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امروزه یکی از نیازهای جدی زندگی که به سرعت در

هاست؛ چرا که این امر یکی از مؤثرترین زمینه هایی است

حال تغییر می باشد شکل دادن به تحوالت و نوآوری های

که ما را قادر می سازد تا فاصله خود را با تحوالت و

*نويسنده مسئول :خدیجه حاتمی پور

ايمیلkh_hatamipour@yahoo.com :

دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران.

تلفن091112912001- :

فلورا رحیم آقایی و همکاران

8

دگرگونی های جهانی کمتر کنیم (1و .)2یکی از راه های

کار گروهی و ایجاد انگیزه در تداوم یادگیری و تغییر

مفید برای نیل به اهداف آموزشی و درسی ،فرآیند تدریس

نگرش اشاره کرد ( 10و  11و .)12

است و به همین دلیل از اهمیت برخوردار است ( .)3در

شرکت فعال مهم ترین ویژگی کار در گروه های کوچک

عصر حاضر تکنولوژی با سرعت زیادی پیش می رود و

و به معنای تعامل بین همه اعضای گروه است .میزان تعامل

جامعه ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند افرادی هوشمند،

هر فرد با اعضای دیگر گروه متفاوت است؛ ولی حداقل

خالق و نوآور است .تنها آموزش های مناسب می توانند

تعاملی باید وجود داشته باشد .جنبه مورد توجه دیگر،

نیروی انسانی ماهر و ورزیده ای را تربیت نمایند .باید این

ارتباط افراد با یکدیگر است که به روش های مختلفی مانند

آموزش ها در ابتدا با طراحی و استفاده از الگوها و فنون و

ارتباط چهره به چهره ،تلفن و یا تله کنفرانس برقرار می

روش ها و پس از آموزش با سنجش و اندازه گیری همراه

شود .کار هر گروه باید معین و مشخص باشد .بدین معنی

باشند .با توجه به اهمیت و نقش آموزش ،اکنون مسأله این

که هر گروه روی یک موضوع متمرکز شود تا از اغتشاش

است که با کدام شیوه ها و الگوهای یاددهی و یادگیری می

و عدم تمرکز افراد جلوگیری گردد .پژواک تفکر از

توان شرایطی فراهم کرد تا دانشجویان با عالقه و عمیق یاد

ویژگی های مهم آموزش به روش گروه های کوچک است

گرفته و در جریان آموزش فعال قرار گرفته و مهارت های

که طی آن افراد در جریان بحث از آن چه می آموزند و

اساسی اجتماعی را کسب نمایند (1و .)4معلمین در فرآیند

تجربه می کنند ،استفاده می نمایند و در رفتارشان تغییر

تدریس نقش به سزایی دارند و الزم است آن ها برای

ایجاد می شود .این امر منجر به آموزش عمیق می گردد .در

تدریس ،روش هایی را به کار ببرند تا دانش جویان را به

واقع یکی از کاربردهای گروه های کوچک ،تبدیل تجربه

صورت فعال و متفکرانه در فرآیند یادگیری دخالت دهند

به یادگیری است ( 8و  13و  .)14به عبارتی دیگر این روش

( 5و 6و  .)7یکی از روش ها مباحثه در گروه های کوچک

قدرت بیان فراگیر را تقویت می کند و در نهایت تحمل و

است .روش بحث در گروه های کوچک یکی از مفیدترین

سعه صدر او در شنیدن نظرهای متفاوت بیشتر می شود و از

و معتبرترین روش هاست که موجب تسهیل تحقق اهداف

طریق همکاری با دیگران مهارت های تعامل و تبادل نظر با

آموزشی و یادگیری عمیق تر و مؤثرتر می شود .در این

دیگران را کسب می کند .همچنین این روش باعث افزایش

روش مدرس بحث را کنترل و هدایت نموده ،به انتقال پیام

اعتمادبنفس و کاهش خجالت و کم رویی در فراگیران می

ها کمک می کند .در نتیجه ،این امر منجر به برقراری تعامل

شود .مواردی مانند درست شنیدن ،دقت کردن ،رعایت

بین فراگیران می شود ( 8و  .)9از دیگر مزایای این روش

حقوق دیگران ،احترام به نظرهای دیگران ،پذیرش نظریه

می توان به کسب اطالعات علمی همراه با پرورش تفکر

های مخالف ،رعایت آداب گفتگو و سکوت به هنگام لزوم

فراگیر ،قدرت بیان و توانایی اظهارنظر در جمع هم کالسی

با این روش تقویت خواهد شد (  15و  .)16در زمینه

ها ،انتقادپذیر و منتقد بودن ،توانایی مدیریت ،قدرت تجزیه

اثربخشی روش بحث گروهی پژوهشهای مختلفی انجام

و تحلیل و استدالل ،افزایش اعتماد به نفس و قدرت تصمیم

شده و اکثراً مؤید اثربخشی آن بهویژه در مقایسه با دیگر

گیری ،فراخ اندیشی و باز شدن ذهن نسبت به نگرش ها،

روشهای آموزشی هستند.

