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زمینه و هدف :روش بحث در گروههای کوچک یکی از معتبرترین روشها جهت یادگیری عمیق میباشد .این روش بر اساس شرکت فعال همه اعضای
گروه شکل میگیرد .از طرف دیگر ،درس ایمنیشناسی پایه به تفکر و برقراری ارتباط بین مطالب ارایه شده نیاز دارد .بنابراین ،در مطالعه حاضر از روش
بحث در گروههای کوچک استفاده و تأثیر این روش در افزایش درک دانشجویان از ارتباط بین اجزای سیستم ایمنی ارزیابی شد.
روش کار :درس ایمنیشناسی پایه به صورت  57جلسه  7ساعته به شکل سخنرانی ارایه گردید .سپس چند روز به دانشجویان فرصت داده شد تا مطالعه
کنند .ابتدا آزمونی بر اساس مطالعات انجام شده از دانشجویان گرفته شد و پس از آن به گروههایی تحت عناوین سلولهای سیستم ایمنی تقسیمبندی
شدند .بحث بین گروهها صورت گرفت .در انتها نیز آزمونی برگزار و نمرات آزمون قبل و بعد از بحث در گروههای کوچک مقایسه شد .رضایتمندی
دانشجویان از این روش به صورت شفاهی و سؤال باز نظرسنجی و ثبت شد.
یافتهها :افزایش آماری معنیداری در نمرات دانشجویان پس از انجام بحث در گروههای کوچک نسبت به نمرات آنان قبل از انجام این روش مشاهده شد.
 11درصد دانشجویان معتقد بودند که روش بحث در گروههای کوچک ،تأثیر زیادی در فهم عمیق درس داشت و مایل به تکرار این روش بودند .عالوه بر
این 27 ،درصد دانشجویان نیز بر این باور بودند که اعتماد به نفس آنان نسبت به آنچه آموختهاند ،بیشتر شده است.
نتیجهگیری :بحث در گروههای کوچک روش آموزشی قوی است؛ چرا که اجرای آن در یک جلسه و بر روی کل مطالب تدریس شده ،منجر به افزایش
میانگین نمرات میشود .اجرای این شیوه برای مدرس ممکن است مشکل باشد ،اما تأثیرات قابل توجهی در رفتار آموزشی دانشجویان دارد.
کلید واژهها :گروههای کوچک ،اعتماد به نفس ،مهارت ارتباطی ،رفتار آموزشی
*نویسنده مسؤول :گروه میکروبشناسی و ایمنیشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
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مقدمه

پاکروان و همکاران

کار معین و پژواک تفکر میباشد (.)2

تدریس فعالیتی است که برای تحقق اهداف آموزشی

شرکت فعال مهمترین ویژگی کار در گروههای کوچک و به

صورت میگیرد .در جریان این فعالیت آموزشی باید به امور

معنای تعامل بین همه اعضای گروه است .میزان تعامل هر فرد

مهمی مانند «ایجاد انگیزه برای یادگیری ،کنش متقابل ،کسب و
انتقال اطالعات ،برقراری ارتباط بین اطالعات مختلف ارایه
شده و ایجاد تحول» توجه نمود ( .)5 ،7روشهای تدریس

با اعضای دیگر گروه متفاوت است ،ولی حداقل تعاملی باید
وجود داشته باشد .جنبه مورد توجه دیگر ،ارتباط افراد با
یکدیگر است که به روشهای مختلفی مانند ارتباط چهره به

انتخاب شده به ایجاد تنوع و جاذبه در فراگیران کمک میکند.

