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Abstract
Introduction: Lecture as a teacher-centered pattern is a common method in education. 

However, previous years showed a tendency of various disciplines of medical sciences 
toward a student-centered orientation. This study aimed to compare the effectiveness of 
teaching through lecture and conference presentation method on the learning level of 
anesthesiology students.

Method: This quasi-experimental study was performed on 44 anesthesiology students 
through census method in Jahrom University in 2013. This study compared teaching through 
peer learning with lecture method. At the end of the semester, satisfaction questionnaires 
were completed by the students. Also, at the end of the course, students were assessed using 
multiple-choice questions. 

Results: Mean test scores in the classroom conference method and teacher lecture 
method were79.02 ± 11.43 and 78.57 ± 8.21, respectively. The difference was not statistically 
significant (p=0.76). Also the results showed that most of the students (68.36%) were 
satisfied with the class conference method. 

Conclusion: The two teaching methods used did not have a statistically significant 
difference and a tangible effect on the final exam results. However, conference method had 
the highest student’s satisfaction. In line with the finding of this study, learning method 
based on the student participation is recommended.
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چکيده
مقدمه: روش سخنرانی به عنوان یکی از الگوهای استاد محور از روش های رایج در آموزش می باشد در حالی که طی سالهای 
گذشته گرایش رشته های مختلف علوم پزشکی به سمت دانشجو محوری آشکار شده است. این مطالعه به هدف مقایسه تأثیر تدریس به 
روش یادگیری از طریق همتایان و سخنراني بر میزان یادگیري دانشجویان و رضایتمندی آنان از الگوی یادگیری از طریق همتایان در قالب 

روش ارائه کنفرانس های کالسی انجام گرفت.
روش: این مطالعه نیمه تجربي در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در درس تئوری فیزیوپاتولوژی به روش سرشماری 
بر روي 44 نفر از دانشجویان هوشبری انجام گردید. بعضی از مباحث به روش معمول سخنرانی و برخی از مباحث در قالب تدوین و ارائه   
پرسشنامه  تدریس،  اجراي دو روش  از  بعد  ترم تحصیلی،  پایان  در  تدریس شدند.  دانشجویان  توسط گروه های  کنفرانس های کالسی 
رضایتمندی از روش آموزشی ارائه کنفرانس توسط دانشجویان تکمیل گردید. همچنین در پایان دوره آموزشی از مطالب درسي دو روش 

تدریس، آزمون چهار گزینه اي به عمل آمد.
یافته ها: میانگین نمرات امتحانی دانشجویان در روش کنفرانس کالسی دانشجویان 11/43±79/02 و در روش سخنرانی استاد 
8/21±78/57 بود که با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشتند )P=0/76(. همچنین نتایج رضایتمندی دانشجویان از روش تدریس توسط 

دانشجویان نشان داد که اغلب دانشجویان )68/36%( از روش ارائه کنفرانس های کالسی راضی بودند.
نتیجه گیری: اگرچه دو روش تدریس مورد استفاده، بر نتایج آزمون پایان دوره اثرات ملموسی نداشت و بین یادگیری دانشجویان در 
دو روش تدریس تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد اما رضایت اغلب دانشجویان را جلب نموده است. با توجه به تأکید منابع بر استفاده از 

روش های یاددهی-یادگیری مبتنی بر مشارکت دانشجویان اجرای چنین روش هایی پیشنهاد می گردد.

کلید واژه ها: روش تدریس، سخنرانی، کنفرانس کالسی، یادگیری.
تاریخ پذیرش: 1394/7/18 تاریخ دریافت: 1393/8/18    
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مقدمه  
در برنامه هاي آموزشي، دو الگوي کلي تدریس وجود دارد؛ 
این  در  و  است  فراگیر  اتکاي  نقطه  استاد  که  محور  استاد  الگوي 
فراموش مي کنند،  آموزند و زود هم  را مي  فراگیران مطالب  الگو 
الگوي دیگر دانشجو محور نامیده مي شود که به فراگیر، نیازها و                      

توانایي هاي او توجه خاص دارد )1(.
از  محور  استاد  الگوهای  از  یکی  عنوان  به  سخنرانی  روش 
روش های رایج در آموزش می باشد که برای دانشجویان فرصت 
تأمل در امر یادگیری خود را فراهم نمی نماید )2( اما عوامل مختلفی 
مانند آسان بودن، مناسب بودن برای کالس های پر جمعیت، حجم 
زیاد مطالب آموزشی و محدود بودن زمان تدریس باعث گردیده که 
در  و   )2،3( نماید  حفظ  درسی  برنامه  در  را  خود  جایگاه  هم  هنوز 
آموزش علوم پزشکی به عنوان یک روش بسیار کم هزینه برای ارائه 
ایده ها و مفاهیم جدید و شناسایی ارتباطات فیزیولوژیک و آناتومیک 
بدن انسان به تعداد زیادی از دانشجویان رشته های علوم پزشکی 
کاربرد داشته باشد؛ این در حالی است که باید تشویق شوند و بیاموزند 
که چگونه یاد بگیرند و به عنوان افرادی ماهر، با دانش کافی و سطح 
باالیی از عملکرد، توانایی خودیادگیری در محیط به سرعت در حال 