پرورش مهارت برقراری ارتباط بین افراد ،توسعه فرهنگ
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درس روش تحقیق در پرستاری از جمله دروسی است که به

دست یافتند که دانشجویان پس از اتمام درس به روش های

تفکر و برقراری ارتباط بین مطالب ارایه شده در طول یک

معمول حتی تمرین عملی پروژه مهارت الزم را برای

ترم تحصیلی نیاز دارد .با توجه به اهمیت فراوان پژوهش و

طراحی یک پیشنهاد تحقیق یا همکاری مناسب در یک

تحقیق ،اهمیت یادگیری عمقی این درس در پرستاران بیش

تحقیق واقعی را کسب نمی کنند .آنان با وجود گذراندن

از پیش مطرح می شود .در طی تدریس این درس ،مشاهده

درس به شکل تئوری و انجام پروژه کالسی در بخش

شده که دانشجویان با وجود مطالعه زیاد ،دارای اعتماد

عملی ،در تدوین یک پروپوزال با مشکل مواجه هستند .به

بنفس در اظهار نظر ،بحث و به مشارکت گذاشتن دانش

همین دلیل انگیزه کافی برای درک و بکارگیری روحیه

خود نیستند .این امر ناشی از عدم ایجاد درک عمیق و

پژوهش گری در آنان ضعیف بود .در بررسی مقدماتی که با

پیوسته از مفاهیم ارایه شده درس روس تحقیق در پرستاری

کمک پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مصاحبه های انجام

است .ضمنا دانشجویان مطالب گفته شده سر کالس را پس

شده طی دوره های تدریس با دانشجویان ،به عمل آمده،

از ترک کالس فراموش می کنند .شاید یکی از علل

نگرش دانشجویان به کاربردی بودن درس روش تحقیق

یکنواختی تدریس به روش سخنرانی باشد که طی آن

ضعیف با میانگین 6.37± 0.23از مجموع  43بود .همچنین

مطالب به صورت منقطع و در جلسات متعدد ارائه می

در پاسخ به پرسش انتهای این پرسشنامه هیچ دانشجویی علی

گردید .اجرای این روش به صورت کیفی و سپس تعیین

رغم اطالع رسانی و تشویق ،عضو کمیته تحقیقات

تجربه دانشجویان از تدریس این درس به صورت گروه های

دانشجویی نشده و قادر به انجام تحقیقی دانشجویی نبودند.

کوچک در کالس ،ضمن تجلی این دانش ،در افزایش

این مطالعه مقدماتی در جهت دریافت وضعیت موجود و

اعتماد بنفس نیز دارای اهمیت می باشد .نتایج برخی

لزوم انجام پژوهش صورت گرفت.

مطالعات نشان می دهد که وقتی آموزش در شکل گروه

در این مطالعه مدرس (عضوی از محققین) که دارای سابقه

های کوچک اجرا شود ،تغییر سریع تر در نگرش

چندین ساله تدریس و همچنین تدریس در درس مربوطه

دانشجویان ایجاد می گردد ( 17و .)18

بوده و همچنین در طول تحصیل دوران ارشد و دکترای

از این رو و با عنایت به محدود بودن چنین پژوهشی در

خود روش های تدریس را گذرانیده و تمرین تدریس را

کشور و نیز لزوم بررسی تجربه دانشجویان از این روش

پاس کرده بود با توجه به تجربیات خود روش تدریس در

تدریس ،پژوهشگران بر آن شدند پژوهشی کیفی با هدف

گروه های کوچک را با کمی ارائه پیش سازمان دهنده های

ارزیابی آموزش در گروه های کوچک همراه با تمرین

درسی و تمرینات رقابتی ترکیب نمود و در کالس درسی

رقابتی در آموزش روش تحقیق به دانشجویان کارشناسی

خود اجرا کرد .روش تدریس به شکل گروه های کوچک

پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن طی سال های

همراه با تمرینات رقابتی در کالس های درسی اجرا شد.

1395الی  1396به مدت دو نیمسال انجام دهند.

