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  مقدمه 

 ميخود در كسب مفهوم سه رياست كه فراگ نيا بر يسع يدرس يمحتوا يده اهداف، انتخاب و سازمان نييامروزه در تع
هدف بر استفاده از  نيتحقق ا يوادار شود، برا يو گروه يفرد ،يعلم ،يذهن يها تياز طرق مختلف به فعال باشد و
  .شود تأكيد ميفعال  يها روش

فرصت كافي براي تجزيه و تحليل نكات  ايجادابعاد آموزشي و  نظر از و يادگيري به شيوه بحث گروهي، صرف آموزش
اين شيوه خصوصاً . فرهنگ اجتماعي و ارتباطات افراد نيز تأثيرات غيرقابل انكاري دارد يها، به لحاظ ارتقا ريز در بحث

هاي ارتباطي، ايجاد اعتماد به نفس با بحث در مورد موضوع، بهبود  بهبود مهارت در يليتكم التيتحص انيدانشجو يبرا
گاه سازي منظور، تقويت توانايي گوش كردن، بيان آزاد نظرات و طرح سؤاالت متقابل كه  يي در رساندن و شفافتوانا

به طور كلي گفتگو و مباحثه، به فكر كردن، درك كردن، . آغازگر و نقطه شروع يك پژوهش خواهند بود، ارزشمند است
مطالعات  جيبا توجه به نتا). 1(برند مندانه از اين شيوه بهره مي كند و همه افراد عالقه مي يادگرفتن و به خاطر آوردن كمك

عمق معلومات  ،يدرس نيعالقه نسبت به عناو جاديدر ا ينسبت به روش سخنران يروش بحث گروه تيمز تأييددر  يقبل
ه ب انيدانشجو زهيمشاهده كاهش انگ و) 3و2( انيمطالعه توسط دانشجو يبرا شتريشده و اختصاص زمان ب جاديا

ازدرس  يگرفته شد بخش ميتصم يتخصص يها در دوره قيعم يريادگي تياهم و يريادگيصورت مشاركت فعال در امر 
به  ئهآن با روش معمول ارا جيارائه و نتا يبحث گروه وهيبه ش حيعلوم تشر يتخصص يدكترا انيدانشجو يبافت شناس
  .گردد سهيمحور مقا -روش استاد

جامعه . اصفهان انجام گرفت يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك حيدرگروه علوم تشر يپژوه مطالعه از نوع اقدام اين
طور ه ب 89-90نيمسال اول سال تحصيلي بودند كه در حيعلوم تشر يتخصص يدكترا ژوهش دانشجويان ترم اول مقطعپ
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  شهناز رضوي و همكار سخنراني در ميزان يادگيري دانشجويانمقايسه دو روش مباحثه و 
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روش سخنراني و جلسات بعدي  به )واحد  2( شرفتهيپ يشناس بافتجلسه از درس  8تدريس  .انتخاب شدند يتصادف ريغ
شد قبل از حضور  مي مطالب و عناوين آموزشي از آنان درخواست يدر اين شيوه، با معرف. به شيوه مباحثه انجام شد

هر  ابتدايدر . ندينما هيته نتيپاورپو كي يصورت دسته جمعه مطالب را مرور و مباحثه نموده و ب گريكديدر كالس با 
 انياز دانشجو يكياز  يشد و به صورت تصادف مي توسط استاد مطرح يسؤالبا توجه به اهداف آموزشي  جلسه،

شد كه همه دانشجويان درگير بحث  مي دانشجويان تالش رياز سا يسپس با نظرخواه .شد جواب دهد مي درخواست
 يابيارز انيدر پا. دينما مي بندي پايان جمعدهي و در  جهت را ها بحث ،انيدانشجو ياستاد پس از اظهارنظر تمام. شوند

 يمند تيرضا زانياز م يبه عالوه جهت آگاه. ترم صورت گرفت انيامتحان پا يبرگزار قياز طر يريادگي زانيم
سه بخش  رد نظرات خود را از آنان درخواست شد. جام گرفتان ينظرسنج يريادگي زانيو م سياز نحوه تدر انيدانشجو

  .نديارائه نما يصورت كتبه ب شنهاداتيپ نيو همچن »ينكات منف«، »نكات مثبت«
نشان داد  يبررس نيا جينتا. شركت داشتند حيعلوم تشر يتخصص ينفر از دانشجويان دوره دكترا 4مطالعه حاضر  در

مباحثه تر از روش  نپايي )5/13±79/4( ديارائه گرد يبه روش سخنران كه يكه ميانگين نمرات دانشجويان در مطالب
و درك  يريادگي زانيمعتقدند م يمشخص شد كه همگ انيدانشجومكتوب از  بر اساس نظرسنجي. بود) 38/1±5/18(

و ارائه الزم  يجهت آمادگ يشترياگر چه زمان ب. است شتريب اريبس يمطالب در روش مباحثه نسبت به سخنران قيعم
هر دو روش جهت توأم  يريكارگه فرصت دوره، ب تيمحدود و يدرس فيتكال اديبه علت حجم ز. است صرف شود

  .شود مي شنهاديپ سيتدر
مباحثه نسبت  سيدر روش تدر يريادگي زانيم برتريبر  يمطالعات مبن ريمطالعه و سا نيا جينتا در مجموع با توجه به

 انيدانشجو سيتدر يخصوص برابه از روش مباحثه  شود مي شنهاديفعال پ يآموزش يها روش تيو اهم يبه سخنران
تر و  در ابعاد گسترده سيروش تدر نيا تأثير جيشود كه نتا مي به عالوه پيشنهاد. استفاده شود شتريب يليتكم التيتحص

  .گردد يتر بررس در جامعه بزرگ
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