
  
  
  
 

 

قی
حقی
ه ت
قال
م

 

  دوفصلنامه آموزش پزشکی
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 46-52 ، صفحه1392بهار و تابستان ، 2، شمارة اولدوره 

 

 در یادگیريتأثیر تدریس با الگوي آموزشی همیاري و مشارکت فعال دانشجویان  بر میزان 
 البرز  دانشگاه علوم پزشکی دانشجویان گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی

  
  ، *2(MD)ابوالفضل مهدي زاده کاشی، 3یاحسان گلچین، 2(MD)عبدالرضا پازوکی، 2،1(MSc)لیال ساداتی

  ٢(MD)زینب تمنایی، 2(BS)سريمحدثه پیشگاه رود
  
  ایران،کرج ،رزالب دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، اتاق عمل گروه - 1
  ایران ، تهران ، ایرانمرکز تحقیقات جراحی هاي کم تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی  - 2
  ایران ، تهران ، ایراندانشگاه علوم پزشکی  - 3
  

  5/6/92: پذیرش ،3/6/92: ، اصالح19/3/92 :دریافت

  خالصه
به کارگیري شیوه هاي تدریس با مشارکت فعال دانشـجویان یکـی از روش هـاي     .تعاملند که عوامل و متغیرهاي زیادي در آن دریندي است آفریادگیري  :سابقه و هدف

لگـوي آموزشـی همیـاري و مشـارکت فعـال دانشـجویان  بـر میـزان         تدریس با ا مطالعه بررسی تأثیرهدف از این  .مؤثر در ایجاد انگیزه و افزایش سطح  یادگیري می باشد
  .بود یادگیري درس مقدمه اي بر تکنولوژي جراحی در دانشجویان گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

یکی از دروس تخصصی با عنوان مقدمـه اي  .انتخاب شدند بودند، نفر 25تمامی دانشجویان ترم دوم کارشناسی اتاق عمل که طی یک مطالعه نیمه تجربی، :مواد و روشها
و نیمـی دیگـر   ) Aگـروه  (آزمون نهایی نیمـی از درس توسـط مـدرس      سؤاالتتدریس و طراحی . بر تکنولوژي بر اساس سرفصل آموزشی مربوطه به دو بخش تقسیم شد

جهت بررسی روایی از روش روایی محتوي و بـه منظـور بررسـی پایـایی از      .اي طراحی شده انجام شدارزشیابی با استفاده از آزمون ه .)Bگروه(توسط دانشجویان انجام شد 
  .استفاده شد =81/0r روش دو نیمه کردن سواالت آزمون و محاسبه ضریب همبستگی

دار ی بود که این اختالف از نظر آماري معن A( 71/1±24/16گروه( در مقابل 47/1±44/18 )Bگروه (گروه، به ترتیب  میانگین نمرات اکتسابی دانشجویان در دو :یافته ها
  .و از این شیوه تدریس رضایت داشتند دانشجویان هم روش تدریس با مشارکت و همیاري خودشان را در سطح خوب ارزیابی کرده بودند %80یش ازب ).>001/0p( می باشد

ان در دو گروه از سواالت وجود داشت و نتایج نشان داد که مشارکت دانشجویان روشی موثر براي تفاوت معنی داري بین میانگین نمره کسب شده دانشجوی :نتیجه گیري
 .بنابراین پیشنهاد می شود مدرسین از این شیوه استفاده کنند .افزایش سطح یادگیري و کسب نمره باالتر است

  .تدریس، همیاري، یادگیري الگوي آموزشی، :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
   :مسئول مقالهنویسنده  *

                                                                                                                                            02166555447:تلفن -1445613131:،کد پستیمرکز تحقیقات جراحی هاي کم تهاجمیتهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان مازیار منصوري، : آدرس
E mail: amehdizadehkashi@yahoo.com    

  مقدمه 
سال هاي اخیر توجه بـه کیفیـت آمـوزش از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار       در 
در همــین خصــوص تالشــهاي چشــمگیري در زمینــه بهبــود روش هــاي . اســت
 .)1(یادگیري و ارزشیابی دانشجویان علوم پزشکی صورت گرفتـه اسـت    -یاددهی

