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Abstract: This study aimed to compare the effect of collaborative learning and
traditional learning methods on medical students' communication skills at Shiraz
University of Medical Sciences in 1398. This research was a quasi-experimental study
with a pretest-posttest design. The statistical population in this study was all basic
science students of Shiraz Medical School in 1998. The statistical sample was
determined based on Cochran's formula of 208 people. Those who were trained in
collaborative learning and communication skills before and after training were
examined. The Queen Livestock Communication Skills Questionnaire, which
consisted of 34 questions published by the Queen Livestock Institute (2004), was used
in this study. The collected data were analyzed using Student's t-test and paired
comparison in SPSS software (23). The present study's findings showed that students'
mean and standard deviation is the traditional educational method (140.54 46 2.46),
and the mean and standard deviation of students is the collaborative educational
method (142.31 98 1.98). Based on the results of this study, it can be stated that
students trained collaboratively have higher insights and knowledge about the
communication process and have more determination than students of the traditional
method. The results showed that the collaborative educational method affected
students 'communication skills. Students had more communication skills than before;
education and collaborative learning significantly improved students' communication
skills in the participation-oriented group.
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یخخادگیری اجتمخخاعی نشخ ت مخخیگیخخرد .ایخخن توانخخایی کخخه

مقدمه
آموزش سنتی روش آموزشی است که در آن آموزگار

دانشجویان به طور مشارکتی با هم کخار و فعالیخت کننخد،

اطالعات را مستقیم و بدون واسطه و در مراحل مشخص

یکی از عوامل مهم تقویت مهارت هخای اجتمخاعی ،ایجخاد

به فراگیران منتقخل مخیکنخد .آمخوزش مسختقیم شخامل

دوستی های پایدار ،ادراك دیدگاه دیگران اسخت  .داشختن

الگوبرداری ،تقویت ،بازخورد ،تقریبهای متخوالی و فعخا

مهخارت هخایی از قبیخل  :خوانخدن  ،صخحبت کردن،گخوش

بودن یادگیرنده طراحخی دقیخ برنامخه و یادداشختهخای

دادن،نوشتن  ،محاسبه کردن ،قدرت حل مسئله است .امخا

هدایتشده و بیان هدفهخای آموزشخی قبخل از آمخوزش،

اگر افراد نتوانند این مهخارت هخا را در تعخامالت اجتمخاعی

سازمان دهندههای ترسیمی و نموداری و استفاده از پیش

خود ،در مشاغل و محی کاری ،در محی خانواده و دیگر

سازماندهنده و نقشخه مفهخومی هنگخا شخرو آمخوزش،

محی های اجتماعی به کار ببرند ،همه ی آنها کخامال بخال

نمایشهای دیداری ،آموزش یادیارها ،ارائه مطالب با گخا -

استفاده خواهند بود.

