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مقدمه

آموزش زبان است که  یهامجموعهآموزش زبان تخصصی یکی از زیر 

و مطرح  عظیم علمی در جهان یهاجهشهمراه با  یمیالد 08از دهه 

شدن زبان انگلیسی به عنوان زبان علم، مورد توجه محققان قرار گرفته 

، این در حالی است که مطالعات انجام شده نشان داده است (1)است 

زبان تخصصی،  یهادوره بسیاری از دانشجویان ایرانی پس از گذراندن

 یاحرفهعلمی و  یزبانی الزم جهت برآورده کردن نیازها یهامهارت

مهم و اساسی در نظام یکی از مشکالت  .(2) آورندینمخود را به دست 

آموزش سنتی در تدریس زبان  یهاروشآموزشی ایران را استفاده از 

آموزشی ایران، . در نظام (7)انگلیسی در مدارس و دانشگاه است 

سنتی به ویژه سخنرانی، شاگردان را به  یهاروشمدرسان با تکیه بر 

و فراگیران در زمینه  کنندیمحفظ و تکرار مفاهیم علمی ترغیب 

چالش آور مواجه  هاییتموقعیادگیری مفاهیم درسی کمتر با 

کمتری برای تعامل، هم فکری، همکاری و بحث  یهافرصت، شوندیم

؛ (4)دشویمرس با فراگیران و فراگیران با یکدیگر فراهم و گفتگو مد

 چکیده

 ندیدر فرا نایمشارکت دانشجو نیاست. بنابرا ریمدرس و فراگ نیب یارتباط ایبلکه تعامل  ست،یتنها انتقال دانش ن سیتدر مقدمه:

 یپرستار انیجودانش دگاهیبر د یمشارکت سیآموزش تدر ریمطالعه با هدف تأث نی. ادیفزایب سیتدر وهیش یثربخشبر ا تواندیم یریادگی

 انجام شد. یمشارکت سیتدر تیبه مطلوب ییو ماما

کرمان  یدانشگاه علوم پزشک ییماما یپرستار انینفر از دانشجو 43که با مشارکت  یپژوهش شبه تجرب کیمطالعه  نیا روش کار:

در مورد نحوه مشارکت  یکاف حاتیتوض سیتدر یآسان به مطالعه وارد شدند. در ابتدا یریها به روش نمونه گنجام شد. نمونها

جلسه اطالعات با  نی. در آخردیمرحله برگزار گرد 18 یدر هر جلسه ط یمشارکت سیتدر ندیداده شد و فرا سیدر تدر انیدانشجو

ها داده لیوتحلهیجهت تجز 13با نسخه  SPSSافزار شد. از نرم یآورجمع یمشارکت سیتدر یمبنا استفاده از ابزار پژوهشگر ساخته بر

 .دیاستفاده گرد

 یکمتر تیاز مطلوب یصورت مشارکتبه سیاند و تدرتوسط مدرس را داشته سیبه تدر لیتما انینشان داد اکثر دانشجو جینتا ها:یافته

 01/4(48/8و ) 07/4(40/8، )07/4( 47/8( )اری)انحراف مع نیانگیبا م بیبه ترت تیمطلوب نیرشتیب کهیطوربرخوردار بوده است؛ به

ا ب تیمطلوب نیو کمتر"لغات متن توسط مدرس هیتجز"و  "درس توسط استاد سیتدر"، "سخواندن متن توسط مدر"مربوط به 

چند دانشجو با استفاده از  ایترجمه متن توسط دو " مربوط به دو سؤال شامل 00/7(77/1و ) 01/7(70/1( )اری)انحراف مع نیانگیم

 بود. "نیزمان معدر مدت یکشنریاز د استفادهچند دانشجو بدون  ایترجمه متن توسط دو "و "نیزمان معدر مدت یکشنرید