چهره ،تلفن و یا تلهکنفرانس برقرار میشود .کار هر گروه باید

تدریس به روشهای مختلفی مانند سخنرانی ،حل مسأله،

معین و مشخص باشد؛ بدین معنی که هر گروه روی یک

پرسش و پاسخ و مباحثه در گروههای کوچک قابل انجام

موضوع متمرکز شود تا از اغتشاش و عدم تمرکز افراد

است .از میان روشهای ذکر شده ،روش بحث در گروههای

جلوگیری گردد .پژواک تفکر از ویژگیهای مهم آموزش به

کوچک یکی از مفیدترین و معتبرترین روشها است که

روش گروههای کوچک است که طی آن افراد در جریان بحث

موجب تسهیل تحقق اهداف آموزشی و یادگیری عمیقتر و

از آنچه میآموزند و تجربه میکنند ،استفاده مینمایند و در

مؤثرتر میشود ( .)9 ،9در این روش مدرس بحث را کنترل و

رفتارشان تغییر ایجاد میشود .این امر منجر به آموزش عمیق

هدایت نموده ،به انتقال پیامها کمک میکند .در نتیجه این امر

میگردد .در واقع یکی از کاربردهای گروههای کوچک ،تبدیل

منجر به برقراری تعامل بین فراگیران میشود ( .)9-1از دیگر

تجربه به یادگیری ()Turning experiences into learning

مزایای این روش میتوان به کسب اطالعات علمی همراه با

است (.)3

پرورش تفکر فراگیر ،قدرت بیان و توانایی اظهار نظر در جمع

درس ایمنیشناسی پایه از جمله دروس علوم پایه میباشد

همکالسها ،انتقادپذیر و منتقد بودن ،توانایی مدیریت ،قدرت

که به تفکر و برقراری ارتباط بین مطالب ارایه شده در طول

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

یک ترم تحصیلی نیاز دارد .با توجه به کاهش بیماریهای

تصمیمگیری ،فراخاندیشی و باز شدن ذهن نسبت به نگرشها،

عفونی و افزایش بیماریهای خودایمنی (ناشی از استرس)،

پرورش مهارت برقراری ارتباط بین افراد ،توسعه فرهنگ کار
گروهی و ایجاد انگیزه در تداوم یادگیری و تغییر نگرش اشاره
کرد (.)1 ،2

اهمیت یادگیری عمقی این درس بیش از پیش مطرح میشود.
تدریس درس ایمنیشناسی پایه به طور عمده به شیوه سخنرانی
و به دنبال آن به روش مطالعه انفرادی دانشجویان انجام

روش گروههای کوچک بر اساس یادگیری دانشجو محور و

میگیرد .اگرچه این شیوه ارزش خود را به عنوان مرحله اول

خودآموزی و در بیشتر موارد مبتنی بر کار گروهی میباشد تا

تدریس ایمنیشناسی پایه دارد ،اما نکته مهم آن است که روش

تعداد اعضای گروه .تعداد اعضای هر گروه بر اساس کارایی در

تدریس تنها به شیوه سخنرانی ،منجر به فهم عمقی درس

مجموعه فراگیران مورد نظر تنظیم میشود و ممکن است 1-2

نمیشود.

نفر و یا بیش از  53نفر باشند .ارتباط بین میزان کارایی گروهها

در طی تدریس درس ایمنیشناسی پایه مشاهده شده است

و تعداد نفرات آن به مجموعه فراگیران مورد نظر بستگی دارد

که دانشجویان با وجود مطالعه زیاد ،دارای اعتماد به نفس در

و کارایی مجموعههای دارای گروههای کوچک بیش از  53نفر

اظهار نظر ،بحث و به مشارکت گذاشتن دانش خود نیستند .این

کمتر از کارایی گروههای کوچک کمتر از  53نفر نیست .نکته

امر ناشی از عدم ایجاد درک عمیق و پیوسته از مفاهیم ارایه

مهم در مورد روش آموزشی گروههای کوچک ،شرکت فعال،

شده درس ایمنیشناسی پایه میباشد .در ضمن ،دانشجویان

933

دوره دوازدهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

ابراز مینمایند که چون این درس برایشان جنبه عینی ندارد،

واحد ایمنیشناسی پایه بودند ،انجام شد .محیط پژوهش،

مطالب تدریس شده را پس از ترک کالس درس فراموش

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز و معیار ورود

میکنند .شاید یکی از علل یکنواختی ،تدریس به روش

دانشجویان این رشته ،انتخاب واحد درس ایمنیشناسی بود.