های مشص

و تعین شده ،دادن تمرین و دادن بخازخورد

بخخه بخخاور کارشناسخخان آموزشخخی ،فراگیرانخخی کخخه بخخه روش

است ) فیضی و مصرآبادی.)1395 ،

یادگیری مشخارکتی بخه یخادگیری مخی پردازنخد ،نخه تنهخا

منظور از شیوه سنتی ،شیوه سصنرانی یا استاد محور است

مطالب را بهتر میآموزنخد بلکخه از فراینخد یخادگیری لخ ت

صخحبتهخای

بیشتری نیز میبرند .چرا که به جای اینکه صخرفا شخنونده

استاد است و درگیری و مشخارکت بسخیار انخدکی در امخر

باشند به شکلی فعا در فرایند یادگیری شرکت می کنند

آمخوزش دارد .منظخور از شخیوه فعخا از نخو یخادگیری

و دانشجو را مسئو یادگیری خود مخی داننخد (کرامتخی و

مشارکتی است .در این روش یك ساختار اجتماعی خلخ

حسینی  .)1387در همین راستا ،یخادگیری مشخارکتی بخه

می شود که اساس آن ارتباط متقابل دانشجویان از طری

عنوان یکی از شیوههای فعا یادگیری است مخورد توجخه

گفتگوست .بخه گخروههخای یخادگیری از طریخ همیخاری،

صاحبنظران واقع شده ،و تأثیر خخود را در تکامخل همخه-

وظایف آموزشی داده می شود که عالوه بر صحبت کردن

جانبه دانشجویان نشان داده است (عباسخی اصخل .)1395

که احتیاج به تجزیه و تحلیل دارد ،محرك شخناختی بخه

یخخادگیری مشخخارکتی قخخادر بخخه تگییخخر یخخادگیری غیرفعخخا

همراه مشارکت اجتماعی برای رشد شناختی آنهخا فخراهم

فراگیران به یادگیری پویا و سازنده است (گخرادی .)2011

می شود (میرزاخانی )1387

بهبخخود مشخخارکت گسخخترده دانش خجویان در یخخادگیری بخخه

امروزه در مباحث تعلیم و تربیت بحث یادگیری مشارکتی

خودراهبرشدن آنان در فرایندهای یادگیری کمك می کند

و فراگیخخران فعخخا  ،جایگخخاه ویخ های دارد .یخخادگیری فعخخا

(لیخخو و بیخخوجین  .)2017یخخادگیری مشخخارکتی از چشخخم-

پایخخدارترین نخخو یخخادگیری اسخخت کخخه فراگیخخران بخخیش از

اندازهای جدید یاددهی و یخادگیری اسخت کخه در بعضخی

آمخخوزشدهنخخده در فراینخخد یخخادگیری سخخهیم هسخختند .در

نظا های آموزشی جهان به عنوان جخایگزینی بخرای پایخان

سا های اخیر از این رویکرد که دانش تولید شخده توسخ

بصشیدن به سلطه شیوههخای سخنتی بخه ویخ ه سخصنرانی

فراگیران سومنده بوده و قابل انتقا به دیگر موقعیتهخای

شناخته شده است .راهبرد یادگیری مشارکتی در دهههای

یادگیری نیز میباشد (فتحیآذر ،بیرامی ،واحدی .)1393

اخیر به عنوان رویکردی مؤثر در آموزش مطرح شده است.

روش یادگیری مشارکتی هم پشتوانه های محکم نظری

یادگیری مشارکتی به روشخی گفتخه مخیشخود کخه در آن

و دانشجو در کالس درس ،شنونده محخ

دارد و هم از حمایت های دقی تجربخی برخخوردار اسخت.
یادگیری مشارکتی همچنین از نظریه یادگیری و الگو های

یادگیرندگان در گروههای کوچك با هم کخار مخی کننخد .و
برای دستاوردهای جمعخی شخان مخورد تقویخت قخرار مخی
گیرند .وی گی مهم این روش آن اسخت کخه در آن اعضخای

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال سیزدهم ،شماره  ،1بهار 1401

مقایسه تأثیر یادگیری مشارکتی ...

