
 تاثیر روش تدریس بحث...                                                                                                                                            1

 99ویژه نامه ، همیازدشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

                     Jundishapur Education Development Journal 

Quarterly Journal of Medical Sciences Education and Development Center 

Year 11 special issue99 

 

The Effect of Group Discussion and Lecture Teaching Methods on 

Students' Academic Performance in Pedagogical Curriculum 
 

 
Seyede Newsha Azizifar: M.A. student, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, 

Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. 

Mohammad Hosseinpour*: Faculty member, Department of Educational Management, Ahvaz 

Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Corresponding author: Faculty member, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, 

Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. 

 

 

  

Abstract: The purpose of the present study was to determine the effectiveness of 

group discussion teaching and lecture teaching methods in the Pedagogy subject on 

students' academic performance at district 1 of Ahvaz Technical and Vocational 

School. The study community included all learners studying at vocational and 

technical school in district 1 of Ahvaz in the educational year 1398-99. A sample of 30 

people without sampling method was selected and they were randomly divided into 

two groups including 15 participants. Hence, experimental research design was pre-test 

- post-test without control group, moreover, the research tools included a researcher-

made academic performance scale.  In addition, one-way ANCOVA analysis of 

variance was used. According to the results, there was a significant difference between 

the effectiveness of group discussion teaching method and lecture teaching method of 

pedagogy curriculum on academic performance studying at vocational and technical 

school. The performance scores of learners of vocational schools became significantly 

increased in group discussion teaching method compared to the lecture teaching 

method. 

Keywords: Group discussion teaching method, Lecture teaching method, Academic 

performance, Pedagogy curriculum. 
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 مقدمه

تحصیلی، نیرویی درونی است کهه یادگیرنهده را  عملکرد     

به عملکرد خود با توجه به معیارها، تالش به ارزیابی همه جان

برخههورداری از لههکتی کههه بهها   بههرای موفقیههت در عملکههرد و

و با اثر گکاشتن بهر  دهدسوق می همراه است آنموفقیت در 

های تحصیلی به تمایل فرد برای رسیدن انواع مختلف فعالیت

بههههروزی و ) بهههه ههههدت ههههای تحصهههیلی اشهههاره دارد

تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری  عملکرد .(1394همکاران

است که به رفتار شهدت و جههت مهی بخشهد و در ح ه  و 

محمهدی و همکهاران تداوم آن به یادگیرنده کمک مهی کند)

در یهادگیری، برخهی بهه تههورت کلهی و برخهی بههه . (1395

تورت تحلیلی مطالب علمی را یهاد مهی گیرنهد، گروههی از 

  یری دارنههد وپشههتکار خههوبی در مطالعههه و یههادگ فراگیههران

 نیهازان برای رسیدن به اهدات تحصهیلی نبرعکس بعضی از آ

 ،بهه کنتهرل یدر مقابل برخی نیاز. به تشویق و تقویت دارند

خهود انگیختهه هسهتند. تعهدادی  و تشویق و تقویهت ندارنهد

به تهورت گروههی  خودترجیح می دهند با همکالسی های 

ع یهادگیری یاد بگیرند و عده دیگر ترجیح می دهند در موقه

انسهان همهواره کوشهیده  . هم چنهینبه تنهایی مطالعه کنند

است تجارب و یافته های خود را به فرزنهدان و نسهل آینهده 

منتقل کند. این نیهاز بهه آمهوزش و یهادگیری، سهبب بقهای 

فرهنه  سهازی و ح ه  آن گردیهده اسهت.  ،جوامع بشهری

ن ای همواره در پی پاسخ بهتاحب نظران آموزش و یادگیری 

و چگونه آن را یاد  ندچه چیزی را یاد بده؛ که اندسوال بوده 

 ند؟بده

بههرای یههک آمههوزش اثههربخ، و مههدثر، اسههت اده از فنههون و 

 امهروزه یهادگیری. ز اهمیهت اسهتئراهبردهای مطلهوب، حها

شود که از طریق مشارکت فعهال رویدادی اکتشافی تلقی می

روسهت کهه از اینگیهرد. بین معلم و دان، آموزان تورت می

شناخت روابط فعال بین عوامل تدریس اهمیهت بسهیار دارد. 