 یاگونه ان بهدرس زب تیمدرس داشتند؛ احتماالً ماه سیبه تدر یشتریب لیتما انیپژوهش دانشجو جیبا توجه به نتا نتیجه گیری:

االتر تر شروع شود تا در مقاطع ب نیاز مقاطع پائ یمشارکت سیبه مشارکت در آن ندارند. بهتر است که تدر یلیتما انیاست که دانشجو

 .ردیهم بهتر صورت گ یریادگی الًشود و احتما شتریب انیدانشجو لیتما

 یسیزبان انگل ،ییماما ،یپرستار ،یمشارکت سیتدر ها:یدواژهکل
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عالوه بر این طبق تحقیقات انجام شده امروزه اکثر دانشجویان در 

، از طرف دیگر برای اساتید نیز مشکل اندفعالدرس غیر  یهاکالس

یده و تسهیل کننده است که تمام بار سنگین آموزش را به دوش کش

یادگیری باشند، چرا که در سیستم سنتی آموزش نقش معلم به عنوان 

. نتایج برخی از تحقیقات (1)یک محور در ارائه محتوای درسی قرار دارد

درصد اطالعات ارائه شده توسط روش  08که حدود  انددادهنشان 

ر ، دشودیممرسوم سخنرانی که در اکثر دانشگاههای کشور استفاده 

که  یاجامعه؛ از طرف دیگر در (0)شوندیمهفته فراموش  0عرض 

سیستم تعلیم و تربیت آن بدون بحث و انتقاد، مسائل آموزش داده شده 

، خطر پدید آمدن کندیمو بدون تفکر انتقادی منعکس  پذیردیمرا 

فاقد نیروهای استدالل و تفکر انتقادی در جامعه افزایش  ییهاانسان

 .(3)یابدیم

توسعه آموزش و ایجاد تحول در آن، نیازمند شناخت فرایند آموزش و 

نوین اجرای آن است. این موضوع به ویژه در آموزش  هاییوهشآگاهی از 

علوم پزشکی از اهمیت بیشتری برخوردار است و آموزش پزشکی برای 

آموزشی و هدایت  یهابرنامهایجاد یکپارچگی بیشتر در نگارش 

سمت یادگیری فعال به تغییرات و اصالحات درس به  یهاکالس

دگیری یا هاییکتکنگرایش یافته است. این تغییرات به ایجاد  یاعمده

. در (0)نوآورانه و تعاملی همچون یادگیری مشارکتی منجر شده است 

فعال و تفکر خالق در آموزش این گروه از  اخیر بر یادگیری یهاسال

دانشجویان تاکید زیادی شده است، زیرا این نوع یادگیری موجب توانا 

شدن دانشجو در بررسی و شناخت نیازهای یادگیری خویش، دستیابی 

به نقش فعال در فرایند آموزش، تقویت تفکر نقادانه، افزایش توانایی 

حل مساله  یهامهارتتقویت  مختلف و هاییتموقعتصمیم گیری در 

؛ به اعتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت، دانشجویانی که از (0)شودیم

نه تنها بهتر مطالب را فرا  پردازندیمطریق همکاری به یادگیری 

ری لذت ، بلکه از یادگییابندیمو به پیشرفت تحصیلی دست  گیرندیم

زیرا به جای اینکه تنها شنونده باشند، فعاالنه در جریان  برندیمبیشتری 

؛ نددانیمو خود را مسئول یادگیری خویش  کنندیمیادگیری مشارکت 

فعالی که امروزه توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت  یهاروشمله از ج