جامعه مطالعه را کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری

روش كار

و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن تشکیل می

مجریان تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و براساس
تجربیات خود در آموزش درس روش تحقیق به این نتیجه
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قبل از ورود به مطالعه بود .بدین ترتیب دانشجویان مقطع

دانشجویان امتحان میان ترم به روش معمول نیز توسط

کارشناسی که درس را انتخاب واحد کرده و در کالس ها

مدرس در طول ترم انجام شد) .پس از اتمام ترم در دو

حضور داشتند انتخاب شدند .کالس ها پس از دادن طرح

جلسه جمع بندی توسط مدرس به شکل مروری سریع بر

درس اولیه و توضیحات در طول ترم های مربوطه به شکل

مطالب اصلی و پایه انجام شده و اشکاالت دانشجویان مرتفع

گروه های کوچک با تمرینات رقابتی برای همه ی

گردید .الزم به ذکر است که هر گروه پروژه کالسی هم

دانشجویان برگزار شد .در ابتدای ترم دانشجویان با اولویت

داشت که در جلسات با یادگیری انجام شده و جلو می رفت

عالقه خود ،به گروه های  5یا  6نفره تقسیم شدند .به این

تا به عنوان تکلیف نهایی در نظر گرفته شود و به این ترتیب

گروه ها اسمی داده شد .به درخواست خود دانشجویان از

عمال آموخته ها بکار گرفته می¬شد.

اسامی رنگ ها استفاده شد تا در لحاظ نمره و رتبه در

پس از اتمام ترم ،روش تدریس بکار برده شده از طریق

تمرینات و مسابقات کالسی تسهیل ایجاد گردد .اگر

روشی کیفی مورد بررسی قرار گرفت .روش گردآوری

دانشجویی در جلسه ای غیبت داشت در مسابقات و تمرین

اطالعات مصاحبه های عمیق نیمه ساختار بود که با تک

آن جلسه نمره ای در گروه برای وی در آن جلسه در نظر

تک دانشجویان تا رسیدن به اشباع داده صورت پذیرفت.

گرفته نمی شد .هر جلسه مطالب مورد نیاز برای مطالعه در

نمونه گیری به شکل هدفمند بود .شرکت کنندگان پس از

جلسه بعد به دانشجویان اعالم می شد و قرار بر این بود که

دعوت به همکاری از میان داوطلبان انتخاب شدند .تعداد

قبل از ورود مدرس اعضای گروه به شکل نیم دایره دور هم

آنها  12نفر بود و پس از آگاهی کامل از مطالعه و اهداف

و رو به محل قرار گیری استاد نشسته باشند .در ابتدای

آن ،فرم رضایت نامه را امضاء کردند .در این مطالعه روش

کالس ،مقدماتی از مفاهیم اصلی و پایه توسط مدرس ارائه

اصلی جمع آوری داده ها ،همان طور که گفته شد مصاحبه

می شد و تمرینی در مورد مطلب آن جلسه در اختیار

های باز نیمه سازمان یافته و عمیق بود که با یک پرسش

دانشجویان گذاشته می¬شد .دانشجویان در فرصتی که به

عمومی در مورد موضوع آغاز می شد .فرم مصاحبه دو دسته

آنها داده می¬شد ابتدا در گروه های خود به گفتگو و

سوال راهنما داشت :سواالت اصلی و سواالت پیگیری .متن

مشاوره و انتقال مطالب یادگرفته شده خود و شروع کالس

مصاحبه ها با اجازه شرکت کنندگان ضبط شد و سپس به

پرداخته و سپس تمرین را انجام می دادند .در انتها نماینده

صورت نوشته درآمد .در چند مورد برای باال بردن صحت

ای از همه ی گروه ها به رهبری مدرس به جلو آمده و

کار از چک کردن متن¬ها و کدها با شرکت کنندگان و

تمرین انجام شده را ارائه می داد و بقیه گروه ها در مورد آن

انجام مصاحبه های تکمیلی استفاده شد .طول مصاحبه ها از

گروه بحث و گفتگو می کردند .در هر جلسه گروهی که از

 45دقیقه تا  1ساعت متفاوت بود .هنگام انتخاب شرکت

بقیه برتر بود به عنوان برنده جلسه اعالم شده و نمره خود را

کنندگان برای مصاحبه سعی شد که در بین شرکت

که قرار بود بعنوان نمره مثبت ( اضافه شده به نمره کل) در

کنندگان دانشجویان ممتاز و غیر ممتاز ،نماینده کالس،

نمره آزمون پایانی در نظر گرفته شود دریافت می کرد.

دانشجوی آرام و پر هیاهو ،بی انگیزه و پر انگیزه وجود

مجموع تمرینات هر جلسه نیز برای هر گروه به عنوان نمره

داشته باشد تا داده ها جامعیت داشته باشد .مصاحبه ها با

میان ترم در نظر گرفته شد (البته برای بررسی سطح یادگیری

تمایل دانشجویان در محیط دانشگاه انجام گرفت.
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پژوهش حاضر بخشی از یک فرایند آموزشی است و

پسر شرکت کردند که در رنج سنی بین  20تا  22سال قرار

مداخالت با هماهنگی و تأیید مسئوالن ذیربط انجام گرفت.

