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 خالصه 
مقدمه: با توجه به پیشرفت روز افزون روش های آموزشی، 
ام��روزه نیاز به اجرای روش های نوین آموزش��ی چش��مگیر 
می باش��د. در پژوه��ش حاضر ما بر آن ش��دیم تا تاثیر بحث 
در گروه ه��ای کوچک را در مقایس��ه با روش س��خنرانی در 
زمینه مباحث میکروب شناس��ی برای دانشجویان رشته علوم 

آزمایشگاهی و در دانشکده پیراپزشکی انجام دهیم. 
روش اجرا: در پژوهش حاضر دانشجویان کالس به دو گروه 
تقسیم شدند. مطالب درسی ارائه شده به هر دو گروه یکسان بوده 

اما در مورد گروه اول تدریس به صورت سخنرانی انجام گرفت 
و برای گ��روه دوم روش تدریس به صورت بحث در گروه های 
کوچک با استفاده از تکنیک Jigsaw انجام شد. در آخرین مرحله 
از هر دو گروه آزمون به عمل آورده و همچنین پرس��ش نامه ای 
مش��تمل بر سواالت مربوط به دانش و رضایتمندی در خصوص 
روش های آموزشی به کار گرفته شده توسط داشجویان تکمیل شد. 
 در تحلیل پرسش نامه ها از آزمون های آماری SPSS، آزمون کای 2، 
 Mann-Whitney test و     NPar test(non parametric)

استفاده گردید. 
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نتایج: در مورد نمرات نهایی س��نجش دانش بین دو گروه 
 )P> 0. 05) .دانش��جویان اختالف معنی داری مشاهده نشد
با بررس��ی اطالعات به دست آمده از پرسش نامه ها، در مورد 
سواالتی که مربوط به ترغیب آن ها جهت شرکت در بحث و 
تبادل نظر با مدرس و سایر دانشجویان، تشویق مطالعه سایر 
کتب و رفرانس های خارجی بوده، دانش��جویانی که در گروه 
بحث گروه های کوچک قرار داش��تند بس��یار بیشتر از گروه 
سخنرانی به سواالت پاسخ مثبت دادند. اما در مورد سواالتی 
که مربوط به میزان توانمندی استاد در اداره کالس و رعایت 
توالی منظم در ارائه مطالب درسی بوده است دانشجویانی که 

در گروه سخنرانی قرار داشتند، موافق تر بودند. 
بح��ث: نتای��ج پژوهش حاضر نش��ان دهنده ع��دم وجود 
تفاوت معنی دار در میزان نمرات کس��ب ش��ده دانشجویان 
در دو گروه تحت بررس��ی بوده اس��ت ک��ه این خود ممکن 
اس��ت در نتیجه عوامل مختلفی که شامل عدم تطابق محتوای 
مناس��ب با نوع مداخله آموزشی و یا عدم لحاظ زمان مناسب 
و یا تعداد ناکافی دانش��جویان تحت بررسی باشد، ولی میزان 
باالی رضایتمندی دانش��جویان از روش آموزش��ی بحث در 
گروه های کوچک بیانگر مناس��ب بودن استفاده از این روش 

در فراگیری دانشجویان می باشد. 
واژگان کلیدی: س��خنرانی، بح��ث در گروه های کوچک، 

دانشجویان 

مقدمه 
 با توجه به پیش��رفت های چشمگیر در روش های مختلف 
آموزش��ی، بکارگی��ری این روش های نوی��ن در امر آموزش 
دانش��جویان بس��یار ضروری می باش��د. در روش های نوین 
آموزش��ی، هدف تنها یادگیری دانش��جو نبوده و بایس��تی به 
پویایی، خالقیت، ش��کوفایی اس��تعداد و ب��ه کارگیری فکر 
دانش��جویان توجه بیشتری ش��ود. در روش های سنتی حجم 
زیادی از مطالب در مدت کوتاه و محدودی به دانش��جویان 
تدریس ش��ده و دانش��جویان تنها اطالعات را شنیده و ثبت 
می کنند و ب��رای امتحان پایانی ترم نیز خواندن   همان مطالب 
ضبط و ثبت ش��ده برای گرفتن نمره قبولی کافی می باش��د. 
معموال در روش س��نتی، اکثر دانشجویان به منابع بیشتری از 
جمله کتاب ه��ای رفرانس و مجالت مراجعه نمی کنند، چون 