تغییر را داشته باشند )4(.
راههای مختلفی برای کمک به یادگیری دانشجویان و تقویت 
درک مطلب توسط آنها وجود دارد، یکی از این روشها یادگیری از 
از  به صورت توسعه دانش و مهارت  طریق همتایان است )5( که 
طریق کمک فعال و حمایت بین افراد هم سطح تعریف مي شود 
)6( در این روش دانشجویان به یکدیگر کمک می نمایند یاد بگیرند 
حقیقت  در  گیرند؛  می  یاد  همتایان  به  آموزش  با  نیز  خودشان  و 
و  آموزند  می  یکدیگر  از  نمایند،  می  مشارکت  فعاالنه  دانشجویان 
مسئولیت یادگیری خود را بر عهده می گیرند )5(. از جمله روشهایی 
که می تواند زمینه یادگیری از همتایان را در دانشجویان فراهم سازد 
استفاده از روش ارائه کنفرانس توسط دانشجویان است. در این راستا 
تدریس با شیوه کنفرانس کالسی، فرصتی را در اختیار دانشجویان 
طرح                                                                                               با  همچنین  و  موضوع  از  بخشی  ارائه  با  تا  دهد  می  قرار 
پرسشها، شرکت فعالی در آموزش داشته باشند و با بهره گیری از این 
روش، امکان شرکت بیشتر دانشجویان در مقایسه با روش تدریس 

سخنرانی فراهم می گردد )7(.
این روش اجازه می دهد تا دانشجویان یک کنفرانس واقعی 
استفاده                       خود  ارائه  برای  استاد  که  راهبردهایی  به  نمایند،  تجربه  را 
می نماید توجه نمایند و یاد بگیرند که این روش یادگیری چگونه 

ارائه   .)8( نمود  خواهد  کمک  درسی  نیازهای  آوردن  بر  در  آنها  به 
کنفرانس به عنوان یک روش یادگیری توام با شور و انگیزه  است که 
دانشجویان با آن احساس راحتی می نمایند و هدف آن یادگیری بیشتر 
و دریافت بازخورد از اساتید می باشد )9(. چنانچه در مطالعه ادیب حاج 
باقری و همکاران )2011( تدریس توسط دانشجویان نسبت به روش 
سخنرانی استاد با رضایت و یادگیری بیشتری برای دانشجویان همراه 
بود )2( اما در بررسی های انجام شده دیدگاه های متفاوت دیگری 
نیز  گزارش گردیده است و علی رغم اینکه دانشجویانی که نقش 
مدرس و فرد آموزش دهنده را بر عهده داشتند احساس می کردند که 
مطالب را حتی بهتر از زمانی که توسط استاد آموزش داده می شود یاد                                                                                          
می گیرند؛ اما، سایر دانشجویان از آموزش همتای خود رضایت نداشته 
و این روش آموزش را بدون جزئیات کافی و ناقص می دانستند و 
به عقیده آنان اگر همین مطالب توسط استاد تدریس شود بهتر یاد             

می گرفتند )10(.
مطالعات  نتایج  و  شده  یاد  مطالب  به  توجه  با  ترتیب  بدین 
انجام گرفته که نتایج متفاوتی را در ارتباط با یادگیری و رضایتمندی 
دانشجویان از از رویکردهای تدریس استاد محور و دانشجو-محور 
گزارش می دهند محققین بر آن شدند مطالعه ای را با هدف مقایسه 
بر  با سخنراني  از طریق همتایان  یادگیری  به روش  تدریس  تأثیر 
میزان یادگیري دانشجویان هوشبری و رضایتمندی ایشان از روش 

ارائه کنفرانس های کالسی به انجام رسانند.