داشتند .تم های بدست حاصل حدود  213کد اولیه مرتبط با

شرکت دانشجویان در این پژوهش به صورت داوطلبانه بود.

موضوع بود .با ادامه ی کار و مقایسه های پی در پی و ادغام

برای رعایت اصول اخالقی به دانشجویان اطالع داده شد

این تمها تجربه و ارزیابی روش مذکور از دید دانشجویان

مطالب بدون ذکر نام آنان در پژوهش استفاده خواهد شد.

در قالب  6تم و  24زیر تم ظهور یافت (جدول  .)1تم ها

اخالق

عبارت بودند از :کالس پرنشاط و زنده ،بکارگیری بالفصل

مقاله

این

با

کد

 IR.IAU.AK.REC.1397.003به ثبت رسیده است.

یادگرفته ها در عمل ،یادگیری حل مسئله به شکل جمعی،

نتايج

یادگیری منحصر به فرد ،روحیه پژوهش گری ،توان

در این مطالعه  9نفر دانشجوی پرستاری دختر و  3نفر

همکاری و ارتباط با دیگران در فرایند یادگیری

جدول  :1تم ها و زیرتم هاي استخراج شده از مصاحبه کیفی
زير درون مايه (زير تم)

درون مايه (تم)

انگیزه حضور در کالس ،تمرکز کالسی توام با عالقه ،آسان و شیرین تر شدن درس ،جو
کالس پرنشاط و زنده
صمیمی
بکارگیری بالفصل يادگرفته ها در آموخته هاي کارا ،مهارت در شیوه تحقیق ،فرصت پیاده کردن یادگیري در عمل
عمل
يادگیری حل مسئله به شکل فرصت تفکر جمعی ،توانایی تصمیم گیري هاي مناسب گروهی ،قدرت تحلیل گروهی
جمعی
يادگیری منحصر به فرد

روحیه پژوهش گری

یادگیري موثر و ماندگار ،رفع اضطراب امتحان ،یادگیري در همان کالس درس ،گوش دادن
فعاالنه ،احساس مسئولیت در قبال یادگیري درس روش تحقیق ،یادگیري جمعی ،حسن
رقابت طلبی براي یادگیري
ترغیب و عالقه به تحقیق ،تمایل به محقق شدن ،احساس نیاز به یادگیري روش تحقیق

توان همکاری و ارتباط با ديگران عالقه به کار گروهی ،تحمل اشتباهات افراد ،مهارت کار گروهی ،اطمینان به کار و دانش دیگران

در فرايند يادگیری

تم اصلی :کالس پرنشاط و زنده

نحوه از کالس درس برای تدریس روش تحقیق را دارای

زیر تم های سازنده تم اصلی :انگیزه حضور در کالس،

مزیت هایی دیده اند از قبیل جذابیت هایی که کالس را پر

تمرکز کالسی توام با عالقه ،آسان و شیرین تر شدن درس،

نشاط می کرده و به گفته ی خودشان یادگیری درس سخت

جو صمیمی

و مبهمی مانند روش تحقیق را با ایجاد جوی صمیمی

در واقع دانشجویان تجربه و درک خود از برگزاری این

برایشان شیرین و آسان نموده است.
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دانشجویی اینگونه بیان نمود " :وقتی می دونستی گروه

تم اصلی :یادگیری منحصر به فرد

داری و قراره امتیازی در پایان کار گروهیت بهت تعلق

زیر تم های سازنده تم اصلی :یادگیری موثر و ماندگار ،رفع

بگیره همین جایزه خیلی خوب بود و یه نیروی محرکه

اضطراب امتحان ،یادگیری در همان کالس درس ،گوش

بود ....دیگه وقت کالس های اتوکشیده تموم شده اینکه

دادن فعاالنه ،احساس مسئولیت در قبال یادگیری درس

صندلی هامون حلقه ای بود کالس رو انعطاف پذیر می کرد

روش تحقیق ،یادگیری جمعی ،حسن رقابت طلبی برای

و جذابیت و شادی خودشو داشت"

یادگیری

تم اصلی :بکارگیری بالفصل یادگرفته ها در عمل

این تم بیشترین کد های استخراج شده را بخود اختصاص

زیر تم های سازنده تم اصلی :آموخته های کارا ،مهارت در

داد .دانشجویان یادگیری خود را با این روش موثر و

شیوه تحقیق ،فرصت پیاده کردن یادگیری در عمل

ماندگار و بی نظیر و حتی عالی و دور از انتظار به تصویر

یکی از مسائلی که این روش را برای دانشجویان مطلوب

کشیده اند .با این روش ترسی از شب امتحان نداشتند زیرا

نظر ساخته بود این بود که می توانستند در انتهای هر کالس

درس را به گفته ی خودشان در همان کالس درس یاد می

با هم آنچه آموخته اند برای انجام تکالیف و در زمان بعدی

گرفتند و بخاطر مسابقات کالسی تمام تالششان را می

تا جلسه ی آینده و تکلیف کالسی  ،در عمل پیاده کنند و

کردند که فعاالنه گوش دهند و در کنار هم با دیگر گرو ها

یادگرفته ها را به محک بگذارند.