و جوامع پیشرفته بشري با عنایت به توسعه آموزش خود توانسته اند پله هاي ترقی 
 مهـارت  دانش، از اي عمده بخش ).2(بپیمایند توسعه همه جانبه آموزش نوین را 

. میشـود  حاصل نام یادگیري به اي پیچیده فرآیند درطی انسانها توانمندیهاي و
   بـه عوامـل   و نبـوده  فـردي  توانمنـدیهاي  و هـوش  محصـول  "صرفا یادگیري
   و روشـها  تفـاوت تکالیف،  فردي، نوع شخصیتی، عالئق چون ویژگیهاي دیگري
   هر توسط مطالب درك و دریافت. دارد بستگی یاددهی و یادگیري نیز سبک ها

  
عوامـل مـؤثر در    شناسـایی ). 3(پذیرد می  بصورت یادگیري سبک با متناسب فرد

یادگیري فراگیران، یکی از مقوله هاي مهم و مورد پژوهش محققـان مـی باشـد و    
العات دریافتی افراد می باشد، یکـی از  سبک هاي یادگیري، که عادات پردازش اط

با توجه به نتایج مطالعات فراوانی که موید اسـتفاده  . عوامل مؤثر در یادگیري است
اکثر دانشجویان گروه پزشکی و پرستاري از سبک هـاي یـادگیري نـوع همگـرا از     
جمله روش هاي سخنرانی همراه با مباحثه، خودآموزي و روش هاي مشابه اسـت،  

 گیري شیوه هاي آموزشی که مشارکت فعال دانشجویان را همراه دارد، جزءلذا بکار
از الگوهاي موفق در  یکی). 4(می شود روش هاي مؤثر در یادگیري آنها محسوب 

الگوي آموزشی همیاري است که از خـانواده الگوهـاي    جلب مشارکت دانشجویان،
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رایجترین روشهاي یکی از . اجتماعی است و به صورت هاي متفاوت قابل اجراست
اجرایی آن تدریس اعضاي تیم است که توسط آرونسن و همکارانش طراحی شـده  
که بر پایه دو فرضیه استوار شده است؛ اول اینکه هر یک از اعضـاي تـیم قسـمت    
متفاوتی از موضوع درسی را که قرار است همه یاد بگیرنـد مطالعـه مـی کنـد، دوم     

بنابر این هر عضو هم بـه  . تیمش درس بدهد اینکه هر فراگیر می تواند به اعضاي
یادگیري از طریق همیاري باعث . عنوان معلم و هم به عنوان شاگرد عمل می کند

مسئولیت و پاسخ گـویی فـردي و تقویـت     ایجاد وابستگی مثبت بین اعضاء شده و
همکارانـه    یـادگیري  الگوهـاي ). 5(مـی گـردد   مهارت هاي اجتماعی و ارتبـاطی  

ــک    با یکدیگر براي  شاگردان ارکردنمستلزم ک که ــد ی ــی   تولی ــول گروه محص
غالباً این ویژگی را دارند که نوعی تقسیم کار در بین افراد مشارکت کننـده  . هستند

روش هــاي یــادگیري همکارانــه  باعــث تقویــت . گــروه را عملــی مــی کننــد در
لیت فـردي  شرط آن که اهداف جمعی را با مسئو به می شوند، البته یادگیري نتایج

قبال تحقـق   گروه به سهم خود در عضو این بدان معنی است که هر. درهم آمیزند
فراگیر مـی دانـد کـه از هـر عضـو گـروه       . باشد و مسئول اهداف یادگیري، جوابگو

ممکن است خواسته شود که به هر یک از پرسش هاي گروه پاسخ دهد، یا ممکـن  
 فعالیتهـایی کـه در  . یرند امتحان شودآنچه یاد می گ مورد از فرد فرد آنها در است

شکال و شیوه هاي یادگیري همکارانه مورد استفاده قرارمی گیرند، باید با خود این  اَ
   .)6( شیوه ها تناسب داشته باشند

از آنجا که تدریس به منظور تسهیل یادگیري انجـام مـی شـود و هریـک از     
بنـابراین ضـروري    هدف هاي آموزشی معرف نوع خاصی از انواع یـادگیري اسـت  

