ارزيابي كمي و كيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان
دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم
اسكندر غﻼمي پريزاد  ،١الهه غﻼمي پريزاد  ،٢علي اشرف عيوضي ،١زينب غضنفري

٤ ،٣

 ١گروه بهداشت عمومي ،دانشكده بهداشت ٢ ،مركز تحقيقات ميكروب شناسي باليني ٣ ،مركز تحقيقات آسيبهاي رواني اجتماعي ٤ ،گروه آموزش بهداشت ،دانشكده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم ،ايﻼم ايران.

مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي سال اول شماره اول بهار و تابستان ٩٣صفحات .١٨-٢٦

چكيده
مﻘدمه و

هدف :روش تدريس سخنراني به عنوان روش غالب در تمام سطوح نظام آموزشي كشور ايران ،يكي از كهنترين

روشهاي آموزش فراگيران بوده كه قدمت آن به سده پنجم قبل از ميﻼد ميرسد .اين روش در فرايند تدريس و يادگيري هنوز
يكي از عمدهترين روشهاي آموزشي مورد استفاده بويژه در نظام آموزش عالي كشورمان به حساب ميآيد .مطالعه حاضر با
هدف ارزيابي كمي و كيفي اين روش تدريس از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم طراحي و اجرا شده است.

روشهﺎ :اين مطالعه به روش توصيفي تحليلي در سال  ١٣٩٠بر روي  ٨٤٠نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم با

استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر سه حيطه تعامل ،مديريت موضوع و فضاي كﻼس ،و وظايف سازماني انجام
شد .روائي پرسشنامه با دو روش اعتبار محتوا و نيز اعتبار سازهاي و پايائي آن با كمك آلفاي كرونباخ مورد تأئيد قرار گرفت.
به عﻼوه در اين پرسشنامه از شاخص مقبوليت نيز براي ارزيابي كلي پرسشنامه استفاده شد .در نهايت دادهها با كمك نرم افزار

آماري  SPSSنسخه  ١٨و آزمونهاي آماري من ويتني و كروسكال واليس مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

يﺎفتههﺎ:

در مجموع  ٣٦درصد دانشجويان مورد مطالعه روش تدريس سخنراني را مطلوب ارزيابي نمودند .از ميان

متغيرهاي حيطه تعامل فرصت طرح سؤال توسط استاد ،و انجام كار تيمي توسط فراگيران به ترتيب  %٥١/٣و  %٢٨/٦بيشترين
و كمترين مطلوبيت را در بين ساير متغيرها داشتند .زمان صرف شده براي هر جلسه و پوشش سرفصل درس از مجموع

متغيرهاي حيطه وظايف سازماني به ترتيب با  %٥٧/٢و  %٣٢/٤داراي بيشترين و كمترين مطلوبيت نسبت به ساير متغيرهاي
مورد بررسي بودند .همچنين در مقايسه ميانگين نمره حيطه مديريت موضوع و فضاي كﻼس بين دختران و پسران اختﻼف
نويسنده مسئول:
دكتر زينب غضنفري

معنيداري مشاهده گرديد ).(Pvalue <٠/٠٥

مركز تحقيقات آسيب هاي رواني

نتيجهگيري :نتايج نشان داد روش سخنراني با وجود استفاده از وسايل مدرن كمك آموزشي نميتواند رضايتمندي قابل

بهداشت ،دانشكده بهداشت،

قبولي را از نظر فراگيران در بخشهاي قابل توجهي از اهداف آموزشي فراهم نمايد .لذا ضروري به نظر ميرسد سياستگزاران

اجتماعي ،گروه آموزش

دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم ،ايﻼم،
ايران
تماس٠٨٤١٢٢٢٣٠٨٣ :

برنامهريزي دقيق در خصوص بهينه سازي و تقويت نقاط قوت و اصﻼح نقاط ضعف آن بكوشند.
كليدواژههﺎ :ارزيابي ،سخنراني ،ديدگاه دانشجويان ،دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم.

نوع مقاله :پژوهشي

دريافت مقاله٩٢/١٢/٢٧ :

اصﻼح نهايي٩٣/٤/٩ :

پذيرش مقاله٩٣/٤/٢٥ :

ارجاع :ﻏﻼمي پريزاد اسكندر ،ﻏﻼمي پريزاد الهه ،اشرف عيوضي علي ،ﻏﻀنفري زينب .ارزيابي كمي و كيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم.
راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي١٣٩٣ .؛ .١٨-٢٦ :(١)١

مﻘدمه:

ياد گرفته شود ،ميدانند و گروهي ديگر تدريس را همورزي

از تدريس همانند يادگيري تعريفهاي متعددي ارائه شده

است .بعضي تدريس را بيان صريح استاد درباره آن چه كه بايد
١٨

متقابلي ميدانند كه بين استاد و فراگير و محتواي كﻼس در جريان

است .عدهاي ديگر از مربيان و متخصصان تعليم و تربيت فراهم

مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي ،دوره اول شماره اول بهارو تابستان ١٣٩٣
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نظام آموزشي با رويكرد جديد درصدد جايگزيني اين روش با روشهاي مناسب ديگر در بسياري از دروس باشند و يا با