کسب تجربه به وسیله ی فرد یک فعالیت حهداقل دو جانبهه 

است. در فرایند جدید آموزش انتقال دان، و م اهیم کارآیی 

شود که میه کمتری دارد و بیشتر به فرایند تولید دان، توج

ن، راهکارههای هها، گهزیاین فرایند، امکان شناخت موقعیت

مناسب، استنباط و تحلیل دقیق موضوع و در نهایهت کشهف 

 .(1393، )کیوان ر آوردحقیقت را برای فراگیران فراهم می

بنهابراین  .کلید کی یت منابع انسانی اسهت ،آموزش و پرورش

تا قادر باشند کنند را به ابزاری مجهز  فراگیرانضروری است 

ه یهادگیری واقعهی بهرای استعدادهای بهالقوه خهوی، را از را

مشارکت هوشمندانه در امور جامعه تحقهق بخشهند و بهرای 

پهور و ) بهنیهایی، حسهین افکنند روندهای تازه طرحی نو در

 . (1393نصیری، 

بها تمرکهز بهر کوشند پیشرو آموزش و پرورش می های نظام

ظرفیت تغییر، نوآوری و بازسازی خهود را در ابعهاد گونهاگون 

ههایی خواههد بهود این بین تأکید بر روش گسترش دهند. در

هها در حهین فعالیهت ههای آموزشهی ی تواناییکه به توسعه

ها در بهبود فرایند آمهوزش مدثرترین آنیکی از منجر شود و 

(. روش 1398)عزیزی فر  تدریس است هایروشو یادگیری 

تدریس، مجموعه تدابیر منظمی است که معلم برای ههدایت 

ظور دستیابی به اهدات آموزشی بها توجهه بهه ها به منفعالیت

کند. انتخاب تحیح روش تدریس شرایط و امکانات اتخاذ می

رود. مربیان از عناتر مهم تحقق اهدات آموزشی به شمار می

و مجریان برنامه های درسهی در طهول تهاریخ از روش ههای 

کردند که این روش ها بها توجهه مختلف تدریس است اده می

های جدید همواره در حال موجود و ظهور اندیشهبه امکانات 

 (.1394اند )شعبانی تغییر و تحول بوده

یکهی از روش ههای آموزشهی  تدریس به شیوه بحث گروهی

فراگیر محور است کهه بها اسهت اده از ایهن شهیوه، فراگیهران 

فعاالنه در مباحث شرکت نموده و به آنهان فرتهت داده مهی 

را با دیگران در میان بگکارند  شود تا نظریات و تجربیات خود

دهد )ت ری چنین قدرت انتقاد را در فراگیران رشد میو هم

(. در این روش، قدرت بیان فراگیر تقویهت 1385و همکاران 
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شههود و در نهایههت تحمههل و سههعه تههدر او در شههنیدن مههی