به رقابت می پرداختند .بعالوه از همدیگر یاد می گرفتند و

به بیان یکی از دانشجویان " :قطعا اگه این درس به شکل

اشکاالت و نقص های اطالعاتی هم را پر و اصالح می

سخنرانی و مثل بقیه درس ها گفته می شد فقط یه سواد

کردند.

تئوری از این کار داشتیم و در عمل هیج وقت نمی تونستیم

تجربه یک دانشجو " :خب این روش متفاوته بهتر از این

اینو پیاده کنیم"

نمی شه من برای امتحان شاید بگم اصال نیازی نبود اونطور

تم اصلی :یادگیری حل مسئله به شکل جمعی

بخونم بقیه هم می گفتن دیگه نگران شب امتحان نبودیم

زیر تم های سازنده تم اصلی :فرصت تفکر جمعی ،توانایی

چون همه تالش رو در کالس برای یادگرفتن و برنده شدن

تصمیم گیری های مناسب گروهی ،قدرت تحلیل گروهی

گذاشته بودیم"

توانایی حل مشکل توانایی الزم و سازنده است؛ ولی این

تم اصلی :کسب روحیه پژوهشگری

توانایی به شکل جمعی نیازمند مهارت ها و انگیزه های فراتر

زیر تم های سازنده تم اصلی :ترغیب و عالقه به تحقیق،

است که به اعتقاد دانشجویان از این روش کالسی آنرا

تمایل به محقق شدن ،احساس نیاز به یادگیری روش تحقیق

کسب نموده اند.

دانشجویان با این کالس ها اعتماد به توانایی های انجام

دانشجویی در این مورد بیان کرد " :اینکه توی یه گروه بچه

تحقیق را پیدا کرده و تمایل داشتند که در اینده ای نزدیک

ها با سطوح مختلف قرار می گیری و قراره که همه با هم

تحقیقی را شروع کنند و در حرفه نیز برای رفع مشکالت

سر یه مسئله بحث بکنن باعث می شه کم و کاستی های

بیماران از پژوهش استفاده نمایند.

همو جبران کنن از نظر اطالعات و مشکل رو حل کنن .....

دانشجویی بیان کرد" شاید برای گفتن این توانمندی خیلی

این خیلی خوبه"

زود باشه ولی در مورد انجام پژوهش حتی نوع تجربیش که
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خیلی سخته در من انگیزه به وجود آمده واقعا دلم می خواد

می شود که اساس آن ارتباط متقابل دانشجویان از طریق

یه راهی برای مشکالت بیمارها پیدا کنم"

گفتگو است و به گروه های یادگیری از طریق همیاری،

تم اصلی :کسب توان همکاری و ارتباط با دیگران در فرایند

وظایف آموزشی داده می شود که عالوه بر صحبت کردن

یادگیری

که احتیاج به تجزیه و تحلیل دارد ،محرک شناختی به همراه

زیر تم های سازنده تم اصلی :عالقه به کار گروهی ،تحمل

مشارکت اجتماعی برای رشد شناختی آن ها فراهم می شود

اشتباهات افراد ،مهارت کار گروهی ،اطمینان به کار و دانش

( .)15بحث گروهی یک روش تعاملی و فرآیندی جمعی

دیگران

برای تفکر پیرامون حل مسأله است .طبق نظرات روانشناسان

به گفته ی دانشجویان با هم کارکردن و یادگرفتن هنری

پرورشی ،یادگیری زمانی بهتر می شود و تأثیر آن ماندگارتر

بوده که در طول ترم با این درس یاد گرفتند اینکه تقسیم

است که با فعال سازی و مشارکت بیشتر دانشجو در امر

کار کنند و دیگران را هم بپدیرند.