سخنرانی باشد که طی آن مطالب به صورت منقطع و در

دانشجویان اتاق عمل یک کالس که واجد شرایط الزم برای

جلسات متعدد بدون جمعبندی و برقراری ارتباط بین

اخذ واحد درسی ایمنیشناسی پایه بودند ،نمونههای پژوهش

قسمتهای مختلف ارایه میگردد .به همین دلیل و به منظور

را تشکیل دادند .نمونهگیری به روش تصادفی ساده صورت

افزایش درک دانشجویان از ارتباط بین اجزای سیستم ایمنی و

گرفت.

مطالب ارایه شده طی جلسات متعدد سخنرانی ،استفاده از

تعداد کل دانشجویان کالس  95نفر بود .سرفصلهای مورد

«گروههای کوچک» پیشنهاد میشود .اجرای روش «گروههای

نظر در جلسه اول به دانشجویان داده شد و در مجموع درس

کوچک» به دالیلی همچون «افزایش درک دانشجویان از روابط

ایمنیشناسی پایه به صورت سخنرانی و مطابق سرفصل دروس

حاکم بین اجزای سیستم ایمنی ،تجلی این دانش در بالین و

وزارت بهداشت با استفاده از وسایل سمعی و بصری طی 1

افزایش اعتماد به نفس دانشجویان از دانش کسب شده» دارای

جلسه  7ساعته ارایه شد .این مطالعه به روش یک سوکور

اهمیت میباشد.

انجام گرفت و هیچ یک از دانشجویان درباره انجام مطالعه یا

از آنجا که یادگیری و تجزیه و تحلیل اطالعات مقدم بر

روش آن آگاهی نداشتند.

حفظ کردن است ،در این مطالعه تصمیم گرفته شد تا روش

پس از برگزاری جلسات تدریس به روش سخنرانی،

گروههای کوچک در تدریس درس ایمنیشناسی پایه اجرا

دانشجویان به مدت چند روز فرصت داشتند تا مطالعه کنند و

گردد .با توجه به تأثیر بیشتر و سریعتر بحث در گروههای

به دنبال آن آزمونی از آنان گرفته شد .سؤاالت از تمام انواع

کوچک پس از سخنرانی ( ،)53 ،55تحقیق حاضر با هدف،

تاکسونومی با محاسبه ضریب دشواری ( )Difficulty indexو

بررسی قدرت و میزان تأثیر بحث در گروههای کوچک در

ضریب تمییزی ( )Discrimination indexگنجانده شده بود.

افزایش یادگیری و فهم عمقی پس از ارایه درس به صورت

پس از برگزاری آزمون اولیه ،دانشجویان به گروههای 1-1

سخنرانی انجام شد .به این منظور ،ابتدا درس به صورت

نفره تحت عناوین «سلولهای دندریتیک ،ماکروفاژ ،سلولهای

سخنرانی ارایه و آزمونی برگزار شد .سپس همه مطالب تدریس

 ،Tسلولهای  ،Bنوتروفیل و سلول کشنده طبیعی» تقسیم

شده به صورت بحث در گروههای کوچک و با نظارت مدرس

شدند .تقسیمبندی دانشجویان به صورت تصادفی ،اما اولویت

طی یک جلسه اجرا و به دنبال آن آزمونی با ضریب دشواری و

بر اساس دوستی بین آنها بود و در یک گروه قرار داده شدند.

تمییز (مشابه آزمون اول) برگزار گردید.

از پیشنهاد نماینده کالس نیز در امر تشکیل گروهها و تقسیم
دانشجویان استفاده شد .به گروهها توضیح داده شد که همه

روش کار

افراد باید در بحث مشارکت کنند و ارایه اطالعات بیشتر توسط

این مطالعه از نوع نیمه تجربی و به صورت تک گروهی قبل

اعضای محدود ،جبران عدم شرکت دیگران نخواهد بود .از هر

و بعد و با استفاده از روش سخنرانی و بحث در گروههای

گروه درخواست گردید که در مواردی مانند «منشأ سلولی

کوچک بر روی دانشجویان رشته اتاق عمل دانشکده

خود ،گیرندههای خود و تشابه عملکرد با دیگر گروهها» خود

پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز که در حال گذراندن

را معرفی کنند.
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پس از اتمام صحبتهای گروه ،از گروهای دیگر خواسته