است که معلمان در تمام مراحل تدریس خود به یافته هـاي روانشناسـی یـادگیري    
مراجعه و بر اساس قوانین و نظریه هاي یادگیري به منظـور بهبـود فعالیـت هـاي     

نظریه ها ضمن هدایت روشـهاي  . تدریس تصمیمات متناسب و منطقی اتخاذ کنند
  ردي بودن روش به کـار گرفتـه شـده آشـنا     تدریس، معلمان را با سودمندي و کارب

نظر در روش هاي سنتی تدریس و استفاده از روشـهاي   لزوم تجدید). 7(سازد می 
نوین و فعال یادگیري از سوي سیستم هاي آموزشی احساس شـده و کـاربرد ایـن    

در بر نامه هاي آموزشـی دو الگـوي    و روش ها در علوم مختلف متداول شده است
الگوي استاد محور که در آن بـا هـدف شـکل دادن    . یافته است کلی تدریس نمود

رفتار بر اساس یک الگوي از پیش تعیین شده اسـت، اسـتاد نقطـه اتکـاي فراگیـر      
. در این الگو فراگیران مطالب را می آموزنـد و زود هـم فرامـوش مـی کننـد     . است

دانشجو محـور  الگوي دیگر که به فراگیر، نیازها و توانایی هاي او توجه خاص دارد 
   ).8(است 

ویژگی غالب کالس هاي دانشگاهی به گونـه اي اسـت کـه ارائـه قسـمت      
یعنـی دانشـجو    )استاد محـور ( اعظم مطالب درسی توسط اساتید صورت می گیرد

ایـن امـر    .کمترین نقش را در فرایند یادگیري داشـته و شـنونده اي بـیش نیسـت    
در ایـن   .مدرسه اي مـی نمایـد  ماهیت آموزش دانشگاهی را تا حدي شبیه آموزش 

آموزش محیطی که مدرس جهت یادگیري ایجاد می کند محیط رقابتی یـا فـردي   
مـانع   در محیط رقابتی دانشجویان بیش از آن که یار و حامی یکدیگر باشند، .است

در ایــن شــیوه اســتاد مرجــع اصــلی دانشــجویان اســت و   .و ســد راه همدیگرنــد
ند و این نقص یادگیري انفـرادي اسـت چـرا کـه     دانشجویان به تنهایی کار می کن

  ). 9(است یک فعالیت اجتماعی  "یادگیري اساسا
ضـمن معرفـی اسـتانداردهاي     2003فدراسیون آموزش پزشکی نیز در سال 

آموزش پزشکی به دانشکده ها توصیه نموده است که شیوهاي آموزشی خود را بـه  

ري خود نموده و آنهـا را جهـت   نحوي انتخاب کنند که دانشجویان را مسئول یادگی
یادگیري از طریق همیـاري،  ). 10(خودآموزي و آموزش در طول زندگی آماده کنند 

براي فراگیران فرصتی ایجاد می کند تا با یکدیگر در قالـب گروههـاي کوچـک و    
 مشخص براي). 11(گروههاي متشکل از افرادي با توانایی هاي متفاوت، کار کنند 

ابـزارآن آزمـون     شیابی از فرآیند تدریس ضروري است کهارزوقوع یادگیري  شدن
تحقیقـات  ). 12(آزمونهاي چندگزینه اي متداولترین ابـزار ارزشـیابی هسـتند    .است

نشان می دهد دانشجویان آزمون چند گزینه اي را بر آزمون تشریحی تـرجیح مـی   
 دهند چنانچه گرایش مثبت دانشجویان نسبت به یک فرمت خـاص آزمـون، مثـل   

آزمون چند گزینه اي رعایت گردد همکاري و تعامل دانشـجو و اسـتاد و همچنـین    
گرچه ارزشیابی آخـرین حلقـه   ). 13(انگیزه براي انجام آزمون را افزایش خواهد داد 

از فعالیت هاي آموزشی و تکمیل کننده سایر فعالیتهاي مدرس و برنامـه آموزشـی   
یـادگیري و نـه بـه     -رآینـد یـاددهی  است اما باید به عنوان بخش جدایی ناپـذیر ف 