111

گروه با هم کار می کنند تا به هدف مشخترکی برسخند کخه

شخخامل مهارتهخخای کالمخخی و غیرکالمخخی ،مهارتهخخای

هم کل گروه و هم فردفرد اعضخای گخروه از آن سخود مخی

فرازبانی ،مهارتهای برقراری ارتباط ،مهارتهای ارتباط بخا

برند (سیف .)1392

غریبه ها ،مهارتهای برقراری دوستی ،مهارتهای ارتبخاط

یادگیری مشارکتی ،گروههای کوچکی از دانشجویانی است

بخخا جنسخخیت مصخخالف و مهارتهخخای گسخخترش تعخخامالت

که با هم به شکل تیمی فعالیت میکننخد تخا مسخئلهای را

اجتماعی است (فاتحی زاده.)1390 ،

حل نمایند ،تکالیفی را انجا دهند یا بخه هخدف مشخترکی

ارتباط ،حلقهی اتّصا فخرد بخا خخود ،بخا جمخع و بخالعک

دست یابند (هرناندز .)2012

است .تقریبا همهی اندیشمندان بر این عقیدهاند که سنگ

به نظر جانسون و همکاران یادگیری مشارکتی بخه روشخی

زیرین تمدّن و فرهنگ بشری ارتباطات بوده است و بخدون

خاص محدود نمیشود بلکه فراگیخران بنخا بخر موقعیخت و

وجود ارتباطات ،فرهنگ شکل نمیگیرد که انتقخا یابخد و

فلسخخفه خخخود شخخکلی از آن را بکخخار گیرنخخد (فتحخخیآذر و

عناصر اجتماعی پدید آید (جولیا.)2010 ،

همکاران .)1393

بصش مهم همیاری در یادگیری آمخوزش مهخارت هخایی

در ایخن شخیوه آموزشخی یادگیرنخدگان ،تکخالیف خخود را

است که برای مشارکت موثر افراد در فعالیت های گروهی

طراحی و بررسی مخیکننخد و از فراینخدهای تفکخر خخود،

الز است .معلم باید مهارت های درون گروهی و مهخارت

آگخاهی دارنخد و از راهبردهخای شخناختی بخرای کسخب

های اجتماعی از قبیل ارتباط اعضاء با یکدیگر را مشص

اهدافشان بهره میجویند) کدیور)1397 ،

کند .برخی از این مهارت ها عبارتند از  :پیگیری وظایف و

کسب مهارتهخای ارتبخاطی نیخز یکخی از عناصخر اساسخی

پا به پای گروه حرکت کردن ،فهمیدن پاسخ های گروه و

اجتماعی شدن فرد در کلیه فرهنگها اسخت .مهارتهخای

موافقت آگاهانه افراد با آنها ،احترا گ اشتن به نظریه های

ارتبخاطی شخخامل مهخارت در برقخخراری ارتبخاط بخخا دیگخخران،

اعضای گروه ،گوش دادن به فخردی کخه در حخا سخصن

مهخخارت گخخوش کخخردن ،همخخدردی ،ارتبخخاط غیرکالمخخی،

گفتن در گروه است .آرا و مالیم حرف زدن در گروه ،نقد

احساسات خویش ،نوبتگیری ،حفظ موضو و از

و بررسی نظریه های ارائه شده بخه جخای انتقخاد از افخراد

تشصی

ایخخن قبیخخل مهارتهخخا اسخخت ،حخخا شصصخخی کخخه دارای

اساتید باید این مهارت ها و نظایر آن را که برای پخرورش

مهارتهای ارتباطی است میتواند در زمانها و مکانهخای

رفتارهای اجتماعی دانشجویان ضخروری اسخت ،بخه آنخان

مصتلف ،انتصابهای درست و رفتارهای شایستهای داشخته

آموزش دهند (مکلف سربند .)1386

باشد .در این راستا باید گفت که مهارتهخای ارتبخاطی بخه

مهارت های ارتباطی رفتارهایی است اکتسابی که از طری

منزله آن دسته از مهارتهایی هستند که به واسخطه آنهخا

مشاهده  ،مد سازی ،تمرین و بازخورد آموخته می شخود

افراد میتوانند درگیخر تعامخلهخای بخین فخردی و فراینخد