ارزيابي كمي و كيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم

اسكندر غﻼمي پريزاد و همكاران

آوردن شرايط و اوضاع و احوالي كه يادگيري را براي فراگيران

مطالعات قبلي نشان داد با وجود مرسوم بودن روش

در تدريس با متغيرهاي متفاوتي سر و كار دارد كه با دستكاري و

هاي ارائه شده توسط اين روش ظرف مدت  ٨هفته به بوته

آسان نمايد ،تدريس مينامند ) .(١تدريس امري ساده نيست .معلم

كنترل آنها شرايطي را به وجود ميآورد كه در آن يادگيري

صورت ميگيرد .شناخت و كنترل همه اين عوامل و متغيرهاي
مداخلهگر كار آساني نيست ) .(١،٢عﻼوه بر اين ،ويژگيهاي
شخصيتي ،رفتارعاطفي ،علم تعليم دهنده و نوع روش تدريس از

تدريس سخنراني در اكثر دانشگاههاي كشور ما  % ٨٠آموزش
فراموشي سپرده ميشود ).(٨

مطالعات فتحي آذر و قاسمي فر ) (٩و فتحي آذر و محمودي

) (١٠نشان داد روشهاي فعال آموزشي بر شيوههاي سنتي

برتري دارد .مطالعه Johnsonو (١١) Mightenنشان داد گرچه

جمله متغيرهاي تأثيرگذار ديگر در فرآيند يادگيري به حساب مي

روش مباحثه بر ميزان قبولي در امتحان دانشجويان تأثير نداشته

دو الگوي مكانيستيك و ارگانيستيك در الگوهاي آموزشي رايج

از روش تدريس سخنراني بوده است .مطالعه صفري و همكاران

آيند ) .(٣از منظر صاحبنظران و فﻼسفه تعليم و تربيت در مجموع

منظور شده كه در الگوي مكانيستيك )قديمي( ،انسان به عنوان

موجودي غيرفعال و تهي در نظر گرفته ميشود كه بر اين اساس
اهداف آموزشي به منظور پر كردن ذهن و شكل دادن رفتار او
صورت ميگيرد ولي در الگوي ارگانيستيك توجه به نياز فراگير و

تواناييهاي او ،از اهميت خاصي برخوردار است كه در اين الگو
بيشتر از روشهاي ياددهي گروهي و كسب تجربه توسط فراگير
استفاده ميشود ).(٤ ،١

روش تدريس سخنراني كه به عنوان روش غالب در تمام

سطوح نظام آموزشي كشورمان )از مدرسه تا دانشگاه( مورد

استفاده قرار ميگيرد ،يكي از كهنترين روشهاي آموزش
فراگيران بوده كه قدمت آن به قول اكثر نويسندگان به سده پنجم
قبل از ميﻼد ميرسد ) .(٥اين شيوه آموزشي حالت يك طرفه
داشته و جزء روشهاي خطي برشمرده ميشود .در اين روش

آموزشي توضيح و توصيف پديدهها از سوي معلم و يا استاد

نقش عمدهاي دارد و معلم محور است .هدف عمده اين روش

انتقال دانش است .روش سخنراني براي گروههاي بزرگ مناسب
است چرا كه تعداد زيادي از فراگيران ميتوانند از آن بهرهمند

شده ،چالش برانگيز است .مطالعه ليك ) (٦و هروي و همكاران
) (٧در يكي از دانشگاههاي امريكا مشخص نمود نمرات درسي و
ارزشيابي دانشجويان در روش بحث گروهي بيشتر از روش

تدريس سخنراني بوده است ولي ادراك دانشجويان اين بود كه

ميزان آموختههاي آنان در روش سخنراني بيشتر و نقش
مدرس در اين شيوه قويتر بود و از نظر دشواري درس ،تفاوت

قابل مﻼحظهاي در دو روش سخنراني و بحث مشاهده نشد.

) (٨نشان داد كه بين ميانگين نمرات كسب شده دانشجويان در

روش تدريس سخنراني و بحث گروهي اختﻼف معني دار وجود
دارد ولي بين رضايت كلي دانشجويان نسبت به دو روش فوق

اختﻼف معنيدار نبوده است .مطالعه جعفري ) (١٢در خصوص
ميزان يادگيري و رضايتمندي دانشجويان در روش تدريس

سخنراني و روش تلفيقي ،نشان داد كه روش تلفيقي موجب
افزايش انگيزه يادگيري ،تسهيل در درك مفاهيم و صميميت بين

استاد و دانشجو ميگردد.

