  ثير روشأمقايسه ت"عنوان 

دانشــــجويان كارشناســــي نفــــر از  50بــــر ميــــزان يــــادگيري 
در شـيوه بحـث نسـبت بـه شـيوه       ن دادنـد نشـا  "آزمايشگاهي علوم

اين روش ايجاد وابستگي  .يادگيري بيشتري وجود دارد ،سخنراني
تـالش در  ، جمعـي  تكـاپوي دسـته   ،بارش افكار ،در اعضاي گروه
افزايش ميزان قدرت تجزيه و تحليل و قضاوت را  ،انطباق با گروه

 يرسـ  محققـان نتيجـه گرفتنـد در   . انگيـزد  در بين دانشجويان برمـي 
 روش بـه  گـروه تـدريس   دو هـر  در داري معني افزايش يادگيري،
 وجـود ) p=002/0( گروهي بحث شيوه به و) p=003/0( سخنراني

 تـدريس  گروه از گروهي، بحث شيوه به يادگيري ميزان اما .دارد
اين نتايج كـه   به توجه با). p=001/0(است  بيشتر سخنراني شيوه به

گروهـي   بحـث  شيوه به تدريس روش را در يادگيري ميزان باالي
نمـود كـه    تـوان توصـيه   دهد، مي مي نشان سخنراني شيوه به نسبت
گيـرد   قـرار  نظـر  مـد  بيشـتر  بين دانشجويان در گروهي بحث شيوه

)10(.  
نتايج پژوهش حاضر نشان داد محتواي درس آيين زنـدگي مـورد   

هــاي  تأييــد تمــامي دانشــجويان هــر دو گــروه بــوده اســت و روش
مختلف تدريس واحد درسـي آيـين زنـدگي تـأثيري در ديـدگاه      

در اين زمينـه  . دانشجويان نسبت به محتواي اين درس نداشته است
نشـد تـا مقايسـه    اي مشابه بر روي درس آيين زندگي يافت  مطالعه

از طرفـي، در نتـايج ايـن مطالعـه مشـاهده شـد كـه        . صورت گيرد
دانشجويان بيشتر موافق تدريس اين درس به شيوه بحـث گروهـي   

  . اند تا تدريس به شيوه سخنراني بوده
  

در روش بحـث گروهـي قـدرت بيـان     توان بيان نمود  در واقع، مي
ه صدر او در شـنيدن  تحمل و سع ،و در نهايت شدهفراگير تقويت 
نيـز  شود و از طريق همكاري با ديگـران   بيشتر مي ،نظرات متفاوت

. كنـد  نظر با ديگـران را كسـب    هاي تعامل و تبادل مهارتتواند  مي
در مطالعات مشابه نيز ضمن تأييد تـأثير بحـث گروهـي بـر ميـزان      
ــين    ــادگيري و رضــايتمندي در ب ــزه ي ــزايش انگي ــه اف ــادگيري، ب ي

عنـوان يـك نتيجـه     ورد مطالعه اشاره شده است، و بـه دانشجويان م
. ناشــي از تــأثير بحــث گروهــي مــورد تأكيــد قــرار گرفتــه اســت  

نيــز مؤيـد ايــن  ) 1387سـال  (مهـرام و همكــاران    همچنـين مطالعــه 
تــر و  مطلـب اسـت كــه يـادگيري در شــيوه بحـث گروهــي عميـق     

 و تمايـل  داد نشـان  مطالعـه حاضـر   نتـايج . رسـد  نظـر مـي   مؤثرتر به
 بيشتر گروهي بحث از طريق شيوه تدريس فراگيران به عالقمندي

 از كمتـر  بسـيار  دروس ايـن  مطالعـه  شده بـراي  صرف زمان و بوده
 نتـايج  همچنـين مقايسـه  . اسـت  سخنراني به شيوه ها كالس دروس
 نمايـانگر  ،)تـدريس  هـر جلسـه  ( هـا  پايان كالس آزمون از حاصل