روش مطالعه 
این مطالعه نیمه تجربي به روش سرشماری بر روي 44 نفر از 
دانشجویان هوشبری طی نیمسال تحصیلي اول 93-92 در دانشکده 
پرستاری و پیراپزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در دو 
به منظور  انجام گرفت.  از درس چهار واحدی فیزیوپاتولوژي  واحد 
از طرح  نسخه  یک  تحصیلی  ترم  ابتدای  در  آموزشی  دوره  اجرای 
 EDO )Education درس دوره مورد تأیید دفتر توسعه آموزش
اهداف  بردارنده  در  که  دانشکده   (Development Office
نیاز  مورد  امکانات  دانشجو،  تکالیف  یادگیری،  انتظارات  و  آموزشی 
برای ارائه درس، منابع درسی، نحوه ارزشیابی و جدول زمان بندی 
ارائه موضوعات در کل دوره بود به انضمام فرم ارزشیابی کنفرانسها، 
توسط مدرس در اختیار دانشجویان قرار گرفت و نحوه ارائه درس 
نیز به آنها توضیح داده شد؛ بدین ترتیب که در تدریس این واحد 
درسي، نیمی از مباحث که از قبل در طرح درس مشخص گردیده 
بود، مدرس به روش سخنرانی ارائه می نمود؛ تدریس قسمت دیگر 
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از مباحث درس با استفاده از الگوی یادگیری از طریق همتایان در 
قالب تدوین و ارائه کنفرانس های کالسی توسط دانشجویان انجام 
می شد و در هر جلسه یک گروه از دانشجویان به ارائه کنفرانس 
 3 گروههای  تشکیل  از  پس  دانشجویان  پرداخت.  می  کالسی 
نفره )14 گروه 3 نفره و 1 گروه 2 نفره( در ابتدای ترم بر اساس 
چارچوب موجود در طرح درس دوره به انتخاب یکی از بیماریها و 
دانشجویان  به  توسط مدرس  آن  ارائه  که  هایی  فیزیوپاتولوژی  یا 
تفویض شده پرداخته و در ادامه بر اساس توافق از قبل انجام شده 
همه اعضای هر گروه موظف بودند، پس از تهیه گروهی محتوی 
کنفرانس و با آمادگی الزم جهت ارائه مطالب، به صورت حضوری 
باشند،  داشته  مشاوره  جلسه  مدرس،  با  شده  مقرر  ساعات  در 
هدف از مشاوره رفع اشکال و فهم بهتر مطالب کنفرانس، متذکر 
شدن نکات مهم موضوع درسی توسط مدرس به گروه و بازبینی 
ترتیب  بدین  تا  بود  دانشجویان  گروه  شده  تهیه  های  پاورپوینت 
هرگونه کاستی های احتمالی در این باره رفع گردد. در این مرحله 
به دانشجویان در خصوص منابع مفید برای ارائه بهتر محتوی نیز 
راهنمایی های الزم ارائه می گردید. در هر گروه یک نفر به عنوان 
ارائه دهنده به ارائه محتوی تدوین شده در ارتباط با موضوع درسی 
انتخاب شده توسط گروه در تاریخ های مقرر شده در برنامه کالسی 
می پرداخت و این کار را ظرف مدت 20 دقیقه به روش سخنرانی 
خود،  کنفرانس  گروه  توسط  شده  تهیه  اسالیدهای  از  استفاده  با 
ارائه می نمود. ارزشیابی کنفرانس های کالسی دانشجویان توسط 
مدرس بر اساس چک لیستی که بدین منظور تهیه و از ابتدای ترم 
تحصیلی در اختیار دانشجویان قرار داده شده بود انجام گرفت. به 
هنگام ارائه کنفرانس های دانشجویان، مدرس در راستای ایجاد جو 
مناسب برای ارائه دانشجویان در کالس حضور داشت و در پایان 
هر جلسه به جمع بندی مطالب ارائه شده و پاسخ دهی به برخی 
سؤاالتی که ارائه دهندگان از ارائه توضیحات کامل در ارتباط با آن 

ناتوان بودند می پرداخت )نمودار 1(.
معیارهاي ورود به مطالعه شامل دانشجویان هوشبری که واحد 
فیزیوپاتولوژی را اخذ کرده باشند و داشتن رضایت داوطلبانه براي 
شرکت در پژوهش بود. همچنین معیار خروج از پژوهش غیبت بیش 

از چهار جلسه دانشجویان بود.
تدریس،  روش  دو  اجراي  از  بعد  تحصیلی،  ترم  پایان  در 
پرسشنامه محقق ساخته رضایتمندی از روش آموزشی کنفرانسهای 
دموگرافیک  اطالعات  گردید.  تکمیل  دانشجویان  توسط  کالسی 
پرسشنامه شامل سؤاالتی از قبیل جنس، سن و میانگین نمره معدل 

تا ترم قبل بود. پرسشنامه رضایتمندی شامل 24 سؤال در 3 حیطه 
بود که 12 سؤال آن مربوط به حیطه رضایتمندی فردی دانشجویان 
از روش کنفرانس کالسی، 5 سؤال مربوط به رضایتمندی از نقش 
تسهیل گری استاد و 7 سؤال مربوط به رضایتمندی از این روش 
تدریس دانشجو محور بود که دانشجویان بر اساس مقیاس پنج گزینه 
را  خود  نظر   )1( مخالفم  کامال  تا   )5( موافقم  کامال  از  لیکرت  اي 
درباره عبارات پرسشنامه اعالم می نمودند. روایی صوری و محتوایی 
پرسشنامه مذکور با نظرات 10 نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی 
جهرم تأیید شد و به منظور تعیین پایایی، پرسشنامه توسط 20 نفر 
از دانشجویان تکمیل گردید و ضریب آلفای کرونباخ 0/94 محاسبه 