انگیزه ای برای این کار وجود نداشته و از طرف دیگر به دلیل 
حجم زیادی از مطالب که بایس��تی فرا گرفته ش��ود فرصتی 
برای اس��تفاده از منابع دیگر برای دانش��جو باق��ی نمی ماند. 
روش سنتی سخنرانی برای هر دو قشر دانشجو و استاد مزایا 
و مضرات��ی دارد. از جمل��ه مزایای آن برای اس��تاد اینکه در 
ای��ن روش تنها یکب��ار، آن هم در اوای��ل تدریس مطالب را 
از کت��ب و مراجع مختلف جمع ک��رده و در ترم های متوالی 
معموال   همان مطالب تکرار می شود. بنابراین مدرس برای این 
روش تدری��س مطالب اصلی و کل��ی را تنها یک بار از منابع 
اس��تخراج کرده و فقط در مواردی مطالب جدیدی را اضافه 
کرده و ی��ا مطلبی را حذف می کند. از جمله مزایای آن برای 
دانش��جویان اینکه، در این روش حج��م زیادی از مطالب به 
دانشجویان تدریس می شود که در مقایسه با سایر روش های 
آموزشی از لحاظ حجم زیاد مطالب فراگیری غیر قابل رقابت 
است. همچنین در روش سخنرانی دانشجو تنها یک جزوه به 
اصطالح کامل و مختصر را فرا گرفته و تنها در ش��ب امتحان 
و با مرور یکباره می تواند قادر به کس��ب نمره قبولی باش��د. 
از مضرات روش س��نتی برای اس��تاد اینکه در این روش، در 
تمام مدت س��اعات تدریس تنها مدرس است که محور قرار 
گرفت��ه و مس��ئولیت تمام زمان کالس بر عهده وی اس��ت و 
دانشجویان تنها ضبط کننده بوده و هیچ مشارکتی در تدریس 
ندارند. از جمله مضرات روش سخنرانی برای دانشجو اینکه، 
دانش��جو در این روش مجبور است که ساعاتی را در کالس 
حض��ور یابد که گا ها آمادگی حض��ور در کالس را به دالیل 
مختلف نداش��ته و تنها به خاطر ثبت حضور در کالس درس 
حاضر می شود چه بس��ا در سایر ساعات شبانه روز دانشجو 
آمادگی بس��یار بیشتری برای فراگیری داشته باشد ولی امکان 
آن برایش فراهم نباشد. بنابراین به کارگیری روش های نوین 
آموزش��ی مطابق با اس��تانداردهای جهان��ی در مورد آموزش 
دانش��جویان در این مقط��ع زمانی ضروری بوده و بایس��تی 
این روش ها در دانش��گاه های کش��ور به تدری��ج اجرا گردد. 
بررس��ی های متعددی نیز در رابطه با روش های آموزشی در 
زمینه های مختلف بالینی و غیر بالینی در دانشگاه های مختلف 
جهان انجام گرفته اس��ت. چنانچه در مقاله ارائه شده توسط 
Lazic D و هم��کاران بررس��ی بر روی تع��دادی از بیماران 
مبتال به چاقی انجام شد. بیماران به گروه های کوچکی تقسیم 
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ش��ده و روش های درمانی در گروه ه��ا به بحث و تبادل نظر 
گذاشته شد. نتایج نشان داد که این روش ها در میزان یادگیری 
بیماران تاثیر خوبی داشته است. )1( در بررسی مشابه دیگری 
روش تدریس به صورت بح��ث در گروه های کوچک برای 
دانش��جویان سال آخر پزشکی انجام گرفت و نتایج نشان داد 
که این روش در یادگیری عمیق دانش��جویان تاثیر بس��زایی 