 ميزانـي  بـه  گروهي حثب شيوه در برداشت دانشجويان و يادگيري
 كـه  بـود  سخنراني شيوه به هاي كالس با در مقايسه برابر دو حدود

ــاوت ــي تف ــان ) p≥ 0001/0(داري  معن ــفري). 12(داد   را نش  و ص
 بـه  پرسـتاران  آمـوزش  تـأثير  بررسي در نيز) 1384سال (همكاران 

به  مبتال بيماران از پرستاري مراقبت كيفيت بر بحث گروهي روش
 بحـث گروهـي،   از پس را يادگيري افزايش ميوكارد، انفاركتوس

فتـاحي بـافقي و   ). 3(دادنـد   نشـان  پيش از بيشتر داري معني طور به
كـه در آن   Hill ، در مقاله خـود بـا بررسـي   )1386سال (همكاران 

، مشـاهده  ه بـود شـد  مقايسـه  هـم  بـا  بحـث  و سـخنراني  هاي روش
 تغييـر  ،)هـا  مهـارت ( هاي ذهني توانايي بحث؛ روش در كردند كه

 روش از بيشــتر عاليــق دانشــجويان  و هــا نگــرش هــا، ارزش در
) 1389سـال  (همچنـين صـولتي و همكـاران    ). 10(است  سخنراني

 يــاد بــراي پــرورش آمــوزش و متخصصــان ابــراز داشــتند امــروزه
 بــردن كـار  بـه  بـا  .داننـد  مـي  مهـم  بسـيار  را انگيـزه  گـرفتن؛ وجـود  

دارد  همـراه  بـه  را گروه افراد بين متقابل تأثر و تأثير هايي كه شيوه
و  آورد وجـود  بـه  بهتر و بيشتر تعامل كالس، افراد بين توان نيز مي

 نتيجـه يـادگيري   در و درس موضوع با آنان درگيري به راه اين از
 همچنين آنها نتيجه گرفتنـد كـه يـك روش   . نمود كمك پايدارتر
   در وـدانشجر ـبيشت رچهـه دادن دخالت و غيرانفعالي پويا، تدريس

  
 )آموزشينامهويژه(92بهار،دومدوره هفتم، شماره/مجله دانشگاه علوم پزشكي قم١۴
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 و همكاران داود حكمت پو                                                             سخنراني بر يادگيري و رضايت دانشجويان از درس آيين زندگيمقايسه دو شيوه بحث گروهي و 

 عالقـه  بـا  تا دانشجويان شود مي باعث يادگيري، - ياددهي فرآيند
 هـاي  روش كـارگيري  بپردازنـد، لـذا بـه    مربوطه مباحث به بيشتري
را پيشـنهاد   بيشـتر دانشـجو در دانشـگاه    هرچه مشاركت با تدريس
در مطالعـه خـود   ) 1383سـال  (صـفري و همكـاران   ). 13(نمودند 

 بـر  مباحثه و سخنراني روش به تدريس تأثير مقايسه"تحت عنوان 
نشـان   "نفر از دانشـجويان پرسـتاري   22 و رضايت يادگيري ميزان

 هـاي  اكثـر دانشـگاه   در سخنراني روش بودن مرسوم وجود دادند با
 در ايـن روش  توسـط  شـده  ارائـه  هاي آموزش %80 حدود كشور،
 لـزوم  اخيـر،  هـاي  دهـه  در بنابراين. شود مي فراموش هفته 8 عرض

 هـاي  روش از اسـتفاده  و تـدريس  هـاي سـنتي   روش در تجديدنظر
 هــاي سيســتم از ســوي دانشــجو محــور و يــادگيري فعــال و نــوين

 از علـوم مختلـف   در ها روش اين كاربرد و شده احساس  آموزشي
 آنها نتيجه گرفتند ميزان. است شده نيز متداول پزشكي علوم جمله

