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كوچك بر يادگيري هاي  هي سخنراني و كار در گروها شمقايسه تأثير رو
  سر و گردن در دانشجويان پزشكي شناسي درس استخوان

  
  لعيا قهاري ،*نوچهر صفريم

  
  

  چكيده
ي فراواني بين روش سنتي و جديد ها شاما اكنون چال. باشد ي سنتي آموزش قادر به پاسخگويي دانش روز نميها شرو :مقدمه

دو روش سخنراني و كار در  يدر اين مطالعه اثربخش. گوناگون وجود داردهاي  هبين اساتيد مختلف در رشت ها شتي ادغام روو ح
  .در بين دانشجويان پزشكي مورد مقايسه قرار گرفته است آناتوميبخشي از  يادگيريكوچك در هاي  هگرو
اند  سر و گردن را داشته آناتومير دو نيمسال تحصيلي كه واحد دانشجوي پزشكي د 54تعداد  ي،تجرب يمهدر مطالعه ن :ها شرو

جمجمه به صورت  شناسي ي تئوري و عملي استخوانها سچهار جلسه ابتدايي كال. انتخاب شدند يبه عنوان گروه تجرب
پايان ترم اين  ميان ترم و شناسي نتايج نمرات استخوان. نفره برگزار گرديد 5كوچك هاي  هدر گرو يگروه تجرب يهمزمان برا

ي تئوري و عملي ها شفقط به صورت سخنراني و بخ ها سگروه از دانشجويان با دانشجويان پزشكي دو نيم سال قبلي كه كال
  .مورد ارزيابي قرار گرفت SPSSافزار  با استفاده از نرم ها هداد. مقايسه شد) به عنوان گروه شاهد(شد  مي مجزا برگزار به صورت
شد نمرات آزمون ميان  مي هاي كوچك انجام به صورت همزمان تئوري و عملي در گروه ها سكه كال يتجربدر گروه  :نتايج

سخنراني و مباحث تئوري و عملي به صورت فقط  يتئور يها سي بيشتر از گروه كنترل كه كالمعنادار به طورترم و پايان ترم 
  .شد بوده است مي مجزا برگزار

احتماال وجود . است يآناتوم يستدر ياز روش سنت يشترب يادگيري يزانهاي كوچك، م گروهدر روش كار در  :گيري نتيجه
  .گردد مي ميزان انگيزش براي مطالعه بيشتر يشحس مشاركت گروهي و ارتباط بيشتر استاد با دانشجو سبب افزا

  
  شكيدانشجوي پز ،سخنراني ،گروه كوچك ،آموزش پزشكي ،سر و گردن آناتومي :ي كليديها هواژ

  15تا  10): 1(11؛ 1390 بهار /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
  

  
  مقدمه 

تنوع و  ها، آموزش علوم تجربي با تمام پيچيدگي
ي متخصصين تعليم ها هين دغدغتر مهمگستردگي يكي از 

                                                 
، گروه علوم تشريحي، دانشكده )ياردانش(دكتر منوچهر صفري : نويسنده مسؤول *

  kh_safari@yahoo.com. گاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايرانپزشكي، دانش
، دانشجوي دكتري علوم تشريحي، دانشكده پزشكي، دانشگاه )يمرب(لعيا قهاري  دكتر

  )laya_gh@yahoo.com. (، ايرانتهران، ارتشعلوم پزشكي 
در اصالح شده و  29/9/88به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  5/6/88اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 10/10/88تاريخ 

موزشي مستقل روش آي ها شاز جمله رو. و تربيت است
فهيم سخنراني است كه از بيان شفاهي براي توضيح و ت

مطالب ارائه شده با استفاده ). 1(شود مي مطالب استفاده
و يا به  كوچكهاي  هتوان در گرو مي از سخنراني را
بدين صورت كه استاد به . مطرح نمود لهأصورت حل مس
ل مطرح نموده سؤارا به صورت  موضوع ،جاي سخنراني

روش ). 2(براي حل آن تالش كنندو از فراگيران بخواهد 
وري و تشخيص آكوچك براي يادهاي  هوبحث در گر

 به دانشجويان امكان). 3(مطالب بسيار سودمند است
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دهد خود را پايش نمايند و به استقالل در يادگيري  مي
حداكثر دقت همراه  باگيري بايد ياداز طرفي ). 5و4(برسند
 كوچك اين امكان را به فراگيرهاي  هكار در گرو .باشد
 .)3(گران بر دقت خود نيز بيفزايدتعامل با ديدهد تا با  مي