و دارای وی گی های زیر است  ،رفتارهخای کالمخی و غیخر

ارتباط شوند ،یعنی فرایندی که افراد در طی آن ،اطالعات،

کالمی را در بر می گیرند وپاسخ های مناسب و موثر را در

افکار و احسخاسهخای خخود را از طریخ مبادلخه پیا هخای

بردارند ،بیشتر جنبه تعاملی داشته ،تقویت های اجتماعی

کالمی و غیرکالمی با یکدیگر در میان میگ ارند (کاندریل

را به حداکثر می رسانند و بر اساس وی گی ها و محیطخی

.)2009

که فرد در آن واقع شده است توسعه می یابند و از طری

مهارتهای ارتباطی یعنی برخورداری از دانخش و توانخایی

آموزش رشد می کنند (مکلف سربند .)1386

زندگی یا کار و تحصیل در یك مکخان بخر مبنخای قخوانین

علیرغم مزایای ثبت شده یادگیری مشارکتی ،اجخرای ایخن

وی ه به وسیلهی برقراری ارتباط صخمیمی در نتیجخه رفخع

عمل آموزشی در کالس یا در حقیقت هر کدا از برنامخه-

نیازهای طبیعی و رسیدن به تعامخل اجتمخاعی اسخت کخه

های ساختمند ،چالشی است که اساتید زیادی دستیابی به
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آن را سصت میبینند (کرامتی .)1386 ،این دشواریها بخه

دیدند و مهارتهای ارتبخاطی قبخل و بعخد از آمخوزش مخورد

ایخخن دلیخخل ر مخخیدهنخخد کخخه اسخخاتید از راههخخای ایجخخاد

بررسی قرار گرفت .در این پ وهش از پرسشنامه مهارتهای

گروههای مشارکتی مؤثر ،دیدگاههای تحقیقی و نظری که

ارتباطی کوئین دا که مشتمل بر  34سؤا است و توس

این رویکرد را تحت تأثیر قرار دادهاند و راههخایی کخه آنهخا

موسسه کوئین دا ( )2004منتشر شده است استفاده شد

میتوانند این اطالعات را در کالسهای عملی به کار برنخد،

که پنج خرده مقیاس توانایی دریافت بخا درك پیخا هخای

فهم دقیقی ندارند .بی میلی اساتید به یادگیری مشخارکتی

کالمی و غیرکالمی ،نظم دهی به هیجانان ،مهخارت گخوش

همچنین ممکن است به دلیل نداشتن زمان برای آشخنایی

دادن ،بینش نسبت به فرآیند ارتباط و قاطعیخت ارتبخاطی

با رویکردهایی به واسطه همسا باشد که آنهخا فکخر مخی-

در بر می گیرد .سؤاالت پرسشخنامه بخا اسختفاده از طیخف

کنند ممکن است به کنتخر شخان روی فراینخد یخادگیری

لیکرت پنج تایی (.هرگخز نمخره یخك ،بخه نخدرت نمخره دو،

تحمیل کند ،دشواریهایی که آن روی تگییخرات سخازمانی

گاهگاهی نمره سه ،اکثر اوقات نمره  4و همیشخه نمخره )5

کالس قرار میدهد ،یخا تعهخدات حرفخهای کخه بخرای نگخه

می گیرد .سؤاالت مربوط به هر زیر مقیاس به شخکل زیخر

داشتن تالشهایشان مورد نیاز است ،باشد (مکلف سخربند

اسخخت .حخخداقل نمخخره ای کخخه یخخك دانشخخجو مخخی توانخخد از

.)1386

مهارتهای ارتباطی کسخب نمایخد  34و حخداکثر  170مخی

به طور کلی هدف از انجا ایخن پخ وهش مقایسخه میخزان

باشخخد .پایخخایی ایخخن آزمخخون توس خ یوسخخفی ( )1385بخخا

تأثیر روش یادگیری مشارکتی و رابطه آن بخا مهارتهخای

استفاده از روش آلفای کرونبا  ،برابر با  ./81گخزارش شخد

ارتبخاطی دانشخجویان بخا روش تخدری

سخنتی از نخو

سصنرانی میباشد.