 داشـته اسـت، لـذا    افـزايش  مباحثـه  روش در دانشجويان يادگيري
ــد پيشــنهاد ــا نمودن ــه  ب  فعــال و آموزشــي هــاي روش كــارگيري ب
 بـراي  زمينـه  آموزشـي،  موضوعات در دانشجويان بيشتر مشاركت
 حاضـر دانشـجويان   در مطالعه.)3(شود  فراهم آنان بيشتر يادگيري

بيشتر موافق وجود ارتباط در كالس درس آيين زندگي بـه شـيوه   
  . بحث گروهي بودند تا به شيوه سخنراني

در تحقيقات مشابه نيز موضوع برقـراري ارتبـاط مـؤثر در كـالس     
حين بحث گروهي مورد تأكيد نتايج حاصل از اين مطالعات بوده 

، در خصـوص  )1387ل سا(در پژوهشي كه ميرباقر و رنجبر . است
مقايسه ميزان تأثير روش بحث گروهي با روش تدريس سـخنراني  

هـاي ارتبـاطي دانشـجويان انجـام      بر پيشـرفت تحصـيلي و مهـارت   
دادند مشخص گرديد كه روش تدريس بحث گروهي بر افزايش 

هاي ارتباطي دانشجويان مـؤثرتر از   پيشرفت تحصيلي و نيز مهارت
سـال  ( بـاغچقي و همكـاران  چنـين  هم). 14(روش سخنراني است 

 با مقايسه در بحث گروهي شيوه به تدريس دريافتند روش) 1389
 ارتبـاطي،  هاي مهارت نمره باعث افزايش تواند مي سخنراني شيوه
   .شود مشكل پيگيري و تعاملي هاي حيطه مهارت در خصوص به
  
  
  
  

 هـاي  گـروه  در شـدن  اجتمـاعي  و ارتباط برقراري همچنين مهارت
 حاضر پژوهش در. است و ارزشمند اهميت با پزشكي بسيار علوم

 افــزايش باعــث گروهــي شــيوه بحــث بــه شــد تــدريس مشــخص
 مشكل وردـم در ريـپيگي ي وـاملـتع ايـه ارتـمه در داري يـمعن
 و تعامـل  بـه  دانشـجويان  الـزام  از توانـد ناشـي   مي امر اين. شود مي

 ايـن  تقويـت  نتيجـه  در و گروهـي،  بحـث  يكديگر در با همكاري
   ).12(باشد  ها مهارت

  
  گيري نتيجه

نتايج اين مطالعه نشان داد تـدريس درس آيـين زنـدگي بـه شـيوه      
 خود تا يادگيري دهد دانشجويان امكان به تواند مي گروهي بحث

 و خودمحـوري  از بـه سـطحي   ترتيـب  و بـدين  كننـد،  پـايش  را
 كـه ايـن روش سـبب    نحـوي  يابند؛ بـه  دست يادگيري در استقالل

يادگيري پايدار مفاهيم كاربردي اين درس، افزايش رضـايتمندي  
. هاي ارتباطي مورد نياز آنها در جامعه و محيط كار شود و مهارت

هـاي مـورد    البته اجراي دقيق شيوه بحث گروهي عالوه بر مهارت
ــرا در     ــه اج ــژه از جمل ــاي وي ــاز و كاره ــد س ــدرس، نيازمن ــاز م ني

سـب و غيـره اسـت كـه بـه      هاي كوچك، زمان و فضـاي منا  گروه
ــي  ــوعي م ــزء       ن ــا را ج ــك از آنه ــدن هري ــراهم ش ــدم ف ــوان ع ت
منظـور   در نگاه كلي، به. حساب آورد  هاي اين شيوه به محدوديت

ارتقاي ميزان يادگيري پايدار درس كاربردي آيين زندگي در بين 
جـاي شـيوه    هاي پزشكي، استفاده از اين شيوه به  دانشجويان گروه
  .شود د ميسخنراني پيشنها