شهود و از طریهق همکهاری بها نظرهای مت هاوت بیشهتر مهی

ادل نظر بها دیگهران را کسهب های تعامل و تبدیگران، مهارت

چنین این روش، باعث افزای، اعتمهاد بهه ن هس و کرده، هم

شود. عالوه بر ایهن، مهواردی رویی در فراگیران میکاه، کم

مانند درست شنیدن، دقت کهردن، رعایهت حقهوق دیگهران، 

احترام به نظرات دیگران، پکیرش نظریه های مختلف، رعایت 

لهزوم بها ایهن روش تقویهت  آداب گ تگو و سکوت به هنگهام

 (.1994خواهد شد )رینولدز، 

است کهه در نظهام  های تدریس، سخنرانییکی دیگر از روش

های آموزشی سابقه ای طوالنی دارد، به طوری کهه از زمهان 

یونان باستان تاکنون مورد است اده اکثر مدرسهان در سراسهر 

جهان است. ارائه م اهیم به طور شه اهی از طهرت مهدر  و 

ها از طریق گوش دادن و یادداشهت برداشهتن از ادگیری آنی

دههد. از طرت فراگیران، اسا  کار این روش را تشهکیل مهی

خصوتیات بارز این روش، فعال و متکلم وحده بودن مهدر  

و غیر فعال بودن دان، آموزان در فرایند تدریس اسهت و بهه 

عبارتی اکثر عوامل، تحت کنترل مدر  اسهت. مهدر  مهی 

د به ترتیبی که خود می پسندد، پیرامهون موضهوع مهورد توان

نظر سخن گوید و هروقت که الزم بداند، آن را پایهان دههد و 

در واقع انتقال پیام، یک جریان فکهری یهک طرفهه از سهوی 

 (.1394مدر  به فراگیران است )شعبانی 

روش تدریس بی، از هر چیز وابسته به عناتر برنامه درسی 

مواد درسی است و یکی از این مواد درسی، از جمله محتوا و 

ای است. پهداگوژی بهه های فنی و حرفهپداگوژی در آموزش

فهن »، «آموزشهگری»، «علهم و فهن تعلهیم و تربیهت»معنی 

« علهم آمهوزش و پهرورش»و « آمهوزش شناسهی»، «آموزش

ای (. سهازمان آمهوزش فنهی و حرفهه1398است )عزیزی فر 

، کارایی و اثربخشهی نیهروی کشور، با اهدات تربیت و افزای

های مختلهف تهنعت، کشهاورزی، انسانی مورد نیاز در بخ،

خدمات و فرهن  و هنهر تشهکیل گردیهده اسهت و یکهی از 

های اتلی آن، آموزش نیروی کار است. این سازمان ماموریت

با تدوین ماده درسی پهداگوژی قصهد دارد تمهامی مدرسهان 

را مجههز بهه علههم ای در حهوزه هههای نهامبرده فنهی و حرفهه

آموزشگری نموده تا بتوانند با بهره گیهری از مبهانی تهحیح 

ههای آموزش، به آموزش فراگیران خود در هر یهک از حهوزه

 مهارتی بپردازند. 

این ماده درسی در سال های اخیر جدی گرفته شهده اسهت، 

اما تدریس آن نیهاز بهه تخصه  و توانمنهدی مهدر  بهرای 

فراگیههران دارد. روش تههدریس تسهههیل انتقههال اطالعههات بههه 

مناسب می تواند مدر  و فراگیهر را در جههت تهدوین ایهن 

در ، هدایت نماید. محققان می خواهند تاثیر روش تدریس 

بحث گروهی و روش سخنرانی بر عملکرد تحصهیلی در مهاده 

ای را درسههی پههداگوژی فراگیههران آموزشههگاه فنههی و حرفههه

اضهر، آیها بهین روش بسنجد. بنابر این سوال اتلی تحقیق ح

تهدریس بحهث گروههی و روش تهدریس سهخنرانی در مهاده 

درسی پداگوژی بر عملکرد تحصیلی فراگیران آموزشگاه فنی 

و حرفه ای ناحیه یک شهر اههواز ت هاوت وجهود دارد؟. ایهن 

پژوه، از طریق فرضیه؛ بهین میهزان عملکهرد تحصهیلی در 

بحهث ماده درسی پداگوژی فراگیرانی کهه بهه روش تهدریس 

اند بها فراگیرانهی کهه بهه روش تهدریس گروهی آموزش دیده

سخنرانی آموزش دیهده انهد، ت هاوت معنهاداری وجهود دارد، 

 هدایت می شود.

 مواد و روش ها

آموزشگاه ی آماری این تحقیق، کلیه فراگیران جامعه     

که در سال تحصیلی  اهوازشهر  1 هیناحی در او حرفه یفن

. طرح پژوهشی تجربی ندحصیل بودمشغول به ت  98 – 99

پس آزمون دو گروه آزمای، بود. در  -از نوع پی، آزمون

، با توجه به اینکه در ناحیه تنها یک آموزشگاه حاضر پژوه،

وجود دارد، از نمونه گیری ترت نظر شده است. سپس، با 

ن ر از شرکت کنندگان که عملکرد  30اجرای پی، آزمون؛ 

تر های خود پایینمعیار همکالسیتحصیلی آنها یک انحرات 
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بود، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. هر 

ن ر  15ن ر گروه آزمای، روش سخنرانی و  15گروه شامل 

 کال  گروه آزمای، روش بحث گروهی جایگزین شدند. 