یادگیری همراه باشد ( .)19پژوهش حاضر با هدف تعیین

به گفته ی دانشجویی " :یاد گرفتیم که با هم تو یه راستا

تجربه دانشجویان پرستاری از آموزش در گروه های

حرکت کنیم با تموم اختالف ها ،باعث شده همکاری

کوچک با تمرینات رقابتی در تدریس درس روش تحقیق

بهتری با هم داشته باشیم این همکاری هنوز ادامه داره و

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن انجام شد .پژوهش ها

دوستیهامون داره بیشتر می شه باورتون نمی شه ما خیلی

نشان دادند تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجو محور،

مشکل داشتیم اگه یکی اشتباهی داشت بهش می گفتی

یادگیری آنان را تقویت می کند] .[20،21پژوهشگران در

فوری ناراحت می شد االن همه نظر می دن به هم کمک

تحلیل معضالت آموزش ،یکی از مهم ترین مشکالت فرا

می کنن"

روی تربیت فارغ التحصیالن را به عنوان افرادی کارآفرین،

این نتایج به دلیل بررسی عمیق و کاربرد روش تحلیل کیفی

در عدم توجه به روش های یادگیری از طریق گروه های

برای ارزیابی موضوع بسیار مناسب به نظر می رسید و نتایج

کوچک در طول دوران تحصیل آنان می دانند و بهره گیری

از انجایی که به یادگیری موثر اشاره داشت انهم در زمینه ی

از گروه های کوچک را در ایجاد تغییرات شگرف در

تحقیق که می تواند اساس نواوری ها باشد مهم بود و با

یادگیرنده ها مؤثر می شمارند ( 15و  .)22تم های به دست

معیار کالسیک اهمیت داشتن نتایج مطابقت داشت.

آمده در این پژوهش شامل کالس پرنشاط و زنده،

بحث و نتيجه گيري

بکارگیری بالفصل یادگرفته ها در عمل ،یادگیری حل

جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند افرادی است

مسئله به شکل جمعی ،یادگیری منحصر به فرد ،روحیه

که توانایی یادگیری و تجزیه و تحلیل اطالعات را دارند.

پژوهش گری ،توان همکاری و ارتباط با دیگران در فرایند

تغییر در روش تدریس می تواند تا حدودی نیازهای علمی

یادگیری بود.

دانشجویان را برطرف نماید و در این میان روش تدریس به

یکی دیگر از تم های به دست آمده «کالس پرنشاط و زنده»

صورت گروه های کوچک از دیرباز ذهن پژوهشگران را به

بود .در این مطالعه حتی یک نفر از دانشجویان احساس

خود معطوف داشته است .در روش تدریس به شیوه بحث

خستگی در طول جلسات کالسی ننمودند و با عالقه کالس

در گروهی کوچک ،یک ساختار اجتماعی کوچک خلق

را می گذراندند .این در حالی است که دانشجویان در
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جلسات کالسی به روش سخنرانی دچار خستگی می شوند

بود پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که در روش بحث در

و زمان ابراز این خستگی بر حسب قدرت بیان مدرس متغیر

گروه های کوچک ،حصول فراگیری و برداشت بیشتر

می باشد .اگرچه تفاوت های فردی نیز نکته قابل توجهی می

دانشجویان در کالس درس صورت گرفت (.)16

باشد و دانشجویان در بیشتر مطالعات از بحث گروهی

دیگر تم به دست آمده از پژوهش حاضر« ،یادگیری حل

استقبال کردند که این مورد در پژوهش های دیگر نیز مورد

مسأله به شکل جمعی» بود .پژوهش حاضر نشان داد آموزش

تایید قرار گرفت ( .)28-23محققان بر این باورند که بحث

در گروه های کوچک ،فرصت تفکر جمعی را تقویت

در گروه های کوچک موجب افزایش انگیزه در فراگیران و

کرده و توانایی دانشجو در تصمیم گیری های مناسب

به دنبال آن افزایش یادگیری می شود ( 8و  .)29در

گروهی و نیز قدرت تحلیل گروهی را تقویت می نماید.

پژوهشی که با استفاده از روش بحث در گروه های کوچک

ملکوتی نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که آموزش

برای افزایش یادگیری درس ایمنی شناسی پایه در سال

در گروه های کوچک باعث ایجاد روحیه تعاون،

 1394انجام شده بود نیز دانشجویان ابراز خستگی ننمودند و

کنجکاوی ،جستجوگری و تفکر انتقادی می شود و بهترین

با انگیزه بیشتری درس را دنبال می کردند ( .)8پژوهشی که

راه حل برای یک مسأله مورد بحث قرار می گیرد (.)32

در سال  2011با عنوان اجرای هدفمند آموزش به شیوه کار

پژوهشگران معتقدند روش تدریس بحث گروهی توانایی

در گروه های کوچک برای دانشجویان سال دوم فیزیوتراپی

ترویج حل مسأله را تقویت می نماید ( 33و  .)34این روش

صورت گرفت به خوبی توانست نقش کوتاه مدت اجرای

می تواند مفاهیم انتقادی و قدرت انتقاد در دانشجویان را

روش یاددهی در گروه های کوچک را بر میزان رضایت

تقویت نماید (.)15

مندی دانشجویان نشان دهد (.)30

تم دیگر به دست آمده از پژوهش« ،یادگیری منحصر به

تم اصلی دیگر «بکارگیری بالفصل یادگرفته ها در عمل»