 .(3)را به خود جلب کرده است، یادگیری مشارکتی است

سه یه در مقاکاست  یروش مؤثر آموزش یک یتکفعال و مشار یریادگی

و  اطالعات تریطوالنشتر، حفظ یب یریادگیموجب  یبا روش سخنران

 محور -. آموزش به روش دانشجوشودیمالس کشتر دانشجو از یلذت ب

ر امر ع دیان، تسریدانشجو یت مندیزان رضایش میمنجربه افزا تواندیم

 یر انتقادکو تف یریادگیحل مسأله، تداوم  یهامهارتجاد ی، ایریادگی

به  کوچک یهاگروه یاربرد آموزشک یتکمشار یریادگی. (18)گردد

خود و  یریادگینند تا ک یارمکگر یدیکه فراگیران با کاست  یاگونه

 یریادگیو  یگروه یریادگی یهااصطالحش دهند. یگران را افزاید

 ؛ درو اقع،شوندیمارگرفته کسان به یک یی، اغلب در معنایتکارمش

ن یگر است و چنیدیکردن چند دانش آموز با کارک یبه معنا یارگروهک

، یتکمشار یریادگیست. یت نکرنده مشاریبه لزوم دربرگ یندیفرا

ل از افراد با کمتش یهاگروهه در آن فراگیران در کاست  یندیفرا

 یکان به عنو یت گروهیه موفقینند و بر پاک یرماکمختلف  هایییتوانا

که یادگیری  انددادهمطالعات اخیر نشان . (11) گیرندیمل پاداش ک

مشارکتی نسبت به الگوهای آموزشی رایج هم از نظر کلی و هم از نظر 

اختصاصی از مزایای زیادی برخوردار است و بر بهتر بودن یادگیری 

تعاملی از فرایند انتقال یک طرفه اطالعات تاکید دارد؛ به طور نمونه 

سه روش یادگیری مشارکتی و که در خصوص مقای یامطالعهنتایج 

سنتی انجام شد، نشان داد که یادگیری مشارکتی عزت نفس، میزان 

تمرکز روی تکالیف، لذت بردن از کالس و عشق به یادگیری را افزایش 

، همچنین نتایج پژوهش (12)دهدیمو وابستگی به مدرس را کاهش 

که استفاده از این روش یادگیری سبب افزایش  دهدیمدیگر نشان 

کسب اطالعات و تجزیه و  یهامهارتو فهم علوم، تفکر خالق، درک 

پژوهش فضلی خوانی نشان داد که  هایهیافت. (3)گرددیم هاآنتحلیل 

یادگیری مشارکتی در تحریک فراگیران برای بحث و گفتگو پیرامون 

، همچنین در مطالعه دیگر کندیممسائل ریاضی نقش مهمی را ایفا 

نتایج نشان داد که روش یادگیری مشارکتی نسبت به روش سنتی در 

 یامطالعه. در (4)تبوده اس مؤثرتراجتماعی فراگیران  یهامهارترشد 

انجام گرفت نشان داد که  1700که توسط صولتی و همکاران در سال 

مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان در فرایند تدریس مطلوبیت بیشتری 

 . (17)کندیمرا برای دانشجویان ایجاد 

امروزه متخصصان آموزشی برای یادگرفتن وجود انگیزه را بسیار مهم 

ین افراد متقابل ب تأثرو  یرتأثکه  هایییوهشکه با بکار گیری  دانندیم

بین افراد کالس تعامل بیشتر و بهتری  توانیمگروه را به همراه دارد، 

نتیجه، را به وجود آورد و از این را به درگیری آنان با موضوع درس و در 

و از آنجایی که انگیزه به عنوان  (17)یادگیری پایدار در آنان کمک نمود

رین و موثرت ینترمهمیادگیری در حالت کلی و به عنوان یکی از کلید 

 و بدون وجود انگیزه کافی آیدیمعوامل فراگیری زبان تخصصی به شمار 

دانشجویان هر قدر هم که توانمند باشند، قادر به کسب اهداف بلند 

 یرتأثهدف ، این مطالعه با (14)مدت در امر زبان آموزی نخواهند شد

آموزش تدریس مشارکتی بر دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی به 

 مطلوبیت تدریس مشارکتی انجام شد. 