در کال  اول،  محتوای درسی بهه  برای اجرای این پژوه،،

کههال  دوم، بههه روش  روش تههدریس بحههث گروهههی و در

ه تهه  12تدریس سخنرانی اجراء شد و فراگیهران بهه مهدت 

تحت آموزش قرار گرفتند. قبل از اعمال متغیرههای مسهتقل 

)روش تدریس بحث گروههی و روش تهدریس سهخنرانی( در 

دو کال ، یک آزمهون محقهق سهاخته بهر اسها  محتهوای 

آموزشی ماده درسی پداگوژی جهت انهدازه گیهری عملکهرد 

 گردید. سهپس احصیلی و تعیین سطح آگاهی فراگیران اجرت

در پایان دوره نیز از هر دو گروه، یک آزمون محقق ساخته بر 

اسا  محتوای آموزشی که در طول دوره تدریس شده است، 

 اخک و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ها با است اده از آزمون محقهق سهاخته دادهپس از جمع آوری

جههت مهاده درسهی پهداگوژی  ،اسا  محتهوای آموزشهیبر 

اندازه گیری عملکرد تحصهیلی فراگیهران روایهی محتهوایی و 

توری آزمهون بها کمهک پهنج ن هر از مدرسهان بها سهابقه و 

، روش یندر امتخصهه  در رشههته مربوطههه، بدسههت آمههد.  

 دو در نموآز تالاسدبا روش بازآزمهایی  ،جهتسنج،پایایی

و  شهههههههدداده  یط مشابهاتحت شر ،حدوا وهنوبت به یک گر

داده برای تجزیه و تحلیل  .شدندحاتل با هم مقایسه  اتنمر

های جمع آوری شده در دو بخه، آمهار توتهی ی )نمهودار، 

جدول، فراوانی، درتد، میانگین و انحرات معیار( و استنباطی 

)متناسب با فرضیه های پژوه،، از آزمون تحلیل کواریانس، 

t میهانگین هها، آزمهون لهوین بهرای  مستقل جههت مقایسهه

بررسی همگنی واریانس نمرات و تحلیل مهانوا بها اسهت اده از 

 بعمل آمد. SPSSنرم افزار 

 جلسات آموزشی:محتوای 

ای دقیقه 100جلسه  9ی در طی داگوژجلسات آموزش پ

ی و سخنرانی روش بحث گروهبرگزار شد و جلسات بر اسا  

 بدین تورت بود که:

و  انیمعارفههه بهها دانشههجوای پههی، آزمههون، اجههر جلسههه اول:

 «آموزش و پرورش خچهیتار»مبحث  آموزش

 «آموزش هیپا میم اه یبررس»مبحث  آموزشجلسه دوم:

و ههدت  یآموزش یازهاین لیتحل»مبحث  آموزشجلسه سوم:

 «یآموزش یها

از  یاهدات آموزشه یبند طبقه»مبحث  آموزشجلسه چهارم:

 «یحرکت یروان طهیح - یعاط  طهیح - یشناخت طهینظر ح

 «طرح در  نیتدو»مبحث  آموزشجلسه پنجم:

 سیروش ها و فنون تدر یبررس»مبحث  آموزشجلسه ششم:

 «در آموزش

 یکههال  و اجههرا تیریمههد»مبحههث  آمههوزشجلسههه ه ههتم:

 «آموزش

 «یآموزش لیمحتوا و وسا»مبحث  آموزشجلسه هشتم:

از  یابیسهنج، و ارزشه اتهول»مبحهث  آمهوزش:نهمجلسه 

 «ریفراگ آموزش

 .آزمون پایانی گرفته شددر پایان جلسه نهم؛ از فراگیران 

 اهیافته

یافته های توتی ی این پهژوه، شهامل شهاخ  ههای      

آماری مانند میانگین، انحرات معیار و تعهداد آزمهودنی ههای 

عملکهرد نشان داد میانگین حاتل شده نمونه است که نتایج 

اهواز یک  هیناح یرفه او ح یآموزشگاه فن رانیفراگ یلیتحص

ی در پی، آزمون دو گهروه روش بحث گروه سیبا روش تدر

( 95/16( و گهروه سهخنرانی )87/16تدریس بحث گروههی )

 رانیهفراگ یلیمیهانگین عملکهرد تحصهچنهین . ههممی باشد

بحهث  سیبا روش تهدر مورد نظر، یو حرفه ا یآموزشگاه فن

 یروههبحهث گ سیروش تدر آزمون دو گروه پس در یگروه

 بدست آمد.( 3/15) ی( و گروه سخنران 96/17)
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یافته های استنباطی مربوط به فرضیه ایهن پهژوه، شهامل  

 اسمیرنوت، تی مستقل، تی  –آزمون لِوین، کولموگروت 

وابسههته )زوجههی( و تحلیههل کواریههانس یههک متغیههره آنکههوا 

(ANCOVA می باشد کهه بهرای کلیهه متغیرههای مهورد )

 01/0در جداول زیر با سطح خطهای مطالعه در این پژوه، 

 ارائه شده است.

 

 یلیعملکرد تحصاسمیرنوف در  –نتایج کولموگروف . 1جدول 

Table1. Kolmogorov-Smirnov's results on academic performance 
 آزمون                                                                                    

 های پژوهشمتغیر 

 اسمیرنوف  )بررسی مفروضه نرمال بودن( –کولموگروف 

Z نتیجه آزمون سطح معنی داری 

 بحث گروهی
قبول  200/0 ./163 پیش

0H ) نرمال ( 

قبول  200/0 113/0 پس
0H ) نرمال ( 

 یسخنران
قبول  057/0 223/0 پیش

0H ) نرمال ( 

قبول  200/0 138/0 پس
0H ) نرمال ( 

 

 zشهود، مقهدار  مشهاهده مهی 1نتایج جهدول همان طور که

معنادار  01/0بدست آمده، برای متغیرهای پژوه، در سطح 

 های توان به این نتیجه رسید که توزیع دادهنیست. پس می

 

 

مرتبط با فرضیه های پهژوه، نرمهال اسهت و پهی، فهر  

نرمال بودن داده ها رعایت شهده اسهت و اسهت اده از آزمهون 

 مجاز است. تحلیل کواریانس 

 

  رانیفراگ یلیعملکرد تحصنتایج آزمون لوین در  2.جدول 

Table2. Levin test results in the academic performance of learners  

 آزمون                       

 متغیر های پژوهش

 آزمون لـــوین )برابری واریانس ها(

F 
درجه آزادی 

 اول
 نتیجه آزمون اریسطح معنی د درجه آزادی دوم

بحث گروهی 

 و سخنرانی

قبول  437/0 28 1 623/0 پیش     
0Hها()همگنی واریانس 

 ها()همگنی واریانس1H:قبول 638/0 28 1 227/0 پس     

آزمهون   Fشهود، مقهدار مشاهده می 2همان طور که جدول 

 01/0لِوین )تساوی واریانس ها( همهه متغیهر هها در سهطح 

ا ت هاوت معنهی داری بهین واریهانس ههای معنادار نیست. لک

 رانیههفراگ یلیعملکههرد تحصههپههی، آزمههون و پههس آزمههون 

در دو گهروه بها یهک  هیهاههواز ناح یو حرفه ا یآموزشگاه فن

ی دیهده نشهده اسهت. و سهخنران یبحث گروه سیروش تدر

 چنین، نتایج نشان داد فر  یکسهانی )تسهاوی( واریهانسهم

و  یبحههث گروههه سیروش تههدرهههای دو گههروه هههای نمههره

ی در متغیر پژوه، مورد تأیید قهرار گرفهت و پهی، سخنران

 فر  همگونی واریانس ها رعایت شده است.