گردید.
در پایان دوره آموزشی، از مطالب درسي که به روش سخنرانی 
استاد و کنفرانس های دانشجویی ارائه گردیده بود آزمون50 سؤالي 
به صورت چهار گزینه اي به عمل آمد که سعی گردید ضمن پوشش 
محتوای دروس، ضریب دشواري سؤاالت در مباحث هر دو روش 
ارائه یکسان در نظر گرفته شود. در پایان نمره ارزشیابي در هر دو 

روش از 100 محاسبه گردید.
افزار    نرم  با  شده  آوري  جمع  هاي  داده  و  اطالعات   
SPSS.V.16 و با استفاده از آزمون هاي آماري توصیفی )فراوانی، 
میانگین و انحراف معیار( و آمار تحلیلی نظیر آزمون مبتنی بر تکرار در 

سطح معنا داری 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
به منظور رعایت مالحظات اخالقی پژوهشگران مجوز انجام 
مطالعه را از رئیس دانشکده اخذ نمودند. همچنین اهداف پژوهش 
و روش تدریس به صورت کامل به دانشجویان توضیح داده شد و 
رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش اخذ گردید. به آنان اطمینان 
داده شد که اطالعات حاصل از پرسشنامه رضایتمندی محرمانه باقی 
مانده و نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی نبوده است و نتایج بدست 
آمده در مورد رضایتمندی از روش اجرا شده در ارزشیابی آموزشی آنان 

تأثیری نخواهد داشت.
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نمودار 1: الگوریتم روش اجرای مطالعه

محاسبه حجم 

ریزش

دارد ندارد

توضیح روش تدریس و اجرای آموزش به دانشجویان

تشکیل گروه توسط دانشجویان

برگزاری جلسات مشاوره استاد با گروه های 
دانشجویان جهت ارائه کنفرانس

تدریس استاد به روش سخنرانی+ ارائه کنفرانس 
کالسی گروه های دانشجویان

آزمون نهایی

يافته ها 
از 47 پرسشنامه توزیع شده، 44 پرسشنامه توسط واحدهای 
مورد پژوهش تکمیل گردید و باز گردانده شد )نرخ پاسخدهی ٪93 
دختر  نفر  و 28   )٪36/4( پسر  نفر  پژوهش 16  واحدهای  از  بود.( 
)63/6٪( بودند. میانگین سنی دانشجویان3/60± 23/04 و میانگین 

معدل آنها تا ترم قبل 0/17±17/16 بود.
میانگین نمره آزمون ارزشیابي یادگیري دانشجویان در روش 
تدریس  روش  در   و  نمره، 78/57±8/21  از 100  استاد  سخنرانی 
بر تکرار،  آزمون مبتنی  بود که  توسط دانشجویان 79/02±11/43 
تفاوت معنی داری را بین نمرات امتحانی دانشجویان در دو روش 
تدریس نشان نداد )p=0/76(. نرمالیتی داده ها با استفاده از آزمون 
.)p>0/05( کولموگروف- اسمیرنف مورد بررسی و تأیید قرار گرفت

توسط  تدریس  روش  از  دانشجویان  رضایتمندی  نتایج 

روش  از   )٪68/36( دانشجویان  اغلب  که  داد  نشان  دانشجویان 
بدست  نتایج  اساس  بر  بودند.  راضی  کالسی  های  کنفرانس  ارائه 
فردی،  عوامل  حیطه  در  دانشجویان  رضایتمندی   ٪69/76 آمده 
و ٪61/94  استاد  تسهیل گری  نقش  در حیطه  رضایتمندی   ٪74

رضایتمندی در حیطه روش تدریس دانشجو محور بوده است.
در میان عوامل فردی مورد بررسی از دیدگاه دانشجویان به 
ترتیب یادگیری نحوه انتخاب و گردآوری محتوا، سازماندهی و ارائه 
مطالب )71٪(، افزایش اعتماد به نفس دانشجو در بر عهده گیری 
دانشجو  نفس  به  اعتماد  افزایش   ،)٪70/4( آموزش  در  مسئولیت 
در یادگیری )70/4٪(، تسهیل تعامل آموزشی دانشجویان با استاد 
)68/2٪( و ترغیب دانشجو به مطالعه مستقل در زمینه موضوعات 
درسی با استفاده از منابع و کتب مرجع )65/9٪( رتبه های اول تا 