 کارروش 

آموزش  یرتأثاین پژوهش یک مطالعه شبه تجربی است که با هدف 

تدریس مشارکتی بر دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی به مطلوبیت 

با استفاده از  هانمونهانجام گرفت.  1701تی در سال تدریس مشارک

نفر از دانشجویان پرستاری و  43 نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند.

مامایی دانشکده رازی کرمان که درس زبان تخصصی را در زمان انتخاب 

واحد اخذ کرده بودند، انتخاب شدند. جهت رعایت اصول اخالق پژوهش 

کده اطالع داده شد و به دانشجویان شرکت کننده ابتدا به آموزش دانش

س پدر کالس نیز در خصوص نحوه کار توضیحات داده شد. دانشجویان 

مطالعه دعوت شدند. برای جمع از کسب رضایت شفاهی و آگاهانه به 

آوری اطالعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته متشکل از دو بخش 

سوالی که با  11و ( یلیو رشته تحص تأهلسن، )دموگرافیک  یرهایمتغ

 1توجه به محتوای درس و نحوه تدریس مشارکتی و بر اساس مقیاس 

از کامالً مطلوب تا کامالً نامطلوب( تهیه شده بود، ) یتمطلوب یادرجه

استفاده شد. میانگین نمره برای تحلیل مطلوبیت استفاده شد. روند 

 طرح درساجرای تدریس مشارکتی بدین ترتیب بود که ابتدا مدرس 

را در اختیار دانشجویان قرار داده و بر طبق آن کلیه مطالب تدریس شد 

و نحوه ارزشیابی نیز به طور جداگانه برای دانشجویان توصیح داده شد. 

در ابتدای تدریس توضیحات کافی در مورد نحوه مشارکت دانشجویان 

زیه جخواندن متن و تدر تدریس داده شد. روند تدریس به این شرح بود: 
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، خواندن متن توسط کلیه دانشجویان در همان لغات متن توسط مدرس

جلسه، خواندن و ترجمه متن جلسه قبل توسط دانشجویان، تجزیه لغات 

 Part of speechمتن توسط دانشجو یا دانشجویان، مشخص نمودن 

هر لغت توسط دانشجو، تدریس درس توسط استاد، ادامه تدریس درس 

کمک استاد در همان جلسه، ترجمه متن توسط  توسط دانشجویان با

دو دانشجو یا بیشتر با استفاده از دیکشنری در مدت زمان معین، ترجمه 

متن توسط دو دانشجو یا بیشتر بدون استفاده از دیکشنری در مدت 

زمان معین، برگزاری امتحان کتبی یا شفاهی در هر جلسه. در آخرین 

نامه جمع آوری و از دانشجویان جلسه اطالعات با استفاده از پرسش

خواسته شد که میزان مطلوبیت هر یک از ابعاد فرایند درس را تعیین 

نمایند. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری توسط چند مدرس 

هیات علمی با سابقه تدریس در زبان انگلیسی و سایر دروس برآورد 

و برای برآورد پایایی  د( برخوردار بو00/8گردید که از روایی مناسبی )

 هادادهبرآورد شود.  3/8 هادادهاز ضریب الفا کرونباخ بعد از جمع آوری 

مرکزی و پراگندگی محاسبه و با توجه به  یهاشاخصبا استفاده از 

اسمیرنوف بر عدم توزیع نرمال داللت داشت از  –آزمون کولموگروف 

 صحیح بونفرونی وآزمونهای من ویتنی یو، ویلکاکسون، فریدمن با ت

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات  13نسخه  SPSSتوسط نرم افزار 

  استفاده شد.