با توجه به مطالعات محدود انجام شده و نظر به گستره

استفاده از روش تدريس سخنراني در نظام آموزشي كشور ما،
نقد اين روش در كشور از ديدگاه صاحب نظران و فراگيران كم

رنگ بوده و كمتر از زواياي مختلف مورد پژوهش قرار گرفته
است .با توجه به اهميت نظر دانشجو در فرايند آموزشي و نظر

به لزوم متناسبسازي روش آموزش با دانشجو ،محققين در

اين مطالعه به ارزيابي ديدگاه دانشجويان نسبت به روش تدريس

سخنراني پرداختند.

روشﻫﺎ:
اين مطالعه به روش توصيفي تحليلي در سال  ١٣٩٠بر روي
 ٨٤٠نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم در رشتههاي
موجود در چهار دانشكده پزشكي )١٤٢نفر( ،بهداشت )٢٢٤نفر(،

پرستاري و مامايي )٢٣٧نفر( و پيراپزشكي )٢٣٧نفر( انجام شد.
دانشجوياني كه حداقل ترم دوم بوده و چهار درس را به روش

سخنراني با چهار استاد متفاوت گذرانده و يا در حال گذراندن

بودند ،به مطالعه وارد شدند .ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه

مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي ،دوره اول شماره اول بهارو تابستان ١٣٩٣
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شوند ) .(٢،٥با اين حال نتايج مطالعاتي كه در اين زمينه انجام

است ولي ميانگين نمره امتحان دانشجويان در روش مباحثه بيش

ارزيابي كمي و كيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم

اي بود كه توسط محققين طراحي گرديد .اين پرسشنامه محتوي
زواياي مختلف كﻼس را پوشش دهد .به منظور تأئيد روائي

پرسشنامه از روش اعتبار محتوا با برگزاري پانل متخصصين و
نيز اعتبار سازه )تحليل عاملي اكتشافي( با تحليل مؤلفههاي

اصلي ،و چرخش واريماكس استفاده گرديد .بر اساس تحليل
صورت گرفته  ٢٥سوال نخست پرسشنامه در قالب سه بعد

تعامل ) ١١سؤال( ،مديريت موضوع و فضاي كﻼس ) ١٠سؤال(
و حيطه وظايف سازماني ) ٤سؤال( قرار گرفتند و پرسشنامه با

شاخص كيزرميرالكين ) (KMOبرابر با  ٠/٩٧و شرح  %٥٧از
كل واريانس دادهها مورد تأئيد قرار گرفت .در پايان پرسشنامه با

استفاده از سه سؤال "در مجموع ميزان يادگيري دانشجو در

روش تدريس سخنراني چقدر است؟"؛ "آيا روش تدريس
سخنراني توسط استاد را ميپسنديد؟" و "چقدر از روش

تدريس سخنراني رضايت داريد؟" شاخص مقبوليت با سه سطح
ضعيف ،متوسط و خوب تهيه و در تحليل نهائي اطﻼعات مورد
استفاده قرار گرفت .مجموع پاسخ گزينههاي خوب و بسيار
خوب به هر سؤال به عنوان مطلوب ،و مجموع پاسخ گزينههاي

ضعيف و بسيار ضعيف به عنوان نا مطلوب تعريف گرديد.

امتيازدهي به سؤاﻻت به روش طيف ليكرت پنج تايي )بسيار
خوب ،خوب ،متوسط ،ضعيف ،و بسيار ضعيف( انجام گرفت.

پايائي پرسشنامه نيز با روش آلفاي كرونباخ براي حيطه تعامل
 ،٠/٩٢حيطه مديريت موضوع و فضاي كﻼس  ٠/٩١و حيطه
وظايف سازماني  ٠/٦٦برآورد شد كه مؤيد پايائي پرسشنامه

مورد استفاده است .نهايتا دادههاي جمعآوريشده با استفاده از
نرم افزار آماري  SPSSنسخه  ١٨و آزمونهاي آماري

ناپارامتري من ويتني و كروسكال واليس مورد تجزيه و تحليل

در مجموع  ٨٤٠نفر از دانشجويان كليه رشتههاي موجود در

دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم از هر دو جنس در اين مطالعه

شركت كرده و روش تدريس سخنراني را ارزيابي نمودند.