پنجم را در رضایتمندی دانشجویان کسب کردند )جدول1(.
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جدول 1: توزیع فراوانی مطلق و نسبی رضایتمندی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم از روش ارائه کنفرانسهای کالسی در حیطه  فردی

عباراترتبه
کامال موافقم

)%(N
موافقم
)%(N

نظری ندارم
)%)N

مخالفم
)%)N

کامال 
مخالفم
)%(N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

یادگیری نحوه انتخاب و گردآوری محتوا، سازماندهی و ارائه مطالب به دانشجویان
افزایش اعتماد به نفس در بر عهده گیری مسئولیت در آموزش

افزایش اعتماد به نفس دانشجو  در یادگیری
تسهیل تعامل آموزشی دانشجویان با استاد

ترغیب به مطالعه مستقل در زمینه موضوعات درسی با استفاده از منابع و کتب مرجع
ایجاد صمیمیت مثبت بین دانشجویان و استاد
ایجاد انگیزه جهت یادگیری موضوعات درسی

شرکت فعال در بحث های راجع به موضوعات درسی با هم کالسی ها
ایجاد نوعی رقابت سازنده بین هم گروهی ها با سایر گروههای کالسی در فرآیند آموزش

داشتن احساس خوب نسبت به روش تدریس کنفرانس کالسی 
افزایش صمیمیت در بین افراد هم گروه 

تسهیل درک و به یادسپاری مطالب ارائه شده 

)٪18/20( 8
)٪13/60( 6
)٪13/60( 6
)٪22/70( 10
)٪15/90( 7
)٪18/20( 8
)٪11/40( 5
)٪15/90( 7
)٪18/20( 8
)٪18/20( 8
)٪9/10( 4
)٪9/10( 4

)٪52/80(23
)٪56/80(25
)٪56/80(25
)٪45/50(20
)٪50/00(22
)٪45/50(20
)٪50/00(22
)٪43/20(19
)٪40/90(18
)٪36/4(16
)٪38/60(17
)٪22/70(10

)٪15/90(7
)٪18/20(8
)٪20/50(9
)٪18/20(8
)٪18/20(8
)٪18/20(8
)٪4/50(2
)٪20/50(9
)٪11/40(5
)٪25/00(11
)٪27/30(12
)٪29/50(13

)٪11/40(5
)٪6/80(3
)٪4/50(2
)٪9/10(4
)٪11/40(5
)٪13/60(6
)٪27/30(12
)٪13/60(6
)٪22/70(10
)٪13/60(6
)٪15/90(7
)٪29/50(13

)٪2/30(1
)٪4/50(2
)٪4/50(2
)٪4/50(2
)٪4/50(2
)٪4/50(2
)٪6/80(3
)٪6/80(3
)٪6/80(3
)٪6/80(3
)٪9/10(4
)٪9/10(4

در میان عوامل مرتبط با نقش تسهیل گری استاد، امکان پرسش و پاسخ در کالس توسط مدرس )70/5٪(، توضیح خوب اساتید در تکمیل 
کنفرانس های دانشجویان )68/2٪( و بازخورد مثبت اساتید به فعالیت های دانشجویان )61/4٪( رتبه های اول تا سوم را به عنوان مهمترین عوامل 

رضایتمندی کسب کردند )جدول2(.

جدول 2: توزیع فراوانی مطلق و نسبی رضایتمندی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم از روش ارائه کنفرانس های کالسی در حیطه نقش تسهیل گری استاد

عباراترتبه
کامال موافقم

)%(N
موافقم
)%(N

نظری ندارم
)%)N

مخالفم
)%)N

کامال مخالفم
)%(N

1
2
3
4
5

امکان پرسش و پاسخ در کالس توسط مدرس
توضیح خوب اساتید در تکمیل کنفرانس های دانشجویان

بازخورد مثبت اساتید به فعالیت های دانشجویان
تالش اساتید جهت درک مشکالت تدریس

مشوق بودن اساتید برای یادگیری دانشجویان

)٪18/20(8
)٪27/30(12
)٪18/20(8
)٪15/90(7
)٪15/90(7

)٪52/30(23
)٪40/90(18
)٪43/20(19
)٪43/20(19
)٪36/40(16

)٪20/50(9
)٪25/00(11
)٪29/50(13
)٪29/50(13
)٪38/60(17

)٪6/80(3
)٪4/50(2
)٪6/80(3
)٪9/10(4
)٪6/80(3

)٪2/30(1
)٪2/30(1
)٪2/30(1
)٪2/30(1
)٪2/30(1

در میان عوامل روش تدریس نیز احساس مسئولیت بیشتر برای یادگیری مطالب در دانشجویان )59/1٪( و فرصت بحث های گروهی در 
طول ارائه کنفرانس های کالسی )56/9٪( و رضایت از کیفیت ارائه کنفرانس های کالسی )43/2٪( از مهمترین عوامل رضایتمندی بود )جدول3(.