 عنوان نقطه ي پایانی آن تلقی شود و مدرس بـا بهـره گیـري از نتـایج ارزشـیابی،     
طرح آموزشی خود را بازنگري می نماید و مشکالت را تشخیص می دهـد و نقـاط   
قوت و ضعف را مشخص می نماید و با تقویت جنبه هاي مثبت در رفع نارسایی ها 

یابی مؤثر عالوه بـر غربـالگري دانشـجویان باعـث افـزایش      ارزش). 14(می کوشد 
انگیزه در دانشجویان  می شود و نیز مدرس را در ارزیابی فعالیت هاي خود کمـک  

با توجه به اهمیت به کـارگیري شـیوه هـاي نـوین در آمـوزش      ). 15و16(می کند 
دانشجویان باالخص روش هایی که با مشارکت فعـال دانشـجویان همـراه باشـد،      
محقق بر آن شد تا به بررسی تأثیرتدریس با الگوي آموزشی همیـاري و مشـارکت   
فعال دانشجویان اتاق عمل بـر میـزان یـادگیري درس مقدمـه اي بـر تکنولـوژي       

  .جراحی به عنوان یکی از دروس تخصصی این رشته بپردازد
  

  
  

  مواد و روشها

یرتدریس بررسی تأثپژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که باهدف 
با الگوي آموزشی همیاري بر یادگیري درس مقدمه اي بـر تکنولـوژي جراحـی در    
دانشجویان گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشـگاه علـوم پزشـکی البـرز در     

نفـر دانشـجوي تـرم دوم    25در ایـن مطالعـه کـه تمـامی      . انجام شـد  1390سال 
مـه اي بـر تکنولـوژي    مقد"درس تخصصـی  . کارشناسی اتاق عمل شرکت داشتند

فصـل   10جهت تدریس انتخاب شد و بر اساس سرفصل هاي آموزشی   "جراحی
 5طراحـی تـدریس   . کتاب به دو بخش متعادل از نظر محتوا و اهمیت تقسیم شـد 

فصل از کتـاب همـراه بـا تهیـه سـواالت مربـوط بـه آزمـون نهـایی مربوطـه بـه            
متفاوت تقسیم شده و هریـک  گروه  5آنها موظف شدند در . دانشجویان سپرده شد

بر حسـب اهـداف آموزشـی داده شـده از طـرف       فصلی از کتاب را مطالعه نموده و
بعد از اتمام ایـن  . مدرس، مطالب آن فصل را براي سایر دانشجویان تدریس نمایند

 5جلسه مجزا همگی آنها موظف شدند بطور جداگانه براي هریـک از   5تدریس در 
در بیاورند به نحوي که سواالت تکراري نباشـد یـا    سوال تستی4فصل معین شده 

بـدین  . طراحی سوال بین دانشجویان با یک شکل و یا چهار جواب مشـابه نباشـد  
سواالت بـین  . سوال توسط دانشجویان  طراحی و تحویل داده شد500ترتیب تعداد 

 در. دانشجویان جهت تبادل نظر در خصوص کیفیت سواالت و جواب ها مبادله شد
فصـل تـدریس    5سوال از سواالت طراحی شده  توسط مدرس از  25ون نهاییآزم
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ســوال اســتاندارد از بــین ســواالت طراحــی شــده   25و ) Aگــروه(شــده مــدرس 
جهـت بررسـی   . انتخـاب شـد  ) Bگروه ( فصل منتخب دانشجویی 5دانشجویان از 

روایی از روش روایی محتوي و به منظور بررسی پایـایی از روش دو نیمـه کـردن    
براي تجزیـه و   .فاده شداست =81/0r سواالت آزمون و محاسبه ضریب همبستگی

استفاده شد؛ براي توصیف مشخصات فردي  13SPSSتحلیل داده ها از نرم افزار 
درصد فراوانی، میانگین و انحـراف   دانشجویان شرکت کننده از آمار توصیفی شاملِ

دو گـروه سـواالت آزمـون    معیار و براي بررسی اخـتالف میـانگین دانشـجویان در    
  .نهایی از آزمون تی نمونه هاي جفت شده استفاده شد

 
 