فرد» می باشد .در پژوهش حاضر دانشجویان بیان کردند که

بوده است .در پژوهش حاضر دانشجویان فرصت پیاده

در روش بحث در گروه های کوچک ،یادگیری مؤثر و

کردن یادگیری در عمل را داشتند و به مهارت در شیوه

ماندگارتر بوده و اضطراب امتحان کاهش می یابد .یادگیری

تحقیق رسیدند .تونی و همکاران در پژوهش خود با هدف

در همان کالس درس اتفاق افتاده و فعاالنه به درس گوش

تعیین تأثیر روش تدریس مشارکتی مبتنی بر بحث گروهی و

می دهند و احساس مسئولیت در قبال یاگیری درس روش

روش تدریس توضیحی مبتنی بر کنترل مستقیم در پیشرفت

تحقیق بیشتر شده و یادگیری جمعی و حس رقابت طلبی در

تحصیلی دریافتند شیوه تدریس در گروه های کوچک

آن ها بیشتر می گردد که همسو با پژوهش عسگری و

باعث افزایش مهارت فراگیران در مساله مورد نظر می گردد

همکاران بود ( .)16پژوهش عسگری و همکاران نیز نشان

( .)31فراگیران یادگیری فعال را می آموزند و فرصت

داد که در روش یادگیری در گروه های کوچک اعتماد به

بکاربستن آموخته ها را پیدا می نمایند] .[8در پژوهش

نفس دانشجو بیشتر و خجالت و کم رویی در آن ها متعاقب

عسگری و همکاران هم که با هدف تعیین تأثیر درس اصول

شرکت در جلسات بحث گروهی کمتر می شود (.)16

مدیریت به دو روش سخنرانی و بحث در گروه های

ملکوتی معتقد است روش بحث در گروه های کوچک

کوچک بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری انجام شده

برای شرکت کنندگان امکان شناسایی یکدیگر و احساس
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تعلق به یک جمع را فراهم می نماید ( .)32پژوهش پاکروان