و همكاران مشخص شد كه ) Roche( روچه در بررسي
وقتي تدريس به روش سخنراني، همراه با كار گروهي 
انجام شود تغيير بيشتر و سريعتري در نگرش 

  .)4(شود مي دانشجويان ايجاد
روش ترجيحي طبيعي،  يك سبك يادگيري دانشجويان

 ،ثابت است كه براي جذبتا نسبعادتي، منحصر به فرد و 
؛ )5(گيرد مي رارقرد استفاده وپردازش و حفظ اطالعات م

تواند باعث عدم  مي سبك تدريس و يادگيري يو ناهماهنگ
از اي  بايست شيوه مي بنا براين .)6(يادگيري مناسب گردد

سبك تدريس را انتخاب نمود كه هماهنگي مناسبي با 
موزش و يادگيري آ اين هماهنگي .يادگيري داشته باشد

خواهد  نيزدروس محتواي ارتباط بسيار نزديكي با 
كه اگر چنانچه  مي دهدبيشتر مطالعات نشان . )7(داشت

هماهنگي مناسبي بين شيوه تدريس اساتيد و نحوه 
يادگيري دانشجويان وجود داشته باشد انگيزه يادگيري 

ن پيشرفت تحصيلي بهتر خواهد آبهبود يافته و متعاقب 
نشان داد و همكاران  Trenziniتحقيق  نتايج. )8(شد

موزشي در آروش مباحثه جمعي همراه با وسايل كمك 
كارآمدي بيشتري  ي سنتي آموزشها شمقايسه با رو

در اين روش استفاده از موالژهاي دست ساز با  .دارد
تر از آموزش مؤثروسايل ابتدايي همراه با تدريس تئوري 

همچنين اين تحقيق  .كس بودبا استفاده از اساليد و ع
زماني كه تدريس به روش سخنراني همراه مشخص نمود 

با بحث گروهي باشد در نگرش دانشجويان تغييرات 
 رام،آ دلدر مطالعه . )9(آيد بيشتر و سريعتر بوجود مي

شنامه سمقايسه سبك تدريس و يادگيري با استفاده از پر
Joy Reid فراگيران نشان داد  پژوهش نتايج. انجام شد

بيشتري نسبت به سبك يادگيري حركتي و  تمايل
كمتري  گرايششنيداري داشته و نسبت به روش انفرادي 

  .)10(دارند
 يك استاد توانمند برخي محققين، با توجه به نظر

تعيين كند يادگيرنده چه چيزي را و چگونه  -1 :بايست مي
را به انش قبلي فراگير او دبا توجه به  –2 ؛بايد ياد بگيرد

به عوامل فردي يادگيرنده  –3 ؛سمت يادگيري سوق دهد
يي كه با زندگي واقعي ارتباط ها هايد –4 ؛توجه نمايد

  .)11(ارائه نمايدباشد داشته 
 علوم پزشكي و از جملهاز دروس مهم  آناتوميدرس 

رشته پزشكي بوده و حاوي حجم وسيعي از اطالعات 
كيفيت نابراين ب ،بايست به ذهن سپرده شود مي است كه

در  .از اهميت زيادي برخوردار است آناتوميآموزش در 
سر  آناتومياين بين يادگيري مبحث استخوان جمجمه در 

در اين تحقيق بر آن  از اين رو .و گردن بسيارمشكل است
ي تئوري و ها سبا مقايسه روش تركيبي كالشديم تا 

عملي، با روش مرسوم تدريس، امكان دستيابي به روش 
ي جمجمه را فراهم ها نتر براي يادگيري استخوامؤثر

تا شايد بتوان انگيزه فراگيران را در آموزش و نماييم 
  .اديادگيري اين درس افزايش د

  
  ها شرو

نيمسال  است كه درمطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي 
در دانشگاه علوم پزشكي  1387و نيمسال اول  1386دوم 

 در گروه تجربي مطالعه افراد مورد. سمنان انجام شد
در دو نيم سال  دانشجوي رشته پزشكي 54شامل 
و گروه اند  سر و گردن داشتهآناتومي كه واحد  تحصيلي

دو دوره قبلي  دانشجوي رشته پزشكي 56 شاهد شامل
ي مجزاي ها سكه واحد سر و گردن را به صورت كال

سر و  آناتوميدرس  .بودنداند  تئوري و عملي گذرانده
از لحاظ محتوايي به دو بخش تئوري و عملي گردن 
ي ترم تحصيلي به تمامي در ابتدا. گردد مي تقسيم