 هایافته

سال با انحراف  22بر اساس نتایج این مطالعه میانگین سن دانشجویان 

سال بود. همچنین  22و  10و حداقل و حداکثر سن به ترتیب  1معیار 

بودند و در رشته مامایی  بیشتر دانشجویان شرکت کننده زن و مجرد

نتایج مربوط به مطلوبیت تدریس  (.1جدول کردند )یمتحصیل 

مشارکتی در بین دانشجویان نشان داد که بیشترین مطلوبیت به ترتیب 

 "تدریس درس توسط استاد"، "خواندن متن توسط مدرس"مربوط به 

و کمترین میانگین یا کمترین  "تجزیه لغات متن توسط مدرس"و 

ترجمه متن توسط دو یا چند "ل شامل مطلوبیت مربوط به دو سؤا

ترجمه متن "و "دانشجو با استفاده از دیکشنری در مدت زمان معین

توسط دو یا چند دانشجو بدون استفاده از دیکشنری در مدت زمان 

از آزمون  داریمعنجهت مشخص کردن موارد  .(2جدول بود ) "معین

ه مقایس که به روش بونفرونی استفاده شد Pوتعدیل مقدار  سونویلکاک

آزمون فریدمن مقایسه گردید که  آرسؤال با استفاده  11رتبه مطلوبیت 

 (.7جدول نتیجه معنی داری را نشان داد )

 1702مامایی دانشکده رازی کرمان در سال -دموگرافیک دانشجویان پرستاری هاییژگیوتوزیع فراوانی  :1جدول 

 درصد تعداد رهایمتغ

   جنس

 3/30 73 زن

 7/21 18 مرد

   تاًهل

 07 70 مجرد

 0 0 متاًهل

   رشته

 3/44 21 یپرستار

 7/11 20 ییماما

 188 43 کل

 رآیند تدریستوزیع نمرات دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده رازی کرمان به سؤاالت مربوط به ف :2جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین سؤاالت

 1 7 47/8 07/4 خواندن متن توسط مدرس

 1 4 48/8 01/4 تجزیه لغات متن توسط مدرس

 1 1 34/8 34/4 خواندن متن توسط کلیه دانشجویان در همان جلسه

 1 1 27/1 11/4 ن و ترجمه متن جلسه قبل توسط دانشجویانخواند

 1 1 80/1 27/4 ات متن توسط دانشجو یا دانشجوانتجزیه لغ

 1 1 10/1 41/4 هر لغت توسط دانشجو Part of speechمشخص نمودن 

 1 7 40/8 07/4 تدریس درس توسط استاد

 1 7 00/8 17/4 ادامه تدریس درس توسط دانشجویان با کمک استاد در همان جلسه

 1 1 70/1 01/7 ده از دیکشنری در مدت زمان معینترجمه متن توسط دو دانشجو یا بیشتر با استفا

ترجمه متن توسط دو دانشجو یا بیشتر بدون استفاده از دیکشنری در مدت زمان 

 معین

00/7 77/1 1 1 

 1 1 33/8 02/4 برگزاری کوئیز کتبی یا شفاهی در هر جلسه

 11 70 11/1 80/40 کل
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 تاری و ماماییاز دیدگاه دانشجویان دانشکده پرس مختلف فرآیند تدریس درس زبان یهاجنبهمیزان مطلوبیت  یسهمقا :3جدول 

 موارد دارای مطلوبیت نسبی کمتر موارد دارای مطلوبیت بیشتر

 تجزیه لغات متن توسط دانشجو یا دانشجوان خواندن متن توسط مدرس

 در مدت زمان معین دو دانشجو یا بیشتر با استفاده از دیکشنری توسط ترجمه متن 

 ز دیکشنری در مدت زمان معینترجمه متن توسط دو دانشجو یا بیشتر بدون استفاده ا 

 در مدت زمان معین دو دانشجو یا بیشتر با استفاده از دیکشنری توسط ترجمه متن تجزیه لغات متن توسط مدرس

 ترجمه متن توسط دو دانشجو یا بیشتر بدون استفاده از دیکشنری در مدت زمان معین 

 دو دانشجو یا بیشتر با استفاده از دیکشنری در مدت زمان معین توسط نترجمه مت خواندن متن توسط کلیه دانشجویان در همان جلسه