جدول  ١جنسيت و متغيرهاي مرتبط با تحصيل را توصيف مي

٢٠

١

دانشكده محل تحصيل

پرستاري-مامائي

(٢٨/٢) ٢٣٧

پزشكي

(١٦/٩) ١٤٢

پيراپزشكي

(٢٨/٢) ٢٣٧

پرستاري

(١٩/٤) ١٦٣

مامائي

(١٠/٥) ٨٨

٧

فوريت هاي پزشكي

(٣/٩) ٣٣

٨

بهداشت عمومي

(٧/١) ٦٠

٩

بهداشت حرفه اي

(١٣/٣) ١١٢

١٠

بهداشت محيط

(٦/٢) ٥٢

١١

پزشكي

(١٦/٩) ١٤٢

١٢

هوشبري

(٦/٣) ٥٣

١٣

اتاق عمل

(٣/١) ٢٦

١٤

علوم آزايشگاهي

(١٣/٢) ١١١

كارداني

(٢١/٥) ١٨١

كارشناسي

(٦١/٥) ٥١٧

دكتري

(١٦/٩) ١٤٢

دوم

(٣٨/١) ٣٢٠

سوم

(١٠/٥) ٨٨

٢٠

چهارم

(٢٥/٥) ٢١٤

٢١

پنجم و باﻻتر

(٢٦) ٢١٨

زن

(٦٧/٣) ٥٦٥

مرد

(٣٢/٦) ٢٧٤

بهداشت

٢
٣
٤
٥
٦

رشته تحصيلي

١٥
١٦

مﻘﻄﻊ

١٧
١٨
١٩

٢٢
٢٣

ترم

جنسيت

(٢٦/٧) ٢٢٤

جدول  ٢وضعيت پاسخ دانشجويان را به تفكيك ابعاد و

سؤاﻻت پرسشنامه نشان ميدهد .از ميان متغيرهاي مورد
بررسي در حيطه تعامل ،متغيرهاي فرصت طرح سؤال توسط
استاد و انجام كار گروهي توسط فراگيران به ترتيب با  ٥١/٣و
 ٢٨/٦درصد بيشترين و كمترين ميزان مطلوبيت را نسبت به

ساير متغيرهاي اين حيطه دارا بودند .در حيطه مديريت موضوع

و فضاي كﻼس ،متغيرهاي مديريت كﻼس و غناي مطالب ارائه

شده توسط استاد به ترتيب با  ٦٤/٢و  ٤٠/٧درصد بيشترين و
كمترين حد مطلوبيت نسبت به ساير متغيرهاي اين حيطه را

يافتهﻫا:

كند.

تعداد )درصد(

داشتند .در حيطه سازماني نيز متغيرهاي زمان صرف شده براي
هر جلسه و پوشش سرفصل درس بر اساس برنامه آموزشي

دوره به ترتيب با  ٥٧/٢و  ٣٢/٤درصد داراي بيشترين و كمترين

ميزان مطلوبيت ،نسبت به ساير متغيرهاي مورد بررسي در اين
حيطه بودند.
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قرار گرفت و در قالب جداول آماري سه گانه ارائه گرديد.