داشته است. )2( 
دو روش تدریسی به شکل سخنرانی و بحث برای آموزش 
روش ه��ای جراح��ی در دانش��گاه های دلبرگ آلم��ان برای 
دانش��جویان دوره علوم پایه پزشکی مورد مقایسه قرار گرفت 
و نتایج نشان داد که روش بحث و تبادل نظر موفق تر از روش 
سخنرانی بوده است. )3( خصوصا بحث و تبادل نظر بر روی 

ارزیابی سمینارهای ارائه شده توسط افراد مختلف. )4( 
با توجه به بررس��ی هایی که در سایر کشور ها به عمل آمده 
و اغلب در مورد فراگیری دانش��جویان رش��ته های پزش��کی 
ب��وده در تحقیق حاضر بر آن ش��دیم که دو روش آموزش��ی 
 )small group discussion( بحث در گروه های کوچک
و س��خنرانی را در می��زان فراگی��ری و می��زان رضایتمندی 
دانش��جویان سال سوم رش��ته علوم آزمایش��گاهی شاغل به 
تحصیل در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

اجرا کنیم. 

روش اجرا
جهت اجرای طرح تحقیقاتی حاضر دانشجویان کالس به 
دو گروه تقس��یم شدند. تقسیم بندی آن ها به صورت راندوم 
بوده، به عنوان مثال از روی لیس��ت اسامی دانشجویان اعداد 
فرد در یک گروه و اعداد زوج در گروه دوم قرار گرفتند. این 
روش توس��ط یکی از اساتید گروه میکروب شناسی دانشکده 
و ب��رای دو دوره از دانش��جویان مقط��ع کار شناس��ی علوم 
آزمایش��گاهی انجام گرفت. در این طرح روش های آموزشی 
برای تدریس چهار مبحث درس��ی باکتری شناس��ی پزشکی 
مورد بررس��ی قرار گرفته است. ساعات تدریس برای هر دو 
گروه یکس��ان بوده و دانشجویان از قبل در جریان این طرح 
قرار گرفته و هماهنگی های الزم برای س��اعت حضور در هر 
یک از دو کالس با روش های آموزش��ی مورد بررسی انجام 
ش��ده بود. مطالب درسی ارائه ش��ده به هر دو گروه یکسان 