طرح درس كه در  دانشجويان در دو گروه تجربي و شاهد
است داده بر دارنده ريز عناوين و انتظارات يادگيري بوده 

كه  ها سدر گروه شاهد چهار جلسه ابتدايي كال .شد
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ي جمجمه ها نن با استخوااختصاص به آشنايي فراگيرا
دارد به صورت مجزاي تئوري و عملي برگزار شد بدين 

ي تئوري با استفاده از پاورپوينت و ها سصورت كه كال
ي عملي ها سروش استاد محور ارائه شد و در كال

ي جمجمه و موالژ در اختيار دانشجويان قرار ها ناستخوا
الت سؤا داده شد و استاد فقط نقش راهنما و پاسخ دهنده

جلسه ابتدايي درس  چهار در گروه تجربي، اما. را داشت
ي تئوري و ها سكالسر و گردن به صورت  آناتومي

بدين صورت  .ار شدزهمزمان برگ شناسي عملي استخوان
و موالژها ابتدا در بين دانشجويان توزيع  ها نكه استخوا

صورت تصادفي بدون در  بهدانشجويان سپس  .گرديد
نفره  5كوچك هاي  هگرو مرات قبلي آنها بهنظر گرفتن ن

 .)تا پايان جلسات ثابت بود ها هاين گرو( شدندتقسيم 
سخنراني  وپاسخ  وتدريس به صورت تركيبي از پرسش 

 باعمال تدريس بر مبناي مباحثه جمعي . محدود انجام شد
استفاده از وسايل اموزشي و يادگيري حركتي و 

اكثر فراگيران در كالس  بدين ترتيب. شنيداري انجام شد
 به صورت فعال شركت نموده و مورد ارزيابي قرار

الت مرسوم سؤابراي ارزشيابي دانشجويان از  .گرفتند مي
تعداد  .استفاده شداي  به صورت چهار گزينه آناتومي

عدد 10 ها هدرتمام گرو شناسي الت آزمون استخوانسؤا
ري الت استنتاجي و حفظي با درجه دشواسؤاو شامل 

ميانگين . و بازه نمره آزمون صفر تا بيست بود 6/0
دو  اين شناسي نمرات ميان ترم و پايان ترم استخوان

از  SPSS-12 با استفاده از نرم افزارگروه از دانشجويان 
  .مستقل مورد ارزيابي قرار گرفت t طريق آزمون

براي رعايت نكات اخالقي اطالعات فردي دانشجويان 
  .در محاسبات، از كد استفاده گرديدمحرمانه مانده و 

  
  نتايج

كننده در گروه  شركت ي پزشكيدانشجو 54از مجموع 
 5/44 (پسر  نفر 24و ) درصد 5/55(نفر دختر  30تجربي، 
گروه  ي پزشكيدانشجو 56و از مجموع  ندبود) درصد

 3/39(نفر پسر  22و ) درصد 7/60(نفر دختر  34 شاهد،
الت نشان سؤاشواري محاسبه ضريب د .بودند) درصد

الت بسيار مشكل و يا بسيار آسان سؤاداد هيچ كدام از 
در 15، 55/0الت سؤادرصد  60ضريب دشواري . نبود
قدرت . بود 45/0الت سؤادرصد  25و  70/0الت سؤاصد 

الت نيز در سؤابقي  الت بسيار خوب و ماسؤاتميز بيشتر 
وت تفا تجربيدر گروه  .حد خوب و قابل قبول بوده است

با ميانگين و انحراف معيار (ترم نمرات ميان 
 بود معنادار) 54/16±85/3( ترمو پايان  )67/4±11/17(
)001/0, p=67/4(t=.  در گروه شاهد ميانگين و انحراف

و براي  14/15±94/3معيار نمرات امتحان ميان ترم 
 نمرات پايان ترمدر . بود 75/14±21/3امتحان پايان ترم 

 از گروه شاهد بيشتر بود تجربيگروه ميانگين نمرات 
)001/0, p=85/3(t=.  
  