 تجزیه لغات متن توسط دانشجو یا دانشجوان تدریس درس توسط استاد

 ترجمه متن توسط دو دانشجو یا بیشتر بدون استفاده از دیکشنری در مدت زمان معین 

شجویان با توجه به متغیرهای جنسیت، تاًهل و رشته تحصیلی در مورد هیچ یک از سؤاالت مقایسه میزان مطلوبیت تعیین شده برای هر سؤال توسط دان

 (.P=  2/8را نشان نداد. ) دارییمعنتفاوت 

 بحث

این پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان مواردی را که  هاییافته

استاد در امر تدریس دخالت بیشتری داشته باشد، مطلوبیت بیشتری 

ل یه تماکو همکاران  Herzigست در همین راستا نتایج مطالعه داشته ا

رده کگزارش  یدرس به روش سنت یهاکالس یان را به برگزاریدانشجو

اران کو هم ی، عالوه بر این در مطالعه صفر(11)بودند، همخوانی دارد 

و مباحثه باال بود اما اختالف  یسخنران یت از رو شهایزان رضایز مین

 یه براک یج حاصل از پژوهشین نتای. همچن(10)آنها معنادار نبود 

همراه با پرسش و  یس مشارکتی با روش سخنرانیسه روش تدریمقا

همراه با پرسش و  یه روش سخنرانکپاسخ انجام شده، نشان داده است 

ان یدانشجو یلیشرفت تحصیپاسخ نسبت به روش تدریس مشارکتی بر پ

که خود کمتر در آن  اییوهش. ارزیابی دانشجویان از (17)داشت  یربرت

 یسنت یآموزش هاییستمس ، چونباشدینمتظار دخالت دارند دور ان

 افراد آموزش به یدرس یهاکالس قالب در اطالعات ارائه با هاسال

. از طرف دیگر دانشجویان از همان بدو ورود به (13)اندپرداختهجامعه 

که استاد منبع اطالعات است و بهترین و کاملترین  آموزندیمدانشگاه 

گروهی  یهابحثخواهند داشت و کمتر به یادگیری را از طریق مدرس 

فعال را مد نظر قرار داده و با توجه به  یهاروشو یادگیری عمیق در 

 . (0)دارند هاروشبودن کمتر تمایل به استفاده از این  مؤثر

نتایج مطالعه انجام شده توسط صولتی بیان کرد که روش تدریس 

مشارکتی نسبت به روش سخنرانی از مطلوبیت بیشتری در بین 

 انیدانشجو تیرضا نمرات نیانگیدانشجویان برخوردار بوده است و م

 نیب نیهمچن آن یاجرا از بعد به نسبت یتکمشار روش یاجرا از قبل

 گروه به نسبت یتکمشار سیتدر گروه در آزمون سپ و آزمون شیپ

 Hanze. نتایج مطالعه (71)داد نشان را یدار یمعن اختالف یسخنران

به اهداف  یابیدر به دست یانجام شد، تفاوت 2883در سال  Bergerو 

زش یده نشد اما انگید یس سنتیو تدر یتکس مشارین دو گروه تدریب

. کرمی و (10)شتر شده بود یب یتکان در گروه مشاریدانشجو یدرون

همکاران در مطالعه خود نشان دادند که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

در گروهی که از روش تدریس مشارکتی استفاده شده بود، در مقایسه 

عالوه بر این نتایج  .(0)وش سنتی افزایش چشمگیری داشته استبا ر

 یروشها به نسبت یتکمشار یریادگی مطالعه دیگر نشان داد که روش

 موثرتر دانش آموزان یجتماعا مهارتهای رشد در سیتدر یسنت

؛ تمامی مطالعات مطرح شده با نتایج حاصل از این پژوهش که (4)است

بیانگر عالقه دانشجویان به تدریس توسط استاد است تا مشارکت خود 

بسیار زیاد روش تدریس مدرس در  یرتأثبا توجه به  آنها مخالف است.