( .)5به منظور بررسی روایی سازهای ْآزمخون مهخارتهخای
ارتباطی و نیز سخاختار عوامخل مهخارتهخایی ارتبخاطی در
پ وهش یوسفی از شیوه آمخاری تحلیخل عخاملی اکتشخافی

مواد و روش ها

استفاده شد .بطور کلی هرچند در مطالعاتی از ایخن دسخت

پ وهش حاضر نیمه آزمایشی بوده و از طرح پیشآزمون و

به دلیل ارتباط مشارکتکنندگان با یکدیگر ،مسئله روایخی

پ خ آزمخخون دو گروهخخی بخخا گخخروه کنتخخر (گروهخخی از

با چالشهایی مواجه است و امکان نسبت دادن تمامی اثخر

دانشجویان که مداخله آموزشی دریافت نکردنخد صخرفا بخه

به امر مداخله با دشواریهایی روبروست؛ در ایخن پخ وهش

شخیوه سخخنتی آمخخوزش دیدنخخد) اسخختفاده شخخد .نیمخخی از

روایی محتوایی پرسشخنامه توسخ اعضخای هیئخت علمخی

دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه بخه عنخوان گخروه

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مخورد تاییخد قخرار

مداخله در کارگاههای آموزشی به شیوه مشخارکتی حاضخر

گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب الفای کرونبا ./85

شدند .به این ترتیب که دانشجویان به گروه هخای کوچخك

محاسبه گردید .دادههخای گخردآوری شخده بخا اسختفاده از

 4تا  5نفخره تقسخیم شخدند و اسختاد یخك سخؤا چخالش

آزمونهای آماری تی استیودنت (مستقل) و مقایسه زوجی

برانگیز مطرح می کردند و از هر گروه مخی خواسختند کخه

در نسصه  23نر افزار  spssمخورد تجزیخه و تحلیخل قخرار

بعد از بحث و تباد نظر در گروه ،به سؤاالت پاسخ گویند.

گرفت.

جامعه آماری در پ وهش حاضر را کلیه دانشخجویان علخو
پایه دانشکده پزشکی شیراز در سا  98تشکیل می دادند

یافته ها

که تعداد آنها بر اساس اداره آموزش  450نفر بخود .نمونخه

یافتخخه هخخای پ وهش حخخاکی از آن بخخود کخخه  96نفخخر از

آماری بر اساس فرمو کوکران  208نفر تعیین گردید .که

دانشجویان معاد  46/2درصد کل پاسخصگویان را پسخران

نیمی از دانشجویان به روش یادگیری مشخارکتی آمخوزش

دانشجو و  112نفر دیگر دانشجویان معخاد  53/8درصخد
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دیگر را دختران دانشجو تشکیل می دادنخد 105 .دانشخجو

ندارد .به بیان دیگر مقادیر میانگین متگیر مهارت ارتبخاطی

معاد  50/5درصد پاسصگویان به گروه سنتی و  103نفخر

کخخخل در میخخخان دانشخخخجویان پسخخخر ( ) X =141/73و

از آنان معاد  49/5درصد بخه گخروه یخادگیری مشخارکتی

دانشجویان دختخر ( ) X =141/15تفخاوت آمخاری معنخی

تعل خ داشخختند .میخخزان مهخخارت ارتبخخاطی کخخل ،براسخخاس
پرسشنامه  34سؤالی کوئین دا  ،در دامنه  34تا  170قرار
دارد ،بخخر ایخخن اسخخاس مقخخادیر میخخانگین و انحخخراف معیخخار
دانشخخجویان شخخیوه آموزشخخی سخخنتی ( )140/54± 2/46و
مقادیر میانگین و انحراف معیار دانشجویان شیوه آموزشخی
مشارکتی ( )142/31± 1/98بود .نتایج همچنخین نشخان
داد متگیر جنسیتیت بر متگیر مهارتهای ارتبخاطی کخل در
میان دانشخجویان ( ) p-value=0/084تخأثیر معنخیداری

داری ندارند .به منظور بررسی تفاوت میان نمخرات قبخل و
بعد مهارت ارتباطی در گروه سنتی ،آزمون مقایسه زوجخی
به عمل آمد که نتایج آن در جخدو  1نشخان داد اخختالف
میانگین نمره قبل ( ) X =140/77و بعد () X =140/54
مهارت ارتبخاطی دانشخجویان در گخروه سخنتی ،بخا مقخادیر
) (t=0/848; p=0/398از نظر آماری تفخاوت معنخیدار
نداشته است.