جدول  .١توصيف مشخصات زمينهاي نمونهﻫاي پژوﻫش
رديف

 ٢٨سؤال تخصصي است كه توسط محققين ارائه گرديد تا

اسكندر غﻼمي پريزاد و همكاران

اسكندر غﻼمي پريزاد و همكاران

ارزيابي كمي و كيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم

جدول  .٢وضعيت پاسخدهي دانشجويان به تفكيك ابعاد و سواﻻت پرسشنامه
بسيار خوب

خوب

مﺘوسﻂ

ضعيف

بسيار ضعيف

رديف

بعد

تعداد )درصد(

تعداد )درصد(

تعداد )درصد(

تعداد )درصد(

تعداد )درصد(

١

تعامل متقابل دانشجو و استاد

(١١/٤)٩٦

(٣٠/٧) ٢٥٨

(٢٨/٣) ٢٢٨

(٢٠/٨)١٧٣

(٨/٨)٧٤

٢

حضور فكري دانشجو در كﻼس

(١١)٩٢

(٢٥/٢) ٢١٢

(٣١/٤) ٢٦٤

(٢٠/٥)١٧٢

(١١/٩)١٠٠

٤

(٢٣/٧)١٩٩

(٣٢/٤)٢٧٢

(١٨/٥)١٥٥

(١٥/١)١٢٧

٣

گويه

بارش فكري دانشجو

حيطه تعامل

٥
٦
٧
٨

آمادگي قبلي دانشجو

(١١/٩)١٠٠
(١٠/٤)٨٧

(٣١/٩)٢٦٨

رجوع به كتابخانه و اينترنت

(٨/٢)٦٩

فرصت طرح سؤال توسط استاد

(١٣/٩)١١٧

(٢١/٥)١٨٢
(٣٧/٤)٣١٤

(٣٢/٧)٢٧٥

(٢٣/٦)١٩٨

(١٣/٩)١١٧

فرصت طرح سؤال توسط فراگيران

(١٢/٦)١٠٠

(٢٩/٤)٢٤٧

(٣٢/٣)٢٧١

(١٥/٧)١٣/٣

(١٠)٨٤

(٧/٥)٦٣

(٢١/١)١٧٧

(٣١/٤)٢٦٤

(٢٨/٦)٢٤٠

(١١/٤)٩٦

(٢٥/٤)٢١٣

(١٢/٩)١٠٨

فرصت پاسخگويي به سؤاﻻت فراگير

(١١/١)٩٣

١٠

افزايش اعتماد به نفس فراگيران

(٩/٩)٨٣

١٢

فضاي روحي و نشاط كﻼس

٩

انجام كار گروهي توسط فراگيران

١١

مديريت موضوع و فضاي كﻼس

١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١

سازماني

٢٤

وظايف

٢٣
٢٥

٢٨

مقبوليت

٢٧

(٢٤/٩)٢٠٩

خﻼقيت و نوآوري توسط دانشجو

(١٥/٤)١٢٩

(١١/٤)٩٦

فضاي فيزيكي كﻼس

(١٠)٨٤

(٣١/٨)٢٦٧

(٢٤/٨)٢٠٨

(٣١/٩)٢٦٨
(٣٢/٣)٢٧١
(٢٧/٥)٢٣١
(٢٥/٦)٢١٥
(٣٠/٢)٢٥٤

تسلط استاد بر موضوع

(١١/١)٩٣

(٣٨/٥)٣٢٣

درك مطالب ارائه شده

(١٢)١٠١

(٣٦/٥)٣٠٧

(٣١)٢٦٠

(٣١/٧)٢٦٦

(٣٣/٣)٢٨٠

كيفيت مطالب ارائه شده
غناي مطالب ارائه شده

(٧/٤)٦٢

(٣٦/٣)٣٠٥

(١٠/٥)٨٨

(٣٠/٢)٢٥٤

(١٥/٤)١٢٩

(٤٢)٣٥٣

زمان صرف شده براي هر موضوع

(٩/٣)٧٨

(١٤/٦)١٢٣

(٣٥/١)٢٩٥
(٣٢/٧)٢٧٥

كفايت مطالب ارائه شده

(٢٤/٤)٢٠٥

(٩/٦)٨١

مديريت كﻼس توسط استاد

(١٢/٩)١٠٨

(١٥)١٢٦

(٣٤/٩)٢٩٣

(١٦/٨)١٤١

(٣٦)٣٠٢

(١١/٥)٩٧

(١٤/٩)١٢٥

(٤٧/٤)٣٩

(٢٣/٣)١٩٦

(٣٥/٢)٢٩٦

(٧/٤)٦٢

(٥/٢)٤٤
(٦/٤)٥٤

(١٣/٣)١١١
(١٠/١)٨٥
(٨/٥)٧١
(٥/١)٤٣
(٦/٤)٥٤

(١٢/٣)١٠٣

(٥/٥)٤٦

(١٢/٦)١٠٨

(٧/٦)٦٤

(١٨/٦)١٥٦

(٧/١)٦٠

(١٤/٨)١٢٤

(٣٦/٩)٣١٠

(١٧/٣)١٤٥

(٢٧/٦)٢٣٢

(١٠/٦)٨٩

(٦/٣)٥٣
(٥/١)٤٣
(٤/٦)٣٧

پوشش سرفصل درس بر اساس برنامه آموزشي دوره

(١٤/٩)١٢٥

(٣١/٤)٢٦٤

(٣٤/٤)٢٨٩

(١٤/٣)١١٩

(٥)٤٢

زمان صرف شده براي هر جلسه

(١٧/٣)١٤٥

(٣٩/٩)٣٣٥

(٢٥)٢١٠

(١٠/٢)٨٦

(٧/٦)٦٤

نقش استاد در هدايت و راهنمايي دانشجو
كميت و كيفيت وسايل كمك آموزشي

ﺷاخﺺ

٢٦

(٣٥/٢)٢٦٩

(٢٩/٦)٢٤٩

تبيين مفاهيم مشكل براي دانشجو

٢٢

(٣١/٢)٢٦١

(١٦/٨)١٤١

(٨/٢)٦٩

(١٣/٢)١١١
(١٤/٨)١٢٤

رضايتمندي دانشجو از روش تدريس سخنراني

(٩/٣)٧٨

ميزان يادگيري دانشجو در روش تدريس سخنراني

(١١/٩)١٠٠

پذيرش روش تدريس سخنراني توسط دانشجو

(٨/٧)٧٣

(٣٧/١)٣١٢
(٣٥/٢)٢٩٦
(٢٦/٨)٢٢٥
(٢٣/٧)١٩٩
(٣٢/٦)٢٧٤

(٣٣/٢)٢٧٩
(٣٠)٢٥٢
(٣٠)٢٥٢

(٣١/٢)٢٦٢
(٣٠/٤)٢٥٥

(١٢)١٠١

(٤/٤)٣٧

(١٢/٤)١٠٤

(٧/٦)٦٤

(٢٠/٥)١٧٢

(١٥/٩)١٣٤

(٢٠/٨)١٧٥
(١٧/٦)١٤٨

(١٣/١)١١٠
(٧/٥)٦٣

دانشجويان عﻼوه بر پاسخگوئي به  ٢٥سوال ارائه شده در

 (٨/٤٣و پسران )ميانگين و انحراف معيار بترتيب برابر با ٣٠/١٨

يادگيري خود از روش تدريس سخنراني را به ترتيب ،٣٦/١

سخنراني است .در ساير ابعاد اختﻼف معني داري بين ارزيابي