جدول 3: توزیع فراوانی مطلق و نسبی رضایتمندی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم از روش ارائه کنفرانس های کالسی در حیطه روش تدریس

عباراترتبه
کامال موافقم

)%(N
موافقم
)%(N

نظری ندارم
)%)N

مخالفم
)%)N

کامال مخالفم
)%(N

1
2
3
4
5
6
7

احساس مسئولیت بیشتر برای یادگیری مطالب در دانشجویان 
فرصت کافي براي بحث هاي گروهي و فردي در طول ارائه کنفرانس های کالسی 

راضی بودن از کیفیت ارائه کنفرانس های کالسی
تمایل به تکرار روش کنفرانس های کالسی در ترم های آینده 

کیفیت بهتر یادگیری در روش تدریس کنفرانس های کالسی دانشجویان 
تسریع روند یادگیری در روش تدریس کنفرانس های کالسی دانشجویان

ایجاد عالقه ی بیشتر به درس خواندن در دانشجویان

)٪25/00(11
)٪11/40(5
)٪11/40(5
)٪18/20(8
)٪11/40(5
)٪4/50(2
)٪11/40(5

)٪34/10(15
)٪45/50(20
)٪31/80(14
)٪20/50(9
)٪22/70(10
)٪27/30(12
)٪20/50(9

)٪25/00(11
)٪15/90(7
)٪13/60(6
)٪15/90(7
)٪31/80(14
)٪27/30(12
)٪27/30(12

)٪13/60(6
)٪20/50(9
)٪31/80(14
)٪15/90(7
)٪25/00(11
)٪36/40(16
)٪31/80(14

)٪2/30(1
)٪6/80(3
)٪11/40(5
)٪29/50(13
)٪9/10(4
)٪4/50(2
)٪9/10(4
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بحث 
همان طور که نتایج نشان داد اغلب دانشجویان از روش ارائه 
کنفرانس های کالسی راضی بودند اما با این حال تفاوت معنی داری 
بین نمرات حاصل از سؤاالت طراحی شده برای موضوعات تدریس 
مباحث  و  کنفرانس کالسی  ارائه  قالب  در  دانشجویان  توسط  شده 
ارائه شده توسط استاد به روش سخنرانی وجود نداشت. در همین 
 Dusold ،راستا نتایج مطالعه مهرام و همکاران، سلیمی و همکاران
و Sadoski، Fischer و همکاران نیز تفاوت معنی داری بین 
نمرات حاصل از روش تدریس سخنرانی و روش های دانشجو محور 
نشان نداد )14-11(. هر چند روش های فعال یادگیری یک مداخله 
آموزشی مؤثر برای دانشجویان علوم پزشکی است اما به دلیل اینکه 
روش غالب آموزشی، روش استاد محور می باشد و آنان به صورت 
طوالنی مدت با چنین روش هایی آموزش دیده اند، به روش های 
دانشجو محور نظیر حل مسئله، بحث گروهی و یادگیری از طریق 
همتایان عادت نداشته و نیاز به ایجاد آمادگی ذهنی جهت پذیرش 
چنین روش هایی دارند و علت تشابه نتایج آزمون پایانی را تالش 
دانشجویان برای آزمون پایانی و صرف وقت جهت یادگیری و تکمیل 
آموخته هایشان در مباحث تدریس شده در هر دو روش به هدف اخذ 
نمره می توان دانست. از سوی دیگر در مطالعه Herzig و همکاران 
که به مقایسه یادگیری دانشجویان در دو روش آموزشی سخنرانی و 
آموزش حل مسئله پرداخته است عالوه بر آزمون پایان دوره، 18 و 
27 ماه بعد از آموزش نیز از دانشجویان آزمون به عمل آمد که در هر 
سه دوره آزمون، بین نمرات اختالف معنادار آماری دیده نشد )15(. 
اما در برخی مطالعات نمرات حاصل از روش آموزش دانشجو محور 
بیشتر از نمرات روش سخنرانی استاد بوده است)2,16(. در مطالعه 
موسایی فرد نیز نظر 75 درصد دانشجویان این بود که در آموزش 