جدول  . 1نتایج بررسی تفاوت میان نمرات قبل و بعد مهارت ارتباطی در گروه سنتی

Table1: Results of examining the difference between before and after communication skills scores in the
traditional group
سنتی

تعداد
نمونه

میزان مهارت
مهارت ارتباطی

105

قبل از مداخله

بعد از مداخله

میانگین

SD

میانگین

SD

140/77

2/61

140/54

2/46

t
)(Paired t test

0/848

p-value

0/398

همچنین به منظور بررسی وجود تفاوت میخان نمخرات

) p=0/009از نظر آماری تفاوت معنیدار داشخته اسخت؛

قبل و بعد مهارت ارتباطی در گروه مشارکت محور ،آزمون

فل ا می توان اظهار داشت شخیوه آموزشخی مشخارکتی بخر

مقایسه زوجی به عمخل آمخد کخه نتخایج آن همخانطور کخه

میزان مهارت ارتباطی دانشجویان تأثیرگ ار بخوده اسخت و

جدو  2نشخان مخی دهخد اخختالف میخانگین نمخره قبخل

دانشجویان این گروه از میخزان مهخارت ارتبخاطی بیشختری

( ) X =141/65و بعخخد ( ) X =142/31مهخخارت ارتبخخاطی

نسبت به قبل از آموزش به شیوه مشارکتی برخوردار بخوده

دانشجویان در گروه مشارکت محور ،با مقخادیر ;(t=2/67

اند.

جدول  .2نتایج بررسی تفاوت میان نمرات قبل و بعد مهارت ارتباطی در گروه مشارکتی

Table 2. Results of examining the difference between before and after communication skills scores in the
collaborative group
مشارکتی

میزان مهارت
مهارت ارتباطی

تعداد
نمونه
103

قبل از مداخله

بعد از مداخله

میانگین

SD

میانگین

SD

141/65

2/41

142/31

1/98

t
)(Paired t test

-2/668

p-value

0/009

به منظور بررسی فرض اصلی این پ وهش مبنی بر میخزان

سنتی و مشارکت محور از آزمون تی مستقل استفاده شد.

مهارت ارتباطی و ابعخاد آن در میخان گروههخای آموزشخی

نتایج این آزمون نشان داد اختالف میانگین نمخره مهخارت
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ارتباطی دانشجویان ،در دو گروه سنتی ()140/58± 2/46

آماری معنیدار بوده است ،ل ا میتوان اظهار داشت متگیر

و مشارکت محور (با ورود متگیر مداخله مشارکت در درس

مداخله یادگیری مشارکتی به شکلی معنادار موجب تعالی

آداب پزشخخکی بخخه شخخیوه یخخادگیری مشخخارکتی) (1/98

و ارتقای مهارتهای ارتباطی دانشجویان در گروه مشخارکت

 )±31/142بخخا مقخخادیر ) (t=2/67; p=0/001از نظخخر

محور گردیده است.

جدول  .3میزان مهارت ارتباطی و ابعاد آن در میان گروههای آموزشی سنتی و مشارکت محور

Table 3. The level of communication skills and its dimensions among traditional and participationoriented educational groups
مهارت ارتباطی و ابعاد

سنتی

تعداد
نمونه

مشارکت محور

میانگین

SD

میانگین

SD

t

p-value

مهارت ارتباطی

103

140/58

2/46

142/31

1/98

-5/57

0/000

دریافت و ارسال پیام

103

36/82

1/46

36/91

1/35

0/365

0/716

کنترل عاطفی

103

38/28

2/75

38/69

2/09

-1/08

0/282

مهارت گوش دادن

103

24/49

1/45

24/47

1/02

0/146

0/884

بینش و آگاهی به فرایند

103

20/96

0/989

21/43

0/903

-3/28

0/001

20/00

2/16

20/80

1/77

-2/72

0/008

ارتباط
ارتباط توام با قاطعیت

103

نتایج این آزمون همچنخین نشخان داد میخانگین و انحخراف

)(t=2/72; p=0/008؛ در دو گخروه سخنتی و یخادگیری

معیار مهارتهخای ارتبخاطی دانشخجویان در ابعخاد توانخایی

مشارکتی تفاوت آماری معنیداری داشته است.