قالب سه بعد ياد شده ،ميزان رضايتمندي ،ميزان پذيرش و ميزان

دختران و پسران ديده نشد .جدول  ٣بيانگر وجود اختﻼف معني

 %٢٩/٤دانشجويان مقبوليت روش تدريس سخنراني را ضعيف،

دار در ارزيابي دانشجويان رشتههاي مختلف از متغير مقبوليت

بررسي به تحليل ارتباط ميان ابعاد پرسشنامه با متغير جنسيت

معنيدار بودن  ٨مقايسه از مجموع  ٤٥مقايسه دو به دو بود كه

 %٣٤/٦متوسط و  %٣٦خوب ارزيابي نمودند .همچنين در اين

پرداخته شد .نتايج بيانگر اختﻼف معني دار )(Pvalue= ٠/٠٤
ارزيابي دختران )ميانگين و انحراف معيار بترتيب برابر  ٢٨/٩٣و

روش تدريس سخنراني است .آناليزهاي تعقيبي نشاندهنده

به دليل طوﻻني شدن بحث از ارائه جزئيات آناليزهاي تعقيبي در
اين بخش خودداري ميگردد.
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 ٣٢/٤و  ٤٤/٥درصد بيان كردند .همچنين نتايج نشان ميدهد

و  (٨/٥٦از بعد مديريت پرسشنامه سنجش روش تدريس

اسكندر غﻼمي پريزاد و همكاران

ارزيابي كمي و كيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم

جدول  .٣مﻘﺎيسه شﺎخﺺ مﻘبوليت بر اسﺎس متغيرهﺎي جنسيت و رشته تحصيلي
متغير

طبﻘﺎت

انحراف معيﺎر  ±ميﺎنگين

سﻄح معني داري

جنسيت

دختر

٩/٤٨±٣/٣٩

٠/٠٢

رشته تحصيلي

پرستﺎري

٨/٩٦

پسر

مﺎمﺎئي

فوريت هﺎي پزشكي
بهداشت عمومي

بهداشت حرفه اي
بهداشت محيﻂ
پزشكي

هوشبري
اتﺎق عمل

علوم آزمﺎيشگﺎهي

بحﺚ ونتيجه گيري:

٩/١٥±٣/٢٦
±٢/٩٢ ٩/٧٣
±٢/٨٦ ٨/٧٧
٨/٧٧±٣/٣٩
٨/٩١±٣/٥٤
١٠/٨٤±٣/١٨
٨/٦

±٣/٤٤

٩±٣/٥٢
٩/٩٨±٣/٤٤
١٠/٣٠±٣/٣٢

كﻼس بسنده ميكنند؛ بدون اينكه ماهيگيري را بياموزند .در

نظر به سابقه كهن و قدمت روش تدريس سخنراني در نظام

آموزشي كشور ما اين مطالعه در دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم

صورت گرفت تا روش مذكور را از ديدگاه دانشجويان ارزيابي
نمايد .در اين مطالعه از ديدگاه فراگيران حضور و جريان فكري
دانشجو در روش تدريس سخنراني ،حدود  ٣٢/٤درصد به

عنوان ضعيف تا بسيارضعيف بوده است .مطالعات پيشين نيز
تأييدكننده ضعف روش سخنراني با ايجاد خستگي و كسالت،
ارتباط يكطرفه ،فراموشي سريع مطالب ،عدم فرصت كافي براي
طرح پرسش و اشكال و نيز عدم وجود انگيزه ميباشد ).(٨

در اين مطالعه مشخص گرديد فرصت طرح سؤال از فراگير

توسط استاد و فرصت طرح سؤال از استاد توسط فراگير در
روش سخنراني به ترتيب فقط  ٥١/٣و %٤٢از ديدگاه دانشجو در
حد مطلوب بوده است كه جاي تعمق دارد .نتايج بدست آمده با

نتايج مطالعه صفري و همكاران ) (٨همخواني ندارد .شايد دليل
خاص بودن درس مورد ارزيابي در دو مطالعه منسوب نمود.

از متغيرهاي قابل تعمق ديگر در اين بررسي رجوع فراگيران به
كتابخانه و اينترنت به منظور تحقق اهداف آموزشي درس ،هم

چنين انجام كار گروهي در روش تدريس سخنراني بود كه به

ترتيب از ديدگاه دانشجويان فقط حدود  ٢٩/٧و  ٢٨/٦در حد
مطلوب بوده است .به عبارت ديگر عمدة فراگيران در اين روش

تدريس فقط به جزوه استاد و محتواي آموزشي ارائه شده او در

صورتي كه تئوريهاي جديد آموزشي بر اين باورند كه بايد با
ايجاد فكر و انگيزه شخصي براي يادگيري بهتر به دانشجو
مهارت چگونه ياد گرفتن را آموخت و اين سير تكاملي است كه

آموزش بايد بپيمايد ) .(١٣نكته قابل توجه ديگر ضعف روش
آموزشي در انجام كار تيمي فراگيران در مراكز آموزشي و
دانشگاههاست ) (١٣كه اين موضوع در عدم رضايت مطلوب و

ﻼ مشهود است ) %١١/٤و %٢٨/٦
معنيدار دانشجو كام ٌ
دانشجويان به ترتيب روش تدريس سخنراني را در برانگيختن
دانشجو به انجام كار تيمي بسيار ضعيف و ضعيف ارزيابي
نمودند(.