به این ترتیب یکی دیگر از پی، فر  های آنالیز کواریهانس 

ها و اجرای تحلیل کواریانس مجاز اسهت. تأیید و ادامه تحلیل

 رانیگفرا یلینمرات عملکرد تحصبا فر  یکسانی دو گروه و 

در دو گهروه بها  یهک هیهاههواز ناح یو حرفه ا یآموزشگاه فن

ی در پهی، آزمهون در و سهخنران یبحث گروه سیروش تدر

 شرایط اولیه یکسان مداخله تجربی انجام شد. 
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 رانیفراگ یلیعملکرد تحصوابسته برای بررسی تفاوت در میانگین   tنتایج آزمون  3جدول 

Table 3. The results of the dependent t-test to examine the difference in the average academic performance of 

learners 

 میانگین تعداد گروه
انحراف 

 استاندار

اختالف 

 میانگین ها

درجه 

 آزادی
 tآزمون 

سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 بحث گروهی
 1.21 16.87 15 آزمونپیش

 0Hرد  005/0 -3.319 14 -1.09
 1 17.96 15 مونپس آز

 سخنرانی
 99/0 16.95 15 آزمونپیش

 0Hرد  001/0 4.66 14 1.53
 1.09 15.3 15 پس آزمون

   01/0** معناداری حتی در سطح 

هده بهرای محاسبه شه tدهد؛ آزمون نشان می 3نتایج جدول 

آموزشهگاه  رانیفراگ یلیعملکرد تحصت اوت میانگیهن میزان 

سخنرانی آزمون و پس آزمون گروه  ،یدر پ یو حرفه ا یفن

معنهادار اسهت، لهکا  01/0و بحث گروهی در سطح معناداری 

 شود. فر  ت ر رد شده و فرضیه تحقیق پکیرفته می

 یلیعملکرد تحصتدم بین میانگین  99بنابراین، با اطمینان 

آزمهون و پهس  ،یدر په یو حرفه ا یآموزشگاه فن رانیفراگ

معناداری وجود دارد. مقایسه میهانگین  ت اوت آزمون گروه ها

آموزشهگاه  رانیهفراگ یلیعملکرد تحص دهد؛ها نشان میگروه

تهدریس بحهث گروههی در آمهوزش ی به روش او حرفه یفن

 تر است. مدثر تدریس سخنرانیآموزش مقایسه با روش 

 رانیفراگ یلیعملکرد تحص( ANCOVAنتایج تحلیل کواریانس تك متغیره آنکوا ). 4جدول 

Table 4. Results of ANCOVA analysis of learners' academic performance (ANCOVA) 

 نتایج
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 توان آزمون Eta2 معناداری سطح F نآزمو

 97/0 37/0 **001/0 15.847 16.525 1 16.525 همگونی شیب رگرسیونی

 37/0 069/0 103/0 2.855 2.997 1 2.997 اثر پیش آزمون

 1 652/0 **001/0 50.635 52.804 1 52.804 بین گـروهی

     1.043 27 28.156 خطا

      30 9548.005 کل

 01/0** معناداری حتی در سطح 

 Fمالحظههه مههی شههود، مقههدار 4در جههدول شههماره چنانچههه 

دو  یو حرفهه ا یآموزشهگاه فنه رانیهفراگ یلیملکرد تحصهع

کهه از لحهاآ آمهاری در  2.855ی، آزمون برابر با در پگروه 

معنهی دار نیسهت. یعنهی عملکهرد دو گهروه در  01/0سطح 

بها وجهود  پی، آزمون ت اوت معنی داری وجود نهدارد. ولهی

در بهین گروههی بها  F، مقهدار آزمهون ،یبا په یرابطه خط

است کهه از نظهر آمهاری   50.635کنترل پی، آزمون برابر 

عملکهرد عبهارتی بهین میهانگین نمهرات معنی دار است. بهه 

دو گههروه  یو حرفههه ا یآموزشههگاه فنهه رانیههفراگ یلیتحصهه

ی در پهس آزمهون ت هاوت و بحهث گروهه یسهخنران سیتدر

معناداری وجهود دارد کهه ایهن ت هاوت بهه ن هع گهروه روش 

تدریس بحث گروهی در افهزای، نمهرات عملکهرد تحصهیلی 

 ی باشد.فراگیران پس از تدریس به روش بحث گروهی م

 بحث و نتیجه گیری
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و  یبحهث گروهه سیروش تهدر ریثأتدر پژوه، حاضر، 