  یافته ها
 %)20(دانشجو   5و  %)80( زن دانشجو 20دانشجوي شرکت کننده  25از 
-24در گروه سنی %) 16( نفر 4و  21-19در گروه سنی %) 84(نفر 21 ؛مرد بودند

نفر  7، 12-15بین  %)12(نفر 3میانگین معدل تحصیلی  . داشتند سال قرار 22
 سنجی در نظر ).1جدول (بود  19- 20بین  %)60(نفر   15و  16-18 بین %)28(

 با شیوه تدریسدر خصوص رضایت از  شرکت کننده در مطالعه، از دانشجویان
این شیوه تدریس را در سطح  %)84(دانشجو  21 ،مشارکت دانشجو همیاري و 

را در سطح متوسط ارزیابی نمودند و هیچ یک  این شیوه ،%)16(دانشجو 4خوب و 
میانگین نمرات دانشجویان در  ،)2جدول (از دانشجویان از این شیوه ناراضی نبودند

 توسط فصل تدریس شده 5سواالت طراحی شده  توسط مدرس از  به پاسخگویی
سواالت طراحی شده  در پاسخگویی بهرات کمتر از میانگین نم )Aگروه(مدرس 

 24/16±71/1 به ترتیب(بود )Bگروه ( فصل منتخب دانشجویی 5از دانشجویان 
از نظر آماري معنادار می مشاهده شده این اختالف   ،)بود 44/18±47/1در مقابل 

 ).3جدول) (>001/0p( باشد
 

توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب ویژگی هاي . 1 جدول
  جمعیت شناختی

 
 )%(فراوانی مشخصات               

  وه سنیگر
  سال19 -21
 سال 24-22

  
21)84(%  
4)16(% 

  جنسیت
  زن

 مرد 

  
20)80(%  
5)20(% 

  رشته تحصیلی
  تجربی
 ریاضی

  
24)96(%  
1)4(% 

  معدل
15-12  
18-16  
20-19 

  
3)12(%  
7)28(%  
15)60(% 

 %)100(25 کل

 رضایت از شیوه ارزیابی با مشارکت دانشجوتوزیع  .2 جدول
  

  )%( فراوانی  سطح رضایتمندي
  %)16(4  )متوسط( نسبتا راضی

  %)84(21  )خوب( راضی
  %)0(0  )بد( ناراضی

  
  میانگین نمرات اکتسابی دانشجویان در توزیع  .3 جدول

 پاسخگویی به سواالت
  

  میانگین گروه 
(n=25) 

سطح معنی 
 داري

  B 47/1±44/18 000/0نمره  گروه 
 A 71/1±24/16نمره گروه 

  
  بحث و نتیجه گیري

تـدریس بـا الگـوي آموزشـی همیـاري بـر        تـأثیر ر به بررسـی  پژوهش حاض
یادگیري درس مقدمه اي بر تکنولوژي جراحی به عنوان یکی از دروس تخصصـی  

بر اسـاس مطالعـه حاضـر میـانگین     . پرداخته  است در دانشجویان گروه اتاق عمل
بـا   )سواالت  تهیـه شـده توسـط مـدرس     (Aنمرات کسب شده از سواالت گروه 

نی داري باالتر از میانگین نمرات کسب شده از  سواالت طراحـی شـده   اختالف مع
موید تاثیر شیوه تـدریس بـا الگـوي آموزشـی      و )Bگروه ( توسط دانشجویان بود

 این). >001/0p(آنها بود همیاري و مشارکت فعال دانشجویان بر میزان یادگیري 
آنها نیز  بررسـی   نتیجه نیز با نتایج پژوهش نوروزي و همکارانش همخوانی داشت

تأثیر تدریس با تلفیق دو الگوي آموزشـی همیـاري و یـادگیري در حـد تسـلط بـر       
یادگیري مبحث عالئم حیاتی مشاهده نمودند که میزان افزایش نمـره دانشـجویان   
در تمامی آزمونها و جلسات در گروه تدریس تلفیقی کـه ترکیبـی از روش تـدریس    

بررسی سـایر   .)17(بیشتر از گروه سنتی بود  همیاري و یادگیري در حد تسلط بود،
پژوهش هاي انجام شده بر اساس همیاري نیز حاکی از یافته هاي همسان در این 