يكي از راههاي اصﻼح روش تدريس سنتي يا سخنراني استفاده
از يادگيري فعال و مشاركت دانشجويان در فرايند يادگيري در
كﻼس است .استراتژيهاي يادگيري مشاركتي عبارتند از درگير

كردن دانشجويان در دانش موجود و آموزش دانش جديد در

كنار هم و از طريق گفتگو كه در طي آن دانشجويان با هم به

صورت گروهي و به سمت اهداف مشترك حركت ميكنند ).(١٣
بنابراين به نظر ميرسد بايد استفاده از استراتژيهاي مورد بحث

با توجه با تأثير آنها در فرايند آموزش در روش تدريس

سخنراني بيشتر به كار گرفته شوند.

از نتايج قابل بحث در حيطه مديريت موضوع و فضاي كﻼس در
اين بررسي ،فهم و درك مطالب ارائه شده توسط دانشجو است
كه در مجموع تنها  %٤٨/٥دانشجويان آن را در حد مطلوب

مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي ،دوره اول شماره اول بهارو تابستان ١٣٩٣

] [ Downloaded from dsme.hums.ac.ir on 2023-01-07

اين مسئله را بتوان به تفاوت نوع مطالعه ،رشته تحصيلي ،و

٢٢

±٣/٣١
٠/٠٠٠

ارزيابي كمي و كيفي روش تدريس بصورت سخنراني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايﻼم

اسكندر غﻼمي پريزاد و همكاران

ارزيابي نمودند و بيش از نيمي از افراد اين موضوع را بينابيني يا

مطالعه Stevensonو  (١٤) Siegelنشان داد استفاده از وسايل

بينائي در يادگيري ،انتظاري فراتر از اين ميزان موفقيت با استفاده

كه تدريس يكنواخت نميتواند در تداوم جلب توجه فراگيران

نامطلوب گزارش كردهاند .با توجه به درگيري دو حس شنوائي و

از روش سنتي سخنراني نميرود .تحقيقات نشان دادهاند

كمك آموزشي سبب تغيير مسير ارتباط ميشود و از آنجايي
مؤثر باشد ،ضروري به نظر ميرسد كه از اطﻼعات ديداري با

دانشجويان به جاي گوش كردن ،بايد بيشتر عمل كنند ،بخوانند،

توجه به اهداف و مواد آموزشي ،به منظور افزايش يادگيري در

فعال در فعاليت هاي تجزيه– تحليل و ارزيابي شركت نمايند ).(١٣

شود.

بنويسند ،بحث كنند و يا در حل مشكل شركت كنند و به طور

سطح دبيرستان و دانشگاه در روش تدريس سخنراني استفاده

غناي مطالب ارائه شده در روش تدريس سخنراني از ديدگاه

مقايسه ابعاد پرسشنامه ارزيابي روش تدريس سخنراني

مديريت موضوع و فضاي كﻼس برخوردار بوده است .به عﻼوه

كﻼس بين پسر و دختر ارتباط معنيدار وجود دارد

فراگيران در اين مطالعه از كمترين ميزان مطلوبيت در حيطه
مطالعه قبلي معلم ،عﻼوه بر غناي مطالب ارائه شده در ميزان
تسلط او بر موضوع سخنراني و كيفيت ارائه نيز تأثيرگذار است.

نگاهي به ديدگاه دانشجو در خصوص متغيرهاي مربوط به
فضاي روحي و نشاط كﻼس و همچنين مديريت كﻼس توسط

استاد )جدول  (٢حكايت از آن دارد كه متغير فضاي روحي و
نشاط نسبت به متغير مديريت كﻼس از مطلوبيت پائينتري

برخوردار است كه خود دﻻلت بر روحيه اقتدار گرايانه استاد و
متكلم وحده بودن او در كﻼس دارد كه اين مسئله بايد در روش

سخنراني اصﻼح و بهينه سازي شود.

مشاهده متغيرهاي مورد بررسي در حيطه مديريت سازماني

برحسب جنس نشان داد كه در حيطه مديريت موضوع و فضاي
) (Pvalue<٠/٠٥ولي در حيطه تعامل و وظايف سازماني ،در اين

روش ارتباط معنيداري بين دو جنس وجود نداشت .به نظر مي

رسد كه اين تفاوت مربوط به روحيه اقتدارگرايي در روش

تدريس سخنراني باشد كه با روحيه پسران به جهت پيشينه و

ساختار فرهنگي جامعه ،سازگاري بيشتر دارد.