گروههای کوچک مقایسه و با استفاده از آزمون

Paired t

شد اگر مطلبی ارایه نشده است ،اضافه کنند .این امر موجب

ارزیابی گردید P > 3/31 .به عنوان سطح معنیداری در نظر

شد که تمام گروهها به گروهی که در حال صحبت کردن بود

گرفته شد .نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excelو بر اساس

گوش دهند و گفتههای آنان را تکمیل کنند .همچنین گروهای

انحراف معیار ترسیم شد .در ضمن از دانشجویان در مورد

دیگر میتوانستند از گروه در حال صحبت سؤال نموده،

رضایتمندی از روش بحث در گروههای کوچک و تکرار این

درخواست توضیح بیشتر کنند یا حتی مطالبشان را به چالش

روش در دروس دیگر به صورت شفاهی و سؤال باز

بکشند.

نظرسنجی صورت گرفت و نظرات آنان ثبت گردید.

پس از مرحله معرفی گروهها ،مدرس نقش یک عامل
بیماریزای عفونی را ایفا نمود و از گروهها درخواست شد
عملکردشان را مانند همان توالی که سلولهای ایمنی عمل
میکنند ،بیان کنند .در این مرحله دانشجویان مجاز به فرستادن
سیگنال از طریق زنگ تلفن همراه خود بودند .به عنوان مثال
اگر فردی نقش مولکول سازگاری نسجی را در گروه سلول
دندریتیک داشت ،مجاز بود به فردی که نقش گیرنده این سلول
را در گروه سلولهای  Tداشت ،سیگنال بفرستد و او را
هوشیار کند .در انتها نیز آزمونی برگزار شد که ضریب دشواری
و تمییزی آن مشابه آزمون اول بود.
میزان نمره دانشجویان در آزمون قبل و بعد از بحث در

یافتهها
مطالعه حاضر بر روی دانشجویان رشته اتاق عمل که واحد
ایمنیشناسی پایه را اخذ نموده بودند ،انجام شد .مشارکت
کنندگان در مجموع  95دانشجو ( 79دختر و  2پسر) و سن
آنان بین  53-75سال بود .میانگین نمرات آزمون اول (پیش از
انجام بحث در گروههای کوچک) برابر با  52/32و میانگین
نمرات آزمون دوم (پس از انجام بحث در گروههای کوچک)
برابر با  52/12بود (شکل .)5
مقایسه میانگین نمرات دانشجویان پس از انجام بحث در

مقایسه میانگین نمره قبل و پس از انجام بحث گروهی

19.5
19.0

میانگین نمره آزمون اول (قبل از بحث گروهی)

18.5
میانگین نمره آزمون دوم (پس از بحث گروهی)

18.0
17.0

میانگین نمره

17.5
16.5
16.0
15.5
15.0
پسران

دختران

کل کالس

شکل  :5میانگین نمرات آزمون اول (قبل از بحث گروهی) و آزمون دوم (پس از بحث گروهی) دانشجویان کل کالس و به تفکیک دانشجویان دختر و پسر
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قبل از انجام بحث در گروههای کوچک بود (.)P > 3/335

گروههای کوچک ،افزایش آماری معنیداری نسبت به نمرات
آنان قبل از انجام بحث در گروههای کوچک داشت .میانگین

بررسی نمرات دانشجویان قبل و بعد از انجام بحث در

نمرات آزمون اول دانشجویان دختر برابر با  52/77و میانگین

گروههای کوچک نشان داد که بیشترین افزایش به میزان  7نمره

نمرات آزمون دوم آنان 52/92 ،بود که حاکی از افزایش آماری

در  97درصد دانشجویان و کمترین افزایش به میزان  3/71نمره

قابل توجهی نسبت به نمرات آنان قبل از انجام بحث در

در  7/9دانشجویان بود .میزان افزایش نمرات دانشجویان قبل و

گروههای کوچک بود .میانگین نمرات آزمون اول دانشجویان

بعد از انجام بحث در گروههای کوچک بر حسب درصد در

پسر برابر با  51/27و میانگین نمرات آزمون دوم برابر با 71/52

شکل  7نشان داده شده است.