گیری بهتر فراگیران و لزوم تحول در امر آموزش و پرورش و داشتن یاد

 تدریس یهاروشجوانانی با روحیه کار گروهی باال، الزم است به سمت 

فعال و متکی بر فراگیر حرکت نماییم و در کنار آن به یادگیری معنادار 

فعال تدریس را به خوبی  یهاروشدست یابیم، بنابراین مدرسان باید 

درس اجرا کنند و همچنین در  یهاکالسرا در  هاروشفته و این فراگر

جهت تغییر نگرش دانشجویان نسبت به تدریس مشارکتی نیز گام 

ته نگرش مثبتی نداش هاروشبردارند، زیرا اگر دانشجویان نسبت به این 

هر چند مفید بی اثر  هاروشپذیرای آن نیستند و این  قطعاًباشند 

 .(0)خواهند بود

 نتیجه گیری

با توجه به نتایج پژوهش دانشجویان تمایل بیشتری به تدریس مدرس 

است که دانشجویان  یاگونهماهیت درس زبان به  احتماالًداشتند؛ 

ند که در آن مشارکت داشته باشند. بهتر است که بیشتر دوست دار

تدریس مشارکتی از مقاطع پائین تر شروع شود تا در مقاطع باالتر 

 .یادگیری هم بهتر صورت گیرد احتماالًتمایل دانشجویان بیشتر شود و 

ن مطالعه وجود داشت از جمله در یه در اک هایییتمحدودبا توجه به 

اد شنهیتحصیلی پ ترمیکشجو در دسترس نبودن تعداد کافی دان

 یلیدر این زمینه در مقاطع مختلف تحص یترگستردهمطالعات  شودیم

ر ینده عالوه بر انتخاب سایه در مطالعات آک شودیمشنهاد یانجام شود. پ

ه ویآموزش به ش یت و تناسب برایمباحث زبان تخصصی از جهت ماه

 رند.یمطالعه قرار گمحور مورد  -دانشجو یهاروشر یا سای یتکمشار

 سپاسگزاری

از ریاست دانشکده و دانشجویان  دانندیمپژوهشگران بر خود الزم 

پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری مامایی رازی کرمان و معاونت 

محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که امکان انجام این 

 .پژوهش را فراهم نمودند صمیمانه تشکر و قدرانی نمایند

 تضاد منافع

.تضاد منافعی در این مطالعه وجود نداشت



و همکاران یفروز ززادهیعز  
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Abstract 

Introduction: Teaching is not only transfer of knowledge, but also, it is an interaction between the 

learner and the teacher. Thus, student participation in the teaching–learning process can be 

important and effective in learning. This study was performed to investigate the viewpoint of 

nursing and midwifery students regarding desirability of collaborative learning in their English 

language courses. 

Methods: This intervention study was conducted with the participation of 47 students of Kerman 

Razi School of Nursing and Midwifery. At the beginning of the course, adequate explanations on 

student participation in teaching was given. The process of participatory teaching was performed 

during each session in ten steps. During the last meeting, data were collected using a questionnaire 

consisting of demographic variables of collaborative teaching procedures. Data were analyzed using 

SPSS software version 17. 

Results: The findings showed that most students prefered to be taught by the teacher and 

collaborative teaching was less favorable. The most favorable was "the text read by the teacher", 

"teaching a lesson by the teacher" and "analyzing the text words by the teacher". The least desirables 

were “translation by two or more students using a dictionary at any given time” and “translation by 

two or more students without using a dictionary”. 

Conclusions: The results showed that students favoured a lesson that was purely taught by the 

teacher. The nature of an English course probably yielded these results. Therefore, collaborative 

teaching should be started at lower levels so that students at higher levels are familiar with this 

method of teaching. 
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