 
  تشكر و قدرداني

ــه اخــالق    ــدين وســيله نويســندگان از شــوراي پژوهشــي و كميت ب
دانشگاه، معاونت آموزش و تحقيقات، اعضـاي كميتـه تحقيقـات    

) 678به شـماره  (دانشجويي و تمامي دانشجوياني كه در اين طرح 
  .  نمايند پژوهشگران را ياري دادند، تشكر و قدرداني مي

  
  
  
  
  
  

١۵
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References: 

 
1. Monzavi A, Jafari S, Saleh N, Kharazi Fard MJ. Viewpoints of Clinical Dental Students’ Opinions in Related to 
Effective Factors on Quality of Lecturing in Theoretical Classes. IJME 2011;7(11):832-841. [Full Text in Persian] 
 
2. Ghasemian Safaei H, Farajzadegan Z. Student Active Cooperative in Teaching. IJME 2012;11(9):1129-1130. [Full 
Text in Persian] 
 
3. Safari M, Yazdanpanah B, Ghafarian H, Yazdanpanah S. Comparing the Effect of Lecture and Discussion Methods on 
Students` Learning and Satisfaction. IJME 2006;1(6):59-64. [Full Text in Persian] 
4. Malakoti M. Teaching in Small Group (Group Discussion). Sci J Educ Strategi 2009;4(2):183-187. [Full Text in 
Persian]  
 
5. Heravi M, Jadid Milani M, Rejeh N. Effectiveness of Lecture and Focus Group Teaching Methods on Nursing Students 
Learning in Community Health Course. IJME 2004;4(1):55-60. [Full Text in Persian] 
 
6. Reynolds M. Group work in Education and Training-Ideas in Practice. London: Kogan Page Limited; 1994. p. 42-45. 
 
7. Jaques D. ABC of Learning and Teaching in Medicine. Teaching Small Groups. BMJ 2003;326:492-4. 
 
8. Joyce B, Weil M, Calhoun E. Models of Teaching. 6th ed. Boston: Allyn and Bacon; 2001. p. 101-107. 
 
9. Barrass R. Study! A Guide to Effective Learning, Revision and Examination Techniques. 2nd ed. London: Rutledge 
Pub; 2002. p. 59-63. 
 
10.  Fatahi Bafghi A, Karimi H, Anvari MH, Barzegar K. Comparison of Lacture and Group Discussion on Learning Rate 
among Laboratory Science Students. Strid Dev Med Educ 2007;4(1):51-56. [Full Text in Persian] 
 
11.  Baghcheghi N, Kouhestani N, Rezaei K. Comparison of the Effect of Teaching Through Lecture and Group 
Discussion on Nursing Students' Communication Skills with Patients. Iran J Med Educ 2010;10(3):211-218. [Full Text in 
Persian] 
 
12.  Mahram M, Mahram B, Mousavinasab N. Comparison between the Effect of Teaching Through Student-based Group 
Discussion and Lecture on Learning in Medical Students. Str Devel Med Educ 2009;5(2):71-79. [Full Text in Persian] 
 
13.  Solati M, Javadi R, Hossaini Tashnizi S, Asghari n. Desirability of Two Participatory Methods of Teaching, Based on 
Students' View Point. Hormozghan Med J 2010;14(3):192-198. [Full Text in Persian] 
 
14.  Mirbagher A, Jorpaz N, Ranjbar N. Comparison of the Effect of Group Discussion and Traditional Education Methods 
on Learning of Nursing Students in Clinical Situations. Dena, Q J Yasuj Fac Nurs Midwifery 2008;3(1-2):1-10. [Full Text 
in Persian] 
 

 

 )آموزشينامهويژه(92بهار،دومدوره هفتم، شماره/مجله دانشگاه علوم پزشكي قم١۶

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