و نشان دهنده افزایش آماری معنیداری نسبت به نمرات آنان

32/26

35

میزان افزایش نمره دانشجویان

30
25
16/13
9
9/68

9/68

15
9/68

درصد دانشجویان

20

10

6/45
3/23

5
0

شکل  :7میزان افزایش نمرات قبل و بعد از انجام بحث در گروههای کوچک در دانشجویان

نکته قابل توجه اینکه بین نمرات آزمون دوم دختران و
پسران تفاوت قابل توجهی مشاهده نشد.

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر بحث در

نتایج به دست آمده از نظرسنجی حاکی از آن بود که 11

گروههای کوچک بر میزان یادگیری و درک عمیق درس

درصد دانشجویان معتقد بودند بحث در گروههای کوچک تأثیر

ایمنیشناسی ،پس از تدریس به روش سخنرانی بر روی

زیادی در فهم عمیق درس داشته است و مایل به تکرار این

دانشجویان رشته اتاق عمل انجام گرفت .علت انتخاب این

روش در درسهای دیگر بودند .همچنین 27 ،درصد آنان

گروه از دانشجویان آن بود که بیشتر دروس آنها جنبه عملی

معتقد بودند که اعتماد به نفسشان نسبت به آنچه آموختهاند،

دارد و یادگیری درس ایمنیشناسی پایه برای آنها دشوار بود.

بیشتر شده است.

از طرف دیگر ،امکان برگزاری بحث گروهی در هر جلسه با
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استفاده از روش بحث در گروههای...

توجه به محدودیت زمان امکانپذیر نبود .به همین دلیل آزمونی

ارایه شد .در مطالعات دالرام ( ،)59فتاحی بافقی و همکاران

در پایان جلسات تدریس به روش سخنرانی برگزار و پس از

( ،)59سلطانی و همکاران ( )51و صفری و قهاری ()52

آن یک جلسه بحث گروهی انجام شد و آزمونی با ضریب

میانگین نمره پایان ترم دو گروه تفاوت معنیداری با یکدیگر

دشواری و تمییز مشابه آزمون قبلی صورت گرفت.

داشت؛ در حالی که بین میانگین نمره دو گروه در تحقیقات

بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،میانگین نمرات

مهرام و همکاران ( ،)9قطبی و همکاران ( )51و جعفری ()53

دانشجویان پس از انجام بحث گروهی افزایش قابل توجهی

تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد .تفاوت مطالعه حاضر با

داشت و این امر حاکی از آن است که روش بحث در

مطالعات مذکور این بود که در این مطالعه بررسی بر روی یک

گروههای کوچک روش توانمندی میباشد و حتی برگزاری

گروه از دانشجویان انجام شد .نکته جالب توجه این است که

یک جلسه در انتهای جلسات تدریس به روش سخنرانی ،به

اگرچه دانشجویان تحت یک فرایند طوالنی شامل انجام آزمون

انسجام آموختهها ،درک عمیق و افزایش یادگیری کمک

اول ،بحث در گروههای کوچک و انجام آزمون دوم قرار

میکند 11 .درصد دانشجویان معتقد بودند بحث در گروههای

گرفتند ،اما هیچ یک از آنان ابراز خستگی ننمودند و میانگین

کوچک تأثیر زیادی در فهم عمیق درس دارد و مایل به تکرار

نمراتشان پس از انجام بحث در گروههای کوچک نیز افزایش

این روش در دروس دیگر بودند که شاهدی بر یافته این

قابل توجهی داشت .این در حالی است که دانشجویان به طور

مطالعه است .مطالعه حاضر در نوع خود اولین پژوهشی است

معمول در جلسات کالسی به روش سخنرانی دچار خستگی

که بحث گروهی را در مورد درس ایمنیشناسی انجام میدهد.

میشوند و زمان ابراز این احساس خستگی بر حسب قدرت

روش تدریس سنتی ایمنیشناسی در ایران بر اساس

بیان مدرس متغیر میباشد .اگرچه تفاوتهای فردی دانشجویان

سخنرانی انجام میگیرد که طی آن مدرس بر اساس منابع این

نیز نکته قابل توجهی میباشد و دانشجویان در بیشتر مطالعات

درس ،برای دانشجویان سخنرانی میکند .در این روش

از بحث گروهی استقبال

کردند.