دانشجو محور ماندگاری ذهنی بیشتر است )17(. 
مطالعه حاضر تنها رضایتمندی دانشجویان را از روش دانشجو 
محور ارائه کنفرانس تعیین نمود با این حال نتایج برخی مطالعات نظیر 
پژوهش ادیب حاج باقري که درخصوص مقایسه سه روش تدریس 
انجام گرفت،  دانشجو  توسط  تدریس  و  پاسخ  و  سخنراني، پرسش 
از یادگیري  نشان داده است که میانگین نمره رضایت دانشجویان 
به روش تدریس دانشجو بیش از دو روش دیگر بوده است )2(. در 
تحقیقي نیز که تحت عنوان تدریس مشارکتي - یک روش آموزشي 
دانشجو محور در دانشگاه علوم پزشکي شیراز صورت گرفت میانگین 
نمرات رضایت دانشجویان قبل از اجراي روش مشارکتي نسبت به 
بعد از اجراي آن و همچنین بین میانگین رضایت قبل و بعد در گروه 
تدریس مشارکتي نسبت به گروه سخنراني اختالف معني داري وجود 

داشت )18(. همچنین در مطالعه ای که مهرام و همکاران با هدف 
بررسی مطلوبیت حاصل از سخنراني دانشجو در یک روش تدریس 
نتایج  انجام گردید  استاد  نتایج سخنراني  با  دانشجو محور،  تلفیقي 
نشان داد که مشارکت دانشجو در فرایند تدریس، مطلوبیت بیشتري 

براي دانشجو ایجاد مي نماید )11(.
نتایج مطالعه حاضر نیز در رابطه با بررسی رضایت دانشجویان 
بعد فردی نشان داد دانشجویان موافق  ارائه کنفرانس در  از روش 
بودند که یادگیری از طریق همتایان با استفاده از روش ارائه کنفرانس 
منجر به یادگیری نحوه انتخاب و گردآوری محتوا، سازماندهی و ارائه 
مطالب توسط دانشجویان، افزایش اعتماد به نفس دانشجویان در بر 
عهده گیری مسئولیت در آموزش و یادگیری، تسهیل تعامل آموزشی 
دانشجویان با استاد و باالخره ترغیب دانشجو به مطالعه مستقل در 
زمینه موضوعات درسی با استفاده از منابع و کتب مرجع گردیده است. 
در این راستا Jeffries و همکاران نیز می نویسند اگرچه ممکن 
است روشهاي فعال تدریس در مقایسه با سخنراني تأثیر چنداني در 
نمرات دانشجویان نداشته باشد، اما باعث افزایش اعتماد به نفس، 
رضایت از یادگیري و توانایي هاي شناختي دانشجویان مي شود )19(.
از دیگر مزایای این روش واگذاری تعهد و مسئولیت آموزش 
و یادگیری به دانشجو می باشد همچنین به دانشجویان می آموزد 
موجب  این طریق  از  و  بگیرند  یاد  یکدیگر  به  کردن  با کمک  که 
افزایش مهارت های یادگیری و آکادمیک و دستاوردهای اجتماعی-
احساسی و رشد شخصیتی و فکری آنان می گردد )20،21(. در واقع 
آموزش از طریق گروه هاي یادگیري مبتني بر همیاري، متکي بر                         
مفروضه هایي است که انگیزش ناشي از همکوشي و غلبه همیاري بر 
رقابت و فردگرایي، فراگیري اعضاي گروه از یکدیگر، نیل به سطوح 
دیگر  به  نسبت  مثبت  احساسات  افزایش  ذهني،  فرآیندهاي  باالتر 
فراگیران، تقویت عزت نفس و افزایش مهارت هاي کلي اجتماعي از 

آن جمله اند )22(.
در مطالعه دیگر نیز دانشجویان آموزش دیده در گروه همتایان 
بر بسیاری از منافع  این روش هم به عنوان آموزش دهنده )مدرس( 

و هم به عنوان دریافت کننده آموزش )دانشجو( موافق بودند )23(.
رضایت  سنجش  با  ارتباط  در  حاضر  پژوهش  نتایج  اما 
دانشجویان در ارتباط با عوامل مرتبط با نقش تسهیل گری استاد 
در روش ارائه کنفرانس نیز بیانگر رضایتمندی باالی دانشجویان از 
ایفای نقش استاد در این روش در رابطه با عواملی چون ایجاد امکان 
انجام پرسش و پاسخ در کالس، ارائه توضیحات تکمیل کننده در                                                                                             
کنفرانسهای دانشجویان و مشوق بودن اساتید در یادگیری دانشجویان 