بوده اما در مورد گروه اول تدریس به ش��کل سخنرانی انجام 
گرف��ت، به این ترتی��ب که در این روش تم��ام مطلب مورد 
نظر توس��ط استاد مربوطه به صورت س��خنرانی و با استفاده 
از اس��الید و سایر ابزار کمک آموزشی در کالس و در مدت 
مح��دود انجام گرفت. س��پس گ��روه اول از کالس خارج و 
گروه دوم وارد کالس ش��دند. برای گروه دوم روش تدریس 
به صورت بحث در گروه های کوچک به شیوه Jigsaw ارائه 
شد که خود شامل سه مرحله است. در مرحله اول بر حسب 
تعداد دانشجویان زیر گروه های 4 یا 5 نفره تشکیل و مطلب 
درس��ی نیز به چهار یا پنج بخش تقسیم بندی شد. هر بخش 
به یک دانش��جو ارائه ش��ده و بر حس��ب تعداد صفحات و 
همچنین س��نگینی مطلب، مدت زمان��ی به آن ها فرصت داده 
ش��د تا مطلب را به صورت روخوانی روان برای اعضای هم 
گروه خود بخوانند. به همین ترتیب تا نفر آخر مطلب مربوط 
به خود را برای س��ایر اعضای گروه خواندند. در مرحله دوم 
نفرات اول تم��ام گروه ها در کنار یکدیگر و به همین ترتیب 
س��ایر اعضای گروه نیز در کنار هم شماره ای های گروه های 
دیگر قرار گرفتند. سپس نفرات هم شماره که مطلب واحدی 
را خوانده بودند، در رابطه با مطلب مورد نظر با سایر اعضای 
گروه ب��ه بحث و تبادل نظر پرداخته و نق��اط مبهم برای هر 
یک از اعضای گروه توس��ط س��ایر افراد که   همان مطلب را 
مطالع��ه کرده بودند در حد امکان رفع گردید. در صورتی که 
هنوز نکاتی نامفهوم بود از استاد که در تمام مدت در کالس 
حضور داش��ته و احاطه کامل بر تمام دانش��جویان داش��ت، 
کم��ک گرفته ش��د. بنابراین در رابطه با مطلب درس��ی خود 
مهارت و اطالع کافی را به دس��ت آوردند. در مرحله س��وم 
مج��ددا گروه ه��ای 4 یا 5 نفره اولیه در کن��ار هم قرار گرفته 
و به ترتیب از دانش��جوی ش��ماره یک تا شماره آخر مجددا 
ه��ر نفر مطلب درس��ی خود را که در ای��ن مرحله مهارت و 
اطالع کافی در آن رابطه داش��ته را ارائه کرده و نقطه نظرات 
س��ایر دانش��جویان گروه های دیگر را در مورد نکات سخت 
و یا مبهم مطلب درس��ی بازگو کرد. بنابراین در پایان مرحله 
س��وم تمامی دانشجویان در رابطه با مطلب درسی واحد ارائه 
ش��ده اطالعات کافی به دس��ت آورده اند. مباحث آموزش��ی 
میکروب شناس��ی که در این تحقیق به کار گرفته شد عبارت 
بودن��د از مایکوپالس��ما، کالمیدیا، کمپیلوباکت��ر و ترپونما و 
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امتحان اخذ شده مربوط به همین چهار مبحث بوده و 5 نمره 
برای این بخش ها در نظر گرفته ش��ده بود. برای هر کدام از 
این مباحث یک جلسه کالس دو ساعته در نظر گرفته شده و 
هر کدام شامل ساختمان باکتری، عالئم بالینی، اپیدمیولوژی، 
بیماریزایی، تش��خیص آزمایشگاهی، درمان و پیشگیری بوده 
است. این طرح در سه ترم متوالی برای دانشجویان سال سوم 
رش��ته علوم آزمایش��گاهی مقطع کار شناسی انجام گرفت. از 
آنجایی که مباحث میکروب شناس��ی ذکر شده برای اولین بار 
به دانشجویان ارائه شده و دانشجویان در مورد این باکتری ها 
هی��چ گونه اطالع و آموخته ای از قب��ل ندارند، بنابراین پیش 

آزمون برای آن ها انجام نگرفت. 
در آخری��ن مرحله از تمام دانش��جویان هر دو گروه مورد 
مطالعه آزمونی در رابطه با مطلب درسی ارائه شده گرفته شد. 
آزمون ها شامل 30 سوال چهار جوابی بوده که برای هر سوال 
یک دقیقه زمان پاسخ گویی در نظر گرفته شد. سواالت شامل 
هر س��ه گروه سواالت سخت و تحلیلی، متوسط و آسان بود. 
پس از برگزاری آزمون، پرس��ش نامه ای که در زمینه دانش و 
رضایتمندی دانشجویان و سواالت متعدد بود بین دانشجویان 
توزیع و از آن ها خواس��ته شد که پرس��ش نامه ها را به دقت 

مطالعه و تکمیل نمایند. 
اوراق پ��س از آزمون توس��ط اس��تاد مربوط��ه تصحیح و 
همچنین پرسش نامه های تکمیل شده به همراه نمرات آزمون 

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. 
آزمون های آماری مورد اس��تفاده در طرح شامل: SPSS، آزمون 
  Mann-Whitney test و   NPar test(non parametric) ،2 کای

بوده است. 

نتایج
پ��س از انجام آزمون های آماری ب��ر روی اطالعات، نتایج 

ذیل به دست آمد. 
تحقی��ق حاض��ر ب��ر روی 60 دانش��جوی رش��ته عل��وم 
آزمایش��گاهی در مقطع کار شناس��ی و در 3 ترم متوالی انجام 
گرفت. همانطور که در بخش روش اجرا ذکر ش��ده اس��ت، 
این تحقی��ق در چندین مرحله با مباحث درس��ی متفاوت و 
در کالس ه��ای مختلف صورت گرفته اس��ت. با جمع بندی 
آم��ار و انجام آزمون های آماری Mann-whitney test و 

t. test در مورد نمرات نهایی آزمون بین گروه دانش��جویانی 
که روش س��خنرانی برای آموزش آن ها به کار گرفته ش��د و 
گروه دانشجویانی که روش بحث در گروه های کوچک برای 
آموزش آن ها به کار گرفته شد، اختالف معنی داری مشاهده 