دانشجویان شرکت فعال ندارند و در نتیجه انگیزه و کنجکاوی

استقبال دانشجویان از روش بحث در گروههای کوچک با

آنان به قدرت بیان مدرس بستگی دارد .در مقابل ،در روش

مطالعات قبلی ( )59-73همسو و هماهنگ بود .محققین بر این

بحث در گروههای کوچک که یکی از روشهای فعال و نوین

باور هستند که این روش موجب افزایش انگیزه در فراگیران و

آموزشی میباشد ،فراگیران با شرکت فعال ،فرصتی برای بحث

به دنبال آن افزایش یادگیری میشود ( .)75بحث در گروههای

و ابراز عقیده دارند و در نتیجه انگیزه و حس کنجکاوی در

کوچک راهحل مناسبی برای یادآوری مطالب مؤثر و ارزشمند

آنان ایجاد میشود (.)57

است و باعث افزایش عمق یادگیری ،تقویت مهارتهای

روش بحث در گروههای کوچک در مورد بسیاری از

ارتباطی ،تفکر نقادانه و مدیریت قدرت بیان و استدالل میشود

دروس مانند درس بارداری و زایمان ،انگلشناسی و

( .)77-71در مطالعه حاضر نیز عالوه بر افزایش قابل توجه

قارچشناسی ،تئوری بالینی کودکان ،فیزیولوژی تنفس،

میانگین نمرات 27 ،درصد دانشجویان معتقد بودند که اعتماد

و

به نفس آنان نسبت به آنچه آموختهاند ،بیشتر شده است .این

استخوانشناسی سر و گردن ( )59-73انجام شده است .در

افزایش اعتماد به نفس ممکن است به دوام و ماندگاری دانش

بیشتر مطالعات ذکر شده ،دو گروه از دانشجویان در تحقیق

کسب شده در ذهن فراگیران نیز کمک کند.

فیزیوتراپی،

پوست،

بیوشیمی،

پزشکی

قانونی

شرکت کردند و درس مورد نظر به یک گروه با شیوه سخنرانی

نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که روش بحث در

و به گروه دیگر با شیوه سخنرانی و بحث در گروههای کوچک

گروههای کوچک روش آموزشی قوی است؛ چرا که برگزاری
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 اگرچه اجرای این شیوه ممکن است برای مدرس.عملی باشد

،این روش در یک جلسه و بر روی کل مطالب تدریس شده

 ولی باعث افزایش قدرت تجزیه و تحلیل مطالب،دشوار باشد

، از طرف دیگر.منجر به افزایش میانگین نمرات دانشجویان شد

 مزیت این.و تقویت مهارتهای ارتباطی در فراگیران میشود

 اما در، نفری انجام گرفت95 این روش در یک کالس

.مطالعه آن بود که بر روی یک جمعیت یکسان انجام گرفت

کالسهای با جمعیت بیشتر ممکن است مشکل و یا حتی غیر
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Background & Objective: Discussion in small groups is one of the most reliable methods that will
lead to a deeper learning. This method is based on the active participation of all members of the group.
The immunology course necessitates thought and connection among the presented content. Therefore,
in this study, the efficacy of this method in increasing students’ understanding of the relationship
between the components of the immune system was evaluated.
Methods: The course lectures were presented in 12 sessions each lasting 2 hours. Then, the students
were given the opportunity to study for a few days. An exam was taken based on the presented content,
and then, the students were divided into groups under the titles of immune system cells. The discussion
sessions were conducted. A second exam was taken after the discussion. Scores of pre- and postdiscussion in small groups were compared. Students' satisfaction with this approach was asked orally
and through open questions and recorded.
Results: A statistically significant increase was observed in students’ scores after the discussion in
small groups compared to before the discussion. Among the students, 65% believed that this method
had a great effect on deep understanding and were willing to repeat this approach. Furthermore, 82%
of students believed that their confidence increased in respect to what they had learned.
Conclusion: Small group discussion is a potent educational method, because its implementation in 1
session on taught content resulted in an increase in scores. The implementation of this method may be
difficult for the teacher, but this approach has significant effects on student learning behavior.
Key Words: Small group discussion, Self-confidence, Communication skills, Learning behavior
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