نتایج پژوهش هاي انجام شده توسـط گیبسـون و مشـهدي حـاکی از      .زمینه است
تأثیر بیشتر روش هاي دانشجو محور و همیاري نسبت به روش سخنرانی و سـنتی  

که در کلیه این پژوهش ها میزان یادگیري و پیشرفت تحصـیلی و   است ،به نحوي
دست یابی به اهداف آموزشی در روش دانشجو محـور و همیـاري بیشـتر از روش    

  ).18و19(است هاي سنتی بوده 
گروههاي کوچک در تدریس درس فیزیولـوژي   مطالعه اي دیگر از روشدر 

جلسـه سـخنرانی    3ه ابتـدا  در ایـن مطالعـ  . تنفس دانشجویان پزشکی استفاده شد
برگزار و در سه جلسه بعدي بحث بـین دانشـجویان در قالـب گروههـاي کوچـک      

نتایج  مطالعه حاکی افزایش میانگین نمرات دانشجویان تحت تعلـیم  . شکل گرفت
ضـمناً رضـایت دانشـجویان از     .با روش گروه کوچک در مقایسه با سـخنرانی بـود  

 .)20(در مقایسه با سخنرانی بیشـتر بـود   نحوه تدریس در روش گروههاي کوچک 
دانشـجویان را غیـر فعـال    ، مطالعات نشان داده اند که روش تدریس معلـم محـور  

نموده و تفکر ، توان تصمیم گیري و ابراز وجود آنها را کاسته و بازده آموزشی الزم 
در تحقیق ادیب و افاضل سه روش سخنرانی،پرسش و پاسـخ و تـدریس   . را ندارند
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نتایج . توسط دانشجو بر میزان رضایت و یادگیري و پذیرش این روشها مقایسه شد
در پرسـش و پاسـخ    ،62/12نشان داد که میانگین نمرات در روش سخنرانی استاد 

بود که با یکدیگر تفاوت معنـی داري  10/15و روش تدریس توسط دانشجو 80/14
دانشجویان از روش گـروه  قطبی و همکارانش به دلیل رضایت مندي . )21(داشتند 

 را هاي کوچک و تسـهیل یـادگیري و یـاددهی در ایـن روش، اجـراي ایـن روش      
بـر اسـاس نتـایج     ).22(توصیه نمودند که نتایج مطالعه حاضر را تاییـد مـی نمایـد    

دانشجویان از اجراي ایـن روش رضـایتمندي خـوب و    % 84 ،حاصل از نظر سنجی
در تحقیـق  .روزي و همکارانش همخوانی داردمطلوب داشتند که با نتایج مطالعه نو

درصـد دانشـجویان از شـیوه ي تـدریس     66نوروزي و همکارانش در شیوه تلفیقی 
دانشجویان رضـایت خـود را از روش   % 39رضایت داشتند ولی در روش سنتی تنها 

  ).17(تدریس ارائه شده اعالم نمودند 
افـزایش انگیـزه و    ،یکی از مزایاي ذکر شده در کاربرد شیوه هـاي همیـاري  

مشارکت فعال دانشجویان بوده است که در این مطالعه نیز این موضوع بـا حضـور   
تمام دانشجویان در تمامی جلسات و شرکت فعال آنها در مباحث و تهیـه سـواالت   

در مطالعـه پیترسـون نیــز اشـاره بـه مشــارکت فعـال تــر و      . نمایـان بــود  "کـامال 
پمئال ). 23(گیري از طریق همیاري شده است رضایتمندي باالتر دانشجویان در یاد

و همکارانش نیز مطالعه اي تحت عنوان مقایسه آموزش مهارت هاي پرستاري بـا  
در ایـن مطالعـه گـروه    .متد دانشجو محوري در مقایسه با شیوه سنتی انجام دادنـد 

مورد با شیوه مشارکت وفعالیت دانشجویان در امـر تـدریس، آمـوزش دیدنـد ولـی      
نتـایج نشـان داد   . د به شیوه سنتی و سخنرانی تحت آموزش قرار گرفتندگروه شاه

اگر چه  نیل به اهداف در حیطه شناختی در هر دو گـروه یکسـان بـود، ولـیکن بـا      
اختالف معنی داري رضایت دانشجویان از شیوه آموزش مشـارکتی بـاالتر از گـروه    