 (P> 0. 05) .نشد
جدول 1: مقایسه نمرات آزمون دانشجویان دو گروه تحت 

آموزش به روش سخنرانی و بحث در گروه های کوچک

روش آموزشی  تعداد
دانشجویان

 میانگین نمرات
آزمون

 انحراف
معیار

سخنرانی 33 4/32 1/2237
بحث   در گروه های کوچک 27 4/18 1/94771
تعداد کل دانشجویان 60 4/25

منحن��ی ذیل مقایس��ه ای اس��ت بی��ن نمرات اخذ ش��ده 
دانشجویان در دو گروه تحت آموزش با دو روش ذکر شده. 
الزم به ذکر اس��ت که نمره دانشجویان از نمره کل 5 محاسبه 

شده است. 

دیاگرام شماره 1: منحنی مقایسه نمرات آزمون 
دانشجویان با دو روش آموزشی سخنرانی و بحث در 

گروه های کوچک )نمره کل=5( 
 با بررس��ی آمار به دس��ت آمده از پرسش نامه ها نیز نتایج 
قاب��ل بحث��ی به وجود آمد. پرس��ش نامه ها بر اس��اس میزان 
رضایتمندی دانش��جویان از هر یک از روش های آموزش��ی 
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تهیه و از آنان خواس��ته شد که به دقت سوال ها را خوانده و 
با تفکر پاس��خ دهند تا بتوان از جمع بندی پاس��خ ها به نتایج 
مطلوب رس��ید. همانطور که از نتایج استنباط می گردد تمامی 
دانشجویان از اطالع رسانی قبلی در مورد روش های آموزشی 
به کار گرفته ش��ده رضایت کامل داش��تند. در مورد سواالتی 
ک��ه مربوط به ترغیب آن ها جهت ش��رکت در بحث و تبادل 
نظر با مدرس و سایر دانشجویان و همچنین سواالت مربوط 
به تشویق مطالعه سایر کتب و رفرانس هایی خارج از مطالب 
در اختیار گذاش��ته شده، دانش��جویانی که در گروه بحث در 

گروه های کوچک قرار داشتند بسیار بیشتر از گروه سخنرانی 
به این س��واالت پاس��خ مثبت دادند. اما در مورد سواالتی که 
مربوط ب��ه میزان توانمندی اس��تاد در اداره کالس و رعایت 
توالی منظم در ارائه مطالب درس��ی بوده اس��ت دانشجویانی 
که در گروه س��خنرانی قرار داش��تند با این موارد موافق تر از 
گروه دیگر بودند که انتظار هم همین بوده اس��ت چرا که این 
نکات در روش تدریس س��خنرانی بیش��تر از روش بحث در 

گروه های کوچک نمود دارد. 
 بحث نتایج

در س��ال های اخی��ر تحوالت ش��گرفی در زمینه ب��ه کارگیری 
روش های نوین و متنوع آموزش��ی برای ارائه خدمات آموزشی به 
دانشجویان رش��ته های مختلف در مقاطع مختلف صورت گرفته 
اس��ت. در رابطه ب��ا روش های آموزش��ی تحقیق��ات فراوانی در 
کشور های خارجی و همچنین تا حدودی در کشور ما انجام گرفته 
و یا در حال انجام اس��ت. نتای��ج تحقیقات نیز به صورت مقاالت 
متعددی به چاپ رسیده است. در این زمینه نظر سنجی های وسیعی 
نیز از دانشجویانی که تحت آموزش روش های گوناگون آموزشی 

بوده اند به عمل آمده که در مقاالت به آن ها استناد می شود. 
ب��ه طور کلی اس��تفاده از روش بح��ث در گروه های کوچک 
نسبت به روش س��خنرانی دارای مزایایی از قبیل یادگیری فعال 
و عمیق نس��بت ب��ه س��خنرانی و همچنی��ن دارای رضایتمندی 
بیش��تری از سوی دانشجویان اس��ت ولی وجود این گونه مزایا 