 یدر مهاده درسه یلیکرد تحصلبر عم یسخنران سیروش تدر

یک اهواز  هیناح یو حرفه ا یآموزشگاه فن رانیفراگ یپداگوژ

عملکهرد نشهان داد؛  4مورد بررسی قرار گرفت. نتایج جدول 

دو گههروه  یفههه او حر یآموزشههگاه فنهه رانیههفراگ یلیتحصهه

در پهی،  یسهخنرانی و روش تهدریس بحهث گروهه سیتدر

آزمون ت اوت معنی داری وجود ندارد. امها، بها مداخلهه روش 

بین دو گهروه  یسخنرانی و روش تدریس بحث گروه تدریس

دار مشاهده شد. به عبارت دیگهر؛ بهین میهانگین ت اوت معنی

 یرفهه او ح یآموزشگاه فن رانیفراگ یلیعملکرد تحصنمرات 

ی در پهس آزمهون و بحهث گروهه یسخنران سیدو گروه تدر

ت اوت معناداری وجود دارد که این ت اوت به ن ع گروه روش 

تدریس بحث گروهی در افهزای، نمهرات عملکهرد تحصهیلی 

فراگیران پس از تدریس به روش بحث گروهی اسهت )سهطح 

 (. بنابراین فرضیه تحقیق تأیید شد.p>01/0معنی داری

 ههای فیضهی ودست آمده از این پژوه، بها پهژوه،نتایج ب

(، آقهاپور و 1393(، کرد نوقابی و همکاران )1393همکاران )

و  نیمهوتروف(، 2012( و اپهدکام و اوریهت )1394همکاران )

 ( ههم2017و همکهاران )  هانشی-نیدو و (2017همکاران )