  ).24(آموزش سخنرانی بود 
موضـوع گفـت عبـارت اسـت از اینکـه      آنچه مـی تـوان در  اسـتدالل ایـن     

دانشجویان بدلیل اینکه قرار است فصلی از کتاب را خودشان در کـالس بـه سـایر    

دانشجویان ارائه دهند و بر اساس تجربیات قبلیشان شاهد طرح سواالتی از طـرف  
نسـبت   "دانشجویان در مسائل غیر قابل فهم بوده اند لذا تالش می کنند تا کامال

که تدریس و طراحی سواالت مربوطه به عهده آنها گذاشته شـده   به موضوع درسی
حتی گاهی براي خود آنها سواالتی مطرح می شود که . است، اشراف حاصل نمایند

براي اخذ جواب به مدرس مربوطه مراجعه می نمایند تا با دانـش کـافی  موضـوع    
عمیـق در   همه این موارد می تواننـد منجـر بـه یـادگیري    . درسی را تدریس نمایند

ایفاي نقـش دانشـجو بـه عنـوان معلـم      . دانشجو شده و سطح دانش او را بیافزایند
باعث تلفیق نگرش، مهارت و دانش در آموزش دهنده و ایجاد آرامش در یادگیرنده 

از طرفی فراموش نکنیم که یک روش خـاص و ثابـت در آمـوزش    ) 25( گرددمی 
لـه سـن، تجربـه قبلـی، فرهنـگ و      دانشجویان وجود ندارد و عوامل مختلفی از جم

در طراحی یک برنامه ي آموزشـی مناسـب مـورد توجـه قـرار       سبک یادگیري باید
از این رو توصیه می شود تا مدرسین و مربیـان در تمـامی دانشـگاه هـا بـا      . گیرند

شناخت عوامل فوق و با توجه به امکانات آموزشی و سرفصل هاي درسـی نسـبت   
ه هـاي نـوین تـدریس بـه منظـور افـزایش انگیـزه        به طراحی و به کارگیري شـیو 

مشارکت دانشجویان و تسهیل در امر یادگیري آنها که هدف غایی آمـوزش اسـت،   
  . گامهاي مؤثري بردارند

همچنین پیشنهاد می گردد مطالعه فوق در جمعیت آمـاري بزرگتـر و دروس   
  .  تخصصی سایر گروه هاي آموزشی نیز انجام شود

  
  

  تقدیر و تشکر 
ین وسیله از مسئولین معاونت آموزشی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بد

البرز، اعضاي محترم معاونت پژوهشی مرکز جراحی هاي کم تهاجمی حضرت 
رسول بدلیل حمایت علمی و کلیه دانشجویان گروه اتاق عمل دانشگاه علوم 

   .تشکر و قدردانی می گردد شرکت نمودند، پزشکی البرز که در این مطالعه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Learning is a process that is related to several interactive factors and variables. 
The most important factors includes: readiness, motivation and teaching method. Active participation of students is one 
of the most effective factors in motivating and increasing the learning level. The present study was conducted to 
compare the effects of two different teaching  methods (traditional versus a new method based on active participation 
of the students) on the learning level of the surgical technology students in one of their specific courses. The study was 
performed at the Paramedical Faculty of Alborz University of Medical Sciences in 1390. 
METHODS: In this semi-experimental study, 25 second semester  surgical technologist students were participated. 
The contents of the book (10 chapters) were divided into two parts. For the first 5 chapters, teaching and designing of 
questions for the final exam were  done by the lecturer (group A), however the students cooperatively participated in 
teaching of other chapters and designed a number of questions, some of them were (randomly) selected for the final 
exam (group B). Students’ scores in both groups were analyzed using Paired-Samples T test. 
FINDINGS: The students, mean scores in the questions designed by themselves (group B) and by lecturer (group A) 
were 18.44±1.47 and 16.24±1.71, respectively. The difference is statistically important (p<0.001). 
CONCLUSION: Although, both teaching methods improved students’ learning, the results indicated that the active 
participation of the students my be an effective way to increase their learning level and acquiring higher scores. 
 
KEY WORDS: Educational model, Teaching, Collaboration, Learning. 
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