دریافخخخخت و ارسخخخخا پیخخخخا ( )36/82± 1/45و (1/35
 ،)±91/36بخا مقخدار  tو سخط معنخیداری ;(t=0/365
)p=0/716؛ کنتخخر عخخاطفی ( )38/28± 2/73و (2/09
 ،)±69/38با مقادیر )(t=1/08; p=0/282؛ بعد مهخارت
گخخخخوشدادن ( )24/49± 1/44و ( ،)24/47± 1/02بخخخخا
مقخخادیر)(t=0/365; p=0/716؛ در دو گخخروه سخخنتی و
یخخادگیری مشخخارکتی بخخه ترتیخخب از نظخخر آمخخاری تفخخاوت
معنیداری نداشته است .در بعد بینش و آگاهی نسبت بخه
فرایند ارتباط در گخروه سخنتی ( )20/96± 0/989و گخروه
یادگیری مشارکتی ( )21/43± 0/903با مقخدار  tو سخط
معنیداری )(t=3/28; p=0/001؛ و نهایتا مقادیر آماره-
های توصیفی در بعد ارتباط توا بخا قاطعیخت در دو گخروه
سنتی و یادگیری مشارکتی به ترتیخب ( )19/98± 2/15و
( )±80/20 1/77نیخخز بخخا مقخخدار  tو سخخط معنخخیداری

بحث و نتیجه گیری
نتایج پ وهش حاضر نشان داد مهارت ارتباطی (نمره کلی)
دانشجویانی که به شیوه مشارکتی آموزش دیدهاند نسخبت
به دانشخجویان آمخوزش دیخده بخه روش سخنتی بخه شخکل
معنیداری متفاوت است و دانشجویان گروه مشخارکتی بخه
طور کلی از سط مهخارت ارتبخاطی قخویتخری برخخوردار
بودند.
آزمون مقایسه زوجی به عمل آمده از مقایسه میانگینهای
ابعاد بینش و آگاهی نسبت به فرایند ارتباط و بعد ارتبخاط
توا با قاطعیت نیز نشان داد یخادگیری مشخارکتی در ایخن
دو حیطخخه موجخخب ارتقخخای مهخخارت ارتبخخاطی دانشخخجویان
گردیخخده اسخخت و دانشخخجویان آمخخوزش دیخخده بخخه روش
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مشارکتی از بینش و آگاهی باالتر درخصوص فرایند ارتباط

( ،)1994هانگ ( )2001همسو می باشد .طب یافته های

و همین طور از قاطعیت بیشختری نسخبت بخه دانشخجویان

تحقی  ،دانشجویان از نظر میزان مهارتهای ارتباطی نسبت

شیوه سنتی برخوردار می باشند.

به دانشجویانی که به روش سنتی آموزش دیده انخد موفخ

براساس نتایج این مطالعه تفاوتیمعنیدار در ابعاد توانخایی

تر بودند و یادگیری مشارکتی بر قاطعیت در ارتباط و ابراز

دریافت و ارسا پیا  ،کنتر عاطفی و مهارت گوش دادن

وجود دانشجویان تأثیر مثبت داشته است.

در دانشجویان آموزش دیده بخه روش مشخارکتی و سخنتی

بدین ترتیب نتایج تحقی نشان مخی دهخد کخه یخادگیری

مشاهده نشد.

مشارکتی باعث افخزایش رشخد مهخارت هخای ارتبخاطی در

حخخاجی حسخخینلو و خخخالقصواه ( )1396در پ خ وهش

دانشجویان می شود .بخه منظخور