تهوان گ هت خوانی دارد. در تبیین نتیجه فرضیه پژوه، می

مهورد بهتهر از روش سهخنرانی، در  7روههی در روش بحث گ

تر از آن گزارش شد یک مورد مثل آن و در یک مورد ضعیف

(. همانند پژوه، های ذکر شهده ههر دو روش 1392)سیف 

در یادگیری دانشجویان و دان، آموزان تأثیر داشته انهد، اماها 

تههوان گ ههت در روش بحههث گروهههی از طریههق در واقههع مههی

گیران و باال رفتن سطح درگیهری آنهان، تر فرامشارکت جدی

زمینه مناسب تری برای درك روابهط اجهزاء )فههم مطالهب( 

پهکیرد و ایهن سهبب خواههد شهد کهه یهادگیری تورت مهی

پایدارتری برای آنان حاتل شود. در ایهن خصهوآ آنهان بها 

بهره گیهری بهتهر از قهدرت تعقهل و داوری خهود در زمینهه 

دریافهت عمیهق تهری از موضوعات مطرح شده، مهی تواننهد 

مطالب آموزشی داشته باشند. لکا به نظر می رسد کهه تمهام 

عوامل یاد شده در خصوآ تقویت میزان تأثیر ایهن روش در 

مقایسهه بها روش سهخنرانی دخالههت داشهته اسهت. در واقههع 

جلسههات آموزشههی بههه شههیوه ی بحههث گروهههی افههراد را در 

اط و تعامهل بها شرایطی قرار می دهد که ناگزیر از تداوم ارتب

هها، دیهدگاه هها و یکدیگر باشهند و ثانیهاد در معهر  معرفهت

نگرش ههای مت هاوت و احیانهاد ناهمسهاز قهرار گیرنهد. روش 

هایی اسهت کهه در چهارچوب الگهوی سخنرانی یکی از روش

پی، سازمان دهنده و در نتیجه ی تهدریس مسهتقیم مهورد 

دانشگاهی است اده اکثر معلمان و مدرسان به ویژه در درو  

است. در این روش، ارائه م اهیم بهه طهور شه اهی از طهرت 

ههها از طریههق گههوش دادن و یادداشههت معلاههم و یههادگیری آن

برداشتن به طور ش اهی است. از خصوتیات بهارز ایهن روش 

فعال و متکلم وحده بودن معلام و غیر فعهال بهودن فراگیهران 

لام بهوده است. در فرآیند تدریس اکثر عوامل تحت کنترل مع

او یک جریهان فکهری یهک طرفهه از سهوی اسهت. تجربهه و 

تحقیق بیانگر عدم کارایی مدثر روش سخنرانی بهه خصهوآ 

های مهارتی است. در مقابهل روش بحهث گروههی؛ برای دوره

تعاملی سنجیده و منظم درباره ی موضوع یا مسأله ای خاآ 

است. در این رویکرد موضوع یا مسأله خهاآ از طهرت معلهم 

شود، سپس معلم و فراگیران به تورت دو ن ره یها طرح میم

ی آن موضوع یا مسأله بهه مطالعهه، های کوچک درباره گروه

(.  1394پردازنهد )شهعبانی اندیشه، بحهث و اظههار نظهر مهی

آموزش به کمک بحث گروهی موجب فراهم آوردن موقعیتی 

شود که در آن فراگیران )دان، آموزان و دانشهجویان( بها می

پردازنهد تها همدیگر، یا یادگیرندگان با معلم، بهه گ تگهو مهی

اطالعات، اندیشه ها و عقاید را با هم مبادله کنند یا به کمک 

هم به حل مسائل بپردازند. روش بحث گروههی بهه تحریهک 

اندیشیدن، به چال، کشیدن نگرش هها و باورهها و پهرورش 

بهه های  فردی و میان فهردی از جملهه؛ گهوش دادن مهارت

تحبت های دیگران تحمل دیدگاه های مخالف دیدگاه خود، 
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رعایت حق آزادی افراد دیگر  و وارسی انتقادی درك و فههم 

 شود. و ارزشیابی خود و دیگران می
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هدت پژوه، حاضر، تعیین اثربخشی روش تدریس بحث گروهی و روش تدریس سخنرانی در ماده : چکیده

ملکرد تحصیلی فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای ناحیه یک شهر اههواز بهود. جامعهه درسی پداگوژی بر ع

مشغول بهه تحصهیل   98 – 99آماری شامل کلیه فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای که در سال تحصیلی 

ه و  با بودند. در این پژوه،، با توجه به اینکه در ناحیه تنها یک آموزشگاه بود از نمونه گیری ترت نظر شد

ن ر از شرکت کنندگان که عملکرد تحصیلی آنها زیهر یهک انحهرات معیهار متوسهط  30اجرای پی، آزمون، 

ن ر  15های خود بود، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند. دو گروه شامل همکالسی

ایگزین شهدند. طهرح ن ر کال  گهروه آزمهای، روش بحهث گروههی جه 15گروه آزمای، روش سخنرانی و 

پس آزمون دو گروه آزمای، بود. ابزار پژوه، شامل مقیها  عملکهرد  -پژوهشی تجربی از نوع پی، آزمون

( برای ANCOVAتحصیلی محقق ساخته بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره آنکوا )

ی روش تهدریس بحهث گروههی و روش دو گروه مستقل است اده شد. یافته ها نشان داد که میهان  اثربخشه

درسی پداگوژی فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای ت اوت وجود  تدریس سخنرانی بر عملکرد تحصیلی ماده

باعهث افهزای، نمهرات عملکهرد فراگیهران  دارد. به طوری که روش تدریس بحث گروهی بطور معنهی داری

 ده است.آموزشگاه فنی و حرفه ای نسبت به روش تدریس سخنرانی ش
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