بود.
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های  یافته  با  موافق  خود  مروری  مقاله  در  زاده  ابراهیم 
مشارکتی  یادگیری  یاددهی  فرآیند  یک  در  نویسد:  می  شده  ذکر 
)participative teaching–learning( یاد گیرندگان امکان 
بیشتری برای اظهار نظر دارند همچنین یاد دهنده نیز امکان بیشتری 
برای انتقال دانش، آشنایی با توانایی ها و اندیشه های یادگیرندگان 
و از همه مهمتر، برای یادگیری متقابل دارد. بدین ترتیب مدرس و 
فراگیر یکدیگر را در یک فعالیت مشترک برای دستیابی به اهداف 
امکانات  نیروها و  با روی هم گذاشتن  یاری می دهند و  یادگیری 
خود و سهیم شدن در کار، اهداف فردی را با اهداف گروهی در هم 
می آمیزند. این بدان معنی است که هر فرد خود را در قبال تحقق 
دهی  یاد  فرآیند  رویکرد  این  در  داند.  می  مسئول  آموزشی  اهداف 
در  گیرندگان  یاد  از  که هر یک  یابد  یادگیری طوری سازمان می 
جریان یادگیری خود با پرسش هایی مواجه می شوند که بایستی به 
هر یک از آنها به صورت فردی یا گروهی پاسخ گویند و یا تکالیف 
تعیین شده را انجام دهند. به این ترتیب میزان و محتوای آنچه که 
یاد گرفته اند، مورد ارزشیابی مداوم قرار می گیرد و بر اساس نتایج 
حاصله هر نوع آموزش ترمیمی یا جبرانی که احیاناً ممکن است مورد 
نیاز یادگیرندگان باشد، به آنان داده می شود. این رویکرد، مشارکت 

آنان را در فرآیند یاد دهی یادگیری ثمربخش می سازد )24(.
با  مرتبط  عوامل  میان  در  داد  نشان  نتایج  که  همانطور  اما 
در  مطالب  یادگیری  برای  بیشتر  مسئولیت  احساس  تدریس  روش 
کنفرانس  ارائه  طول  در  گروهی  های  بحث  فرصت  و  دانشجویان 
های کالسی بیشترین عوامل رضایتمندی در حیطه مذکور بودند. 
درون  تعامالتي  عوامل  همکاران  و   Curran رابطه  درهمین 
بر  مهم  اثرات  داراي  را  گروهی  بحث  بر  مبتنی  یادگیري  شیوه 
عالیق، یادگیري و رضایت دانشجویان از یادگیري عنوان نموده و 
و  داروسازي  پرستاري،  پزشکي،  دانشجویان  روي  که  پژوهشی  در 
دانشجویان  ادراک  به سنجش  بودند،  داده  انجام  اجتماعي  پزشکي 
نتایج  پرداختند که  به شیوه گروه هاي کوچک  یادگیري  فرآیند  از 
نشان داد کلیه دانشجویان رشته هاي مختلف، رضایت بیشتري را 

از یادگیري چهره به چهره و در قالب گروه هاي کوچک ابراز نموده 
بودند )25(. در واقع باالترین ارزش یادگیری مشارکتی این است که 
راهی برای متعهد کردن یادگیرندگان به یادگیری سودمند و جدی 
می باشد که با وظایف و تکالیف اصیل در یک محیط اجتماعی همراه 
است )24(. از محدودیت های این تحقیق می توان به کم بودن تعداد 
حجم نمونه، عدم سنجش یادگیری بلند مدت دانشجویان و ارزشیابی 
کنفرانسهای کالسی دانشجویان تنها توسط استاد اشاره نمود. اما با 
توجه به رضایتمندی دانشجویان از اجرای روش کنفرانس کالسی 
پیشنهاد می گردد این روش آموزشی در سایر گروه ها و در دروس 
مختلف مورد استفاده قرار گیرد ، اثر اجرای این روش آموزشی در دو 
گروه شاهد و مورد و با ارزیابی یادگیری بلند مدت، بررسی گردد و 
ارزشیابی کنفرانس های کالسی، توسط استاد و دانشجویان انجام 
پذیرد . همچنین الزم است اساتید در زمینه تدریس روش مذکور از 

طریق کارگاه هاي آموزشي، آموزش الزم را ببینند.

نتيجه گيری 
یاددهی-یادگیری  های  روش  بکارگیری  نتایج،  به  توجه  با 
یادگیری همتایان که موجب  نظیر  دانشجویان  بر مشارکت  مبتنی 
خودآموزی و رضایتمندی دانشجویان می باشد پیشنهاد می گردد. 
پیام  یادآور  محور  دانشجو  آموزشی  روشهای  از  استفاده  همچنین 
ارزشمندی برای دست اندکاران امر آموزش و مدرسین دانشگاه است 
که تدریس تنها انتقال یک طرفه اطالعات نبوده بلکه یک فرایند 

تعاملی و مشارکتی بین استاد و دانشجو است. 

تشکر و قدردانی 
پژوهشگران مراتب تقدیر و تشکر خود را از کلیه دانشجویان 
درس  واحد  یادگیری  و  یاددهی  فرآیند  در  فعاالنه  که  هوشبری 

فیزیوپاتولوژی مشارکت نمودند اعالم می دارند.
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