کردن ،رعایت حقوق دیگران ،احترام به نظرهای دیگران،

و همکاران نیز نشان داد که این روش یادگیری باعث

پذیرش نظریه های مخالف ،رعایت آداب گفتگو و سکوت

افزایش عمق یادگیری و یادگیری در همان کالس درس

به هنگم لزوم با این روش تقویت می شود؛ این درحالی

شده و اعتماد به نفس دانشجو را نیز افزایش می دهد ( .)8در

است که در کالس هایی که به روش سخنرانی اداره می

پژوهش قطبی و همکاران هم افزایش میزان یادگیری به

شود دانشجویان عمدتا ساکت و غیرفعال و فقط شنونده

نسبت روش سخنرانی مشاهده و نتیجه گیری شد (.)24

درس خود هستند ( .)31پژوهش امینی شکیب و همکاران

تم اصلی دیگر «کسب روحیه پژوهشگری» بود .در این

نیز نشان داد که حس مشارکت گروهی در دانشجویانی که

پژوهش ترغیب و عالقه به تحقیق و احساس نیاز به یادگیری

در روش گروه های کوچک قرار گرفتند بیشتر بود (.)40

در زمینه تدریس مشهود بود .در پژوهشی که تحت عنوان

حسن پور دهکردی و همکاران نیز طی مطالعه ای به این

فراتحلیل اثرات روش های تدریس گروهی بر بازده

نتیجه رسیدند که تدریس واحد داخل جراحی به دانشجویان

تحصیلی انجام شد ،محققان نقش روش بحث در گروه های

پرستاری با استفاده از روش یادگیری بر اساس بحث

کوچک را در عالقه مندی دانشجویان به آن مطلب غیرقابل

گروهی تأثیر بیشتری بر رفتار و نگرش آموزش گیرندگان

انکار دانستند ( .)35پژوهش های زیادی بر نقش روش های

در مقایسه با روش سخنرانی دارد .آن ها همچنین به مدرسان

تدریس مشارکتی بر بازده تحصیلی و عالقمندی دانشجویان

و سیاست گزاران آموزشی توصیه کردند که از ادغام روش

به درس مورد نظر تأکید کردند (.)38-36

های نوین آموزشی بر حسب موقعیت در آموزش

از دیگر تم های به دست آمده «کسب توان همکاری و

دانشجویان بهره ببرند .در واقع به نظر می رسد افزایش

ارتباط با دیگران در فرآیند یادگیری» بود .در استفاده از این

کیفیت آموزش با استفاده از روش های نوین تدریس،

روش عالقه به کار گروهی بین دانشجویان قابل مشاهده بود

هرگاه متناسب با محتوای آموزشی مورد نظر و مختصات

و تحمل خطاها و اشتباهات یکدیگر را داشتند و مهارت

زمانی و مکانی آن باشد می تواند در افزایش رضایتمندی

کارگروهی در آنان تقویت گردید .یادگیری در گروه های

دانشجویان مؤثر باشد (.)43-41

کوچک در دروس علوم پزشکی نقش مهمی دارد .در این

در کل دانشجویان تجربه و دیدگاه خود را از یادگیری

روش دانشجو توانایی برقراری ارتباط مؤثر ،اولویت بندی

روش تحقیق با روش بکارگرفته شده را جهت افزایش

وظایف و اداره زمان را می آموزد ( .)39نورعلی تونی و

مهارت خود در درک ،طراحی ،و اجرای یک طرح

همکاران نیز در پژوهش خود بیان داشتند در روش بحث

تحقیقاتی بسیار مفید و موثر ارزیابی نمودند .همچنین،

گروهی قدرت بیان فراگیر تقویت می شود و در نهایت

یادگیری تثبیت شده و کارا از ماحصل و توان همکاری و

تحمل و سعه صدر او در شنیدن نظرهای متفاوت بیشتر می

توانایی های جمعی از نتایج این روش بوده است.

شود و از طریق همکاری با دیگران مهارت های تعامل و

در نهایت برای افزایش یادگیری موثر روش تحقیق و

تبادل نظر با دیگران را کسب کرده همچنین این روش باعث

کسب انگیزه الزم برای کسب مهارت در این زمینه الزم

افزایش اعتماد به نفس و کاهش خجالت و کم رویی در

است دانشجویان در طول فرایند یادگیری فعال بوده و آن را

فراگیران می گردد .مواردی مانند درست شنیدن ،دقت

بصورت عملی و علمی از ابتدا تا انتها انجام دهند و از همه
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مهمتر اینکه انگیزه یادگیری و انجام تحقیق را پیدا نمایند.
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی روش بکارگرفته شده در
تدریس و فرایند یاددهی یادگیری درس روش تحقیق با
تمرکز بر تجربیات خود درگیران پروژه و دینفعان یعنی
فراگیران بوده است .این هدف می تواند در برنامه های
آموزشی دانشجویان و همچنین دیگر مداخالت آموزشی
آتی بعنوان یکی از اجزای آموزش مورد استفاده قرار گیرد
و این امر می تواند از نقاط قوت این طرح محسوب شود.
بعالوه عالوه بر انگیزه ،عالقه و مهارت کسب شده با این
روش خصوصا به خاطر تمرین های رقابتی باعث افزایش
اعتماد به نفس و عالقه به یادگیری فعاالنه در فراگیران
خواهد شد که عالوه بر ایجاد روحیه جستجوگری روحیه
دانش پژوهی را نیز در آنان ارتقا می دهد.
تشكر و قدر دانی
از تمامی کسانی که ما را در انجام مطالعه حاضر یاری
رساندن تشکر و سپاسگزاری می کنیم.
تضاد منافع
بین نویسندگان مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد.
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ABSTRACT
Introduction: The purpose of this study was to evaluate the training of small
groups with competitive practice in teaching the course of research method by
experience of undergraduate nursing students at Tonekabon Islamic Azad
University.
Materials & Methods: This study was carried out qualitatively (content analysis)
and in two stages. The first stage was to investigate the need to change the
teaching method in the nursing research course in the research population. In the
next stage, teaching was done in the form of small groups with competitive
exercises in classrooms. The study population consisted of all nursing students of
the Tonekabon Islamic Azad University Faculty of Medical Sciences. The criteria
for entering the study were to choose the course of the research method and not to
participate in the research methodology workshops before entering the study. The
data gathering method was a deep semi-structured interview conducted with each
student until data saturation was achieved. Sampling was purposeful. Participants
were selected from volunteers after being invited to collaborate. Their number
was 22, and after completing the full knowledge of the study and its objectives,
they signed the consent form.
Results: Themes resulted from about 213 initial code related to the subject. With
the continuation of work and systematic comparisons and integration of these
themes, 6 themes and 24 sub themes emerged from experience and view of the
students. The main themes were: a vibrant class, the immediate use of learning in
action, collective problem-solving learning, unique learning, research spirit,
ability to interact with others in the learning process.
Conclusion: The motivation, interest, and skill acquired through this method will
increase self-esteem and interest in learning actively in learners especially through
competitive exercises, which will enhance the mentality of scholarship in addition
to developing a search spirit.
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