  بحث
نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه نمرات دانشجويان پس 

هاي  هاز تدريس به روش تركيب تئوري و عملي در گرو
 كوچك بهتر از روش مجزاي سخنراني و كار عملي

دهد كه مشاركت فعال  مي اين امر نشان .باشد مي
و استفاده از وسايل كمك اموزشي  دانشجويان در كالس

تواند در  مي براي آموزش به روش ديداري و شنيداري
  .فراگيران نقش بيشتري داشته باشديادگيري 

ي جديد آموزش در پزشكي جزء انكار ها شكارگيري روب
ي ها شرو. روز دنيا استهاي  هناپذير آموزش در دانشگا

 ها ويژگيي نوين هر كدام داراي ها شقديمي آموزش و رو
هر استاد با توجه به  .باشند مي و كارايي خاص خود

گزيند تا بيشترين  مي محتوي درسي خود روشي را بر
آموزش رشته . كارايي الزم براي آموزش را داشته باشد

پزشكي با توجه به وجود دروس تئوري و عملي تنوع 
و همكارانش  ديزجي). 8و7(طلبد مي ي آموزشي راها شرو

ي آموزش سخنراني و آموزش ها شاثير رودر مقايسه ت
در گروه كوچك بر ميزان يادگيري دانشجويان پرستاري 
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كوچك ميزان هاي  هنشان دادند كه با بحث در گرو
سخنراني هاي  هيادگيري به طور معناداري بيشتر از گرو

صفري و همكاران نيز معنا دار بودن ). 12(بوده است
قايسه با سخنراني كوچك را در مهاي  هيادگيري در گرو

  ).13(ن رشته پرستاري نشان دادنددر آموزش دانشجويا
در . بـا ايـن تحقيـق همخـواني دارد     نتايج تحقيقات فوق كـامالً 

تحقيق حاضر نشان داده شده كه اگر ارتباط استاد با دانشجو 
الت را سؤاكه امكان پاسخگويي  يبه طوربسيار نزديك باشد 

و همچنين استاد با اسـتفاده  به صورت رودر رو داشته باشد، 
الت خاص هدف دار بتواند ذهن دانشجو را فعال نمايد، سؤااز 

ــد اســتخوان   ــادگيري دروس ســنگيني مانن ــزان ي  شناســي مي
همچنين در مقايسـه  . جمجمه براي دانشجو آسانتر خواهد بود

 نشان داده شد كه استفاده از روش اسـتاد محـور بـه تنهـايي    
كـاربرد   آنـاتومي لـب حفظـي ماننـد    تواند در يادگيري مطا نمي

وسيعي داشته باشد و اگر تمام ادراكات حسي فراگيران ماننـد  
. شنيداري، ديداري و المسه درگير شود نتايج بهتر خواهد بود

به منظور مقايسـه روش سـنتي بـا روش جديـد     اي  در مطالعه
آموزش بـر مبنـاي حـل مسـأله در دو دانشـكده پزشـكي در       

تنه و اندام را بـا يكـديگر مقايسـه     ناتوميآانگلستان، يادگيري 
اما بر خالف انتظار آنها نتيجه گرفتند كه گروه سـنتي  . نمودند

البتـه چـون ايـن    . را فـرا گرفتنـد   آنـاتومي بهتر از گروه مدرن 
مقايسه بين دو دانشگاه با اساتيد متفـاوت و شـرايط متفـاوت    

يـن  تواند علت اخـتالف بـين آنهـا بـا ا     مي تحصيلي انجام شده
  .)14(تحقيق باشد

و برخي ديگر از دروس  آناتوميمشكلي كه در درس 
شود حجم بسيار زياد مطالب  مي علوم پايه پزشكي ديده

 كوچك را محدودهاي  هباشد كه امكان كار در گرو مي آن
، ها سايران، محدوديت زمان كالهاي  هدر دانشگا .نمايد مي

عمال تدريس  ها سو تعطيالت زياد و نابهنگام در بين كال
كوچك و يا آموزش بر مبناي حل مسأله را هاي  هدر گرو

از اين رو، عمال اساتيد براي به . نمايد مي با مشكل مواجه
ناچار از روش استاد محور  ها سپايان رسانيدن كال

كنند و اين مسأله معضل بزرگي براي اساتيد  مي استفاده

د از در ايران است كه امكان استفاده اساتي آناتومي
در مطالعات كرمانيان و . ي مدرن را كم مي كندها شرو

همكارانش كه بر روي دانشجويان پزشكي در درس 
اندام انجام دادند، روش سنتي استاد محور را با  آناتومي

. آموزش بر مبناي حل مسأله با يكديگر مقايسه نمودند
آنها نشان دادند كه روش مدرن نسبت به روش سنتي از 

ري اهميت بيشتري داشته، و دانشجوياني كه لحاظ يادگي
آموزش ديدند، نسبت به دانشجويان گروه  PBLبا روش 

الت حفظي و استنتاجي سؤاروش سنتي بهتر توانستند به 
در تحقيق حاضر با توجه به اينكه فقط ). 15(پاسخ دهند

مورد ارزيابي قرار گرفت و در  شناسي بخش استخوان
يادي را در نظر گرفت عمال الت زسؤاتوان  نمي اين بخش
ل براي ارزيابي فراگيران طراحي گرديد و سؤاتنها ده 

  . ارزيابي به صورت كلي انجام شد
كوچك و محول هاي  هدانشمندان اعتقاد دارند كار در گرو
تواند موجب افزايش  مي كردن بخشي از كار به دانشجو

انگيزه در آنها شده و اين خود موجب افزايش سطح 
و از بين بردن فاصله بين دروس تئوري و عملي  يادگيري

 و) Feingold(گلد  فين ). 16(خواهد شد ها هدر دانشگا
هاي  هبا موضوع تدريس در گرواي  همكاران مطالعه

نتايج . كوچك را براي دانشجويان كارشناسي اجرا نمودند
قابل توجهي  به طورتواند  مي نشان داد كه اين روش
بحث در ). 17(را افزايش دهد تعامل استاد و دانشجو

و ارزشمند  مؤثركوچك براي يادآوري مطالب هاي  هگرو
است و باعث نگهداري مطالب و تركيب آنها و همچنين 

بنا  ).18(شود مي بهبود نگرش در زمينه تفكر انتقادي
توان نتيجه گرفت كه بحث گروهي و كار در  مي براين
 ،ويانكوچك باعث افزايش مشاركت دانشجهاي  هگرو

ليت و مسؤواحساس بيشتر  ،افزايش عمق يادگيري
  .پژوهش، در دانش پژوهان خواهد شدآشنايي با شيوه 

  
  گيري نتيجه

كوچك در يادگيري درس هاي  هروش آموزش در گرو
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تر از سخنراني استاد مؤثردانشجويان پزشكي  آناتومي
 با توجه به نتايج اين تحقيق به نظر .باشد مي محور
هايي از  توان در تدريس و ياددهي قسمت يم رسد كه مي

كار . توان از اين روش استفاده نمود مي آناتوميدروس 
كوچك فرصت مناسبي است تا ارتباط بين هاي  هدر گرو

همچنين احتماال به علت . دانشجو و استاد بيشتر گردد
فعاليت بيشتر دانشجويان در برنامه آموزشي اعتماد به 

ي تحصيل طوالني در رشته نفس مناسبي را در ابتدا
  .نمايد مي پزشكي براي دانشجويان فراهم

با توجه به نقش بازدارنده حجم بسيار زياد مطالب علوم پايه 

گردد كه تعامل  مي ي آموزشي، پيشنهادها در ارائه نوآوري
بورد هر گروه آموزشي با مديران گروه هيأت  منطقي بين

تحصيلي  ايجاد گردد تا براي هر رشته ها هدانشگا
ي مناسبي طراحي گردد تا اساتيد با استفاده از ها سرفصل

  .ي مدرن بتوانند اموزش بهتري داشته باشندها شرو
  

  قدرداني
از جناب آقاي آقاجاني رياست محترم مركز توسعه  

  .نهايت تشكر و قدرداني را داريم آموزش پزشكي دانشگاه
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Comparing the Effects of Lecture and Work in Small Groups on 
Learning of Head and Neck Osteology in Medical Students 

 
Manouchehr Safari1, Laya Ghahari2 

Abstract: 
Introduction: Traditional teaching methods cannot  keep up with the new knowledge in medical students 
anymore. There are several challenges between traditional and new teaching methods in different courses 
.This study has tried  to compare the effects of two teaching approaches on education of osteology( lecture 
VS work in small groups). 
Methods: In a quasi experimental study, 54 medical students of Semnan Medical University who had 
selected anatomy of head and neck were randomly divided into small groups of experiment in two sequent 
semesters . Theoretical and practical sessions of Osteology were simultaneously held for the first four 
sessions in groups with 5 member. Results of mid term and final exams of these groups were compared with 
those of the past  two semesters in which the medical students had been educated only by lecture in a theory 
and practice combination method as a control group. Data were analyzed by SPSS software.  
Results: The mean scores of midterm and final exams in combined theory and practice experimental groups  
were significantly higher than controls in which classes were held just by lecture with separate theoretical 
and practical issues . 
Conclusion: In small groups, the level of learning osteology, compared to traditional method, was more. 
This increase is possibly due to the sense of team work and a better  student and  teacher relationship 
resulting in a more motivation of studying. 
Key words: Head and neck anatomy, medical education , small group, lecture , medical students. 
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