به عوام��ل متعددی بس��تگی دارد. این عوامل وابس��ته به زمینه 
اج��رای روش که ش��امل طرح درس مدرس، ش��خص مدرس 
و س��ایر عوامل می باش��د. برخی از این عوامل موجب موفقیت 
بیشتر روش بحث گروهی نس��بت به سخنرانی شده و برخی با 
توجه به زمینه های یاد ش��ده موجب شکس��ت استفاده از روش 
بحث گروهی می ش��ود. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نیز بیانگر 
تاثیر یکس��ان بح��ث گروهی با س��خنرانی بر می��زان یادگیری 
دانش��جویان بوده است. نتایج برخی مطالعات بیانگر تاثیر بیشتر 
روش بحث در گروه های کوچک نس��بت به روش سخنرانی در 
 میزان فراگیری دانش��جویان است. از جمله مطالعه ای که توسط
 Lazic D انجام گرفت و نتایج تحقیق نش��ان داد که روش های 
درمان چاقی زمانی که به ش��کل بحث گروهی باشد بسیار تاثیر 
پذیر تر است )1( و یا در تحقیق مشابه، بحث گروهی در یادگیری 

P. valueسواالت پژوهشروش سخنرانیروش بحث در گروه های کوچک
میزان اطالع رسانی قبل از انجام طرح18429/3823/89 .0
روش آموزشی ترجیحی دانشجویان18429/3823/89 .0
میزان ترغیب به مطالعه مستقل در دانشجویان00231/8219/25 .0
فرصت کافی برای بحث و سوال در کالس04322/0929/73 .0
میزان توالی مباحث57325/0427/17 .0
میزان ابراز نظرات انتقادی38426/3623/03 .0
میزان شرکت دانشجویان در بحث های گروهی00127/3610/89 .0
تسریع روند یادگیری48623/4526/11 .0
میزان کسب اطالعات جدید38621/3624/70 .0
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عمیق دانش��جویان پزش��کی موثر تر بوده است. )2( نتایج مشابه 
دیگری نیز در آموزش روش های جراحی برای دانشجویان علوم 
پایه در دانش��گاه هایدلیرگ به دس��ت آمد و نش��ان داده شد که 
بحث و تبادل نظر و استفاده از ژورنال کالب در میزان فراگیری 
دانشجویان موفق تر از سخنرانی بوده است. )3( و )8( بر اساس 
تحقیق مش��ابه بحث گروهی در ارزیابی س��مینارهای ارائه شده 

توسط دانشجویان تاثیر خوبی داشته است. )4( 
ب��ر اس��اس تحقیق��ی در آمری��کا روش Jigsaw در مورد 
تدریس فیزیولوژی دستگاه گوارش مورد بررسی قرار گرفت. 
نتایج نش��ان داد ک��ه این روش در مقایس��ه با س��خنرانی در 
آموزش دانش��جویان موثر تر بوده است. )5( بررسی مشابه بر 
روی دانش��جویان رزیدنت گوش، حلق و بینی نش��ان داد که 
در بین روش های تدریس، اثر بخش��ی روش سخنرانی بدون 
به کارگیری س��ایر روش های آموزش��ی تاثیر کمتری در میزان 
یادگیری رزیدنت ها داشته است اما زمانی که سخنرانی به همراه 
 Small group discussion، سایر روش های آموزشی مانند
 brain storm in ،حل مسئله ،Large group exercises
و یا سایر روش های آموزشی باشد تاثیر بسیار بیشتری در میزان 

یادگیری رزیدنت ها داشته است. )6( و )7( 
با توجه به بررس��ی هایی که در سایر کشور ها به عمل آمده 
و اغلب در مورد فراگیری دانشجویان رشته های پزشکی بوده 
در تحقیق حاضر بر آن ش��دیم که دو روش آموزشی بحث در 
گروه های کوچک )small group discussion( با استفاده 
از تکنیک Jigsaw و س��خنرانی را در مورد دانش��جویان سال 
سوم رشته علوم آزمایش��گاهی شاغل به تحصیل در دانشکده 
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزش��کی تهران به کار گرفته، نتایج 
آن را مورد بررس��ی قرار داده و مزایا و معایب هر کدام از این 

روش ها را مورد ارزیابی قرار دهیم. 
با تجزیه و تحلیل آمار و ارقام نتایج بس��یار خوبی به دست 
آم��د که در بخش نتایج به صورت تفکیک ش��ده و کامل ذکر 
شده است. همانطور که مشاهده می شود از نظر نمره امتحانی 
بین دو گروه دانش��جویان اختالف معنی داری به دست نیامده 
است که ش��اید دلیل آن اطالع قبلی دانش��جویان از تحقیقی 
که قرار بود انجام ش��ود باش��د که باعث ش��د آن ها در گروه 
س��خنرانی توجه بیشتری به س��خنان مدرس داشته و نمرات 
خوبی نیز اخذ نمایند، چه بس��ا اگر اطالع رسانی قبلی انجام 

نمی گرفت، دانش��جویان مانند س��ایر کالس های درس��ی که 
روش س��خنرانی برای آن ها ارائه می ش��ود، توجه چندانی به 
صحبت های اس��تاد نداشته و نمرات کمتری در آزمون کسب 
می کردند و اختالف نمره بین دو گروه معنی دار می ش��د. در 
خصوص ه��دف دوم این پژوهش یعن��ی نتایج رضایتمندی 
دانشجویان، میزان رضایتمندی دانشجویانی که در گروه بحث 
در گروه ه��ای کوچ��ک بودند به میزان معنی داری بیش��تر از 
س��خنرانی بوده است. از دانش��جویان خواسته شد که پرسش 
نامه ه��ای می��زان رضایتمن��دی را با دقت مطالعه ک��رده و به 
س��واالت با تفکر پاسخ دهند. در مورد سواالتی که مربوط به 
ترغیب آن ها جهت شرکت در بحث و تبادل نظر با مدرس و 
سایر دانشجویان و همچنین سواالت مربوط به تشویق مطالعه 
سایر کتب و رفرانس ها بود، دانشجویانی که در گروه بحث در 
گروه های کوچک قرار داشتند بسیار بیشتر از گروه سخنرانی 
به این س��واالت پاس��خ مثبت دادند. اما در مورد سواالتی که 
مرب��وط به می��زان توانمندی اس��تاد در اداره کالس و رعایت 
توالی منظم در ارائه مطالب درس��ی بود، دانش��جویانی که در 
گروه س��خنرانی قرار داشتند با این موارد بیشتر از گروه دیگر 

موافق بودند که البته دور از انتظار هم نیست. 
ب��ا جمع بندی نتایج اخذ ش��ده، روش بح��ث در گروه های 
کوچک نس��بت به روش سنتی س��خنرانی در میزان فراگیری، 
عالقه و رضایت دانشجویان، تشویق جهت شرکت در بحث ها 
و تب��ادل نظر، تاثی��ر بیش��تری دارد. بنابراین با پیش��رفت های 
شگرفی که در سیس��تم های اطالع رسانی دنیای امروزی اتفاق 
افتاده اس��ت و روز به روز و یا حتی نیز س��اعت به ساعت در 
حال تغییر می باش��د، روش های آموزش��ی که تنها استاد محور 
بوده و بر مبنای دانس��ته های قبلی مدرسین است به هیچ عنوان 
پاسخگوی نیاز امروزی دانشجویان نبوده و می بایستی مدرسین 
از شیوه های جدید در امر آموزش استفاده کنند )9( و به عبارتی 
سیستم آموزش پزشکی نیازمند تحوالت وسیع می باشد که البته 
در س��ال های اخیر این موضوع بس��یار مورد توجه قرار گرفته 
و در این زمینه اقدامات موثری نیز انجام ش��ده اس��ت. تحقیق 
حاضر در این راستا بوده و امید است این گونه بررسی ها جنبه 
عملی گرفته و اس��اتید و دانشجویان در به کارگیری روش های 

نوین آموزشی در تمامی سطوح تحصیلی ملزم شوند. 
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