با تحليل ارتباط ميان شاخص مقبوليت روش سخنراني از ديدگاه
دانشجويان و متغير جنسيت نشان داده شد دختران مقبوليت

روش تدريس سخنراني را باﻻتر از پسران ارزيابي نمودند كه

شايد بتوان اختﻼف مذكور را به تربيت اسﻼمي دختران در
خانوادههاي ايراني نسبت داد.

حكايت از آن دارد كه با وجودي كه زمان صرف شده براي هر

در ارتباط با ارزيابي پائينتر دانشجويان پزشكي از مقبوليت

است ) (%٥٧/٣ولي مطلوبيت پوشش سرفصلها از ديدگاه

بدست آمده معقول بنظر مي رسد ولي در خصوص رشته

جلسه نسبت به ساير متغيرها از مطلوبيت باﻻئي برخوردار

دانشجو كمتر از  ٥٠درصد بوده است ) (%٤٦/٣كه نشانگر
وجود مشكل يا نقص در اين روش تدريس است.

دانشجويان مورد مطالعه استفاده از وسائل كمك آموزشي در

روش سخنراني با توجه به ماهيت رشته و لزوم كار عملي نتيجه

بهداشت محيط كه باﻻترين ميانگين را از نظر شاخص مقبوليت
دريافت نموده است ،نياز به بررسيهاي بيشتري دارد تا بتوان
در خصوص آن اظهار نظر دقيقتري ارائه داد.

به رضايتمندي از اين روش ،پذيرش روش مذكور و ميزان

كردن شكاف باقيمانده راهي دراز در پيش است و همچون

 (٢ولي اين موضوع هم نتوانسته اسست نظر دانشجو را نسبت

يادگيري از روش تدريس سخنراني را به حد مطلوب
حداقل %٥٠برساند.

نگاهي دقيق به يافتههاي بهم تنيده برخي از متغيرها از ديدگاه

دانشجو حكايت از آن دارد كه روش تدريس سخنراني نمي

تواند اهداف آموزشي را در اكثر متغيرهاي حيطه سازماني
تأمين نمايد ).(١٤

تدريس سخنراني را مطلوب ارزيابي كردند .بديهي است براي پر
گذشته همت بلند و نگاه تيزبين تصميمسازان و تصميمگيران

نظام آموزشي كشور را براي پر كردن خﻼء موجود و اصﻼح

ساختار طلب مينمايد.

روش تدريس سخنراني از ديدگاه دانشجويان در حيطههاي

مختلف آموزشي داراي نقطه ضعفها و نقايص قابل توجهي

است و به تنهايي نميتواند اهداف آموزشي را در نظام آموزشي
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رايج كشور تأمين نمايد .از آنجايي كه اين روش به عنوان يك

روش غالب تدريس دانشگاهي مورد استفاده قرار ميگيرد،
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ميزان كارايي اين روش را باﻻ ببريم.

سپﺎسگزاري:

رضايتمندي ،ميزان يادگيري و پذيرش فراگير در استفاده از اين

از معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي

دارد با انجام مطالعات ميداني بيشتر در اين خصوص ،جايگزيني

و تشكر به عمل ميآيد .همچنين نويسندگان بر خود ﻻزم ميدانند

نظام آموزشي قرار دهيم و يا با راه هاي بهينهسازي مناسب،

سپاسگزاري نمايند.

روش از مطلوبيت قابل توجهي برخوردار نيست .لذا ضرورت

ايﻼم كه تأمينكننده هزينههاي مالي طرح مذكور بوده است ،تقدير

يك روش مناسب به جاي روش سخنراني را در دستور كار

از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بخاطر شركت در مطالعه
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Introduction: Lecture, as the dominant method, in all of the Iran education system is
one of the oldest methods. This education method is one of the most used methods in
teaching and learning especially in higher education. This study was developed and
carried out for quantitative and qualitative assessment of lecture from IUMS students’
perspectives.
Methods: This cross-sectional study carried out on 840 students of Ilam University of
Medical Sciences by using a researcher-made questionnaire including three
dimensions; interaction, subject and class management, and organizational tasks.
Validity and reliability of the questionnaire was confirmed by content and construct
validity and alpha cronbach. An acceptance criterion was used in order to total
evaluation of the scale. Data collected analyzed by SPSS software and Mann-whitney
and Kruskal-Wallis tests.
Results: Totally, 36 percent of students studied assessed lecture, good. In interaction
subscale, opportunity for questioning by the teacher and team work by learners gained
the highest (51.3%) and lowest (28.6%) desirability among all variables respectively.
Time spent for session and course topics cover in organizational tasks, gained highest
(57.2%) and lowest (32.4%) desirability among the subscale variables. A significant
difference was found between girls and boys by subject and class management
(Pvalue<0.05).
Conclusion: the results showed that lecture cannot achieve the acceptance
satisfaction in the most of educational goals. So, it is necessary that educational
systems’ policy makers replace this method with appropriate methods in many of
courses or try for optimizing the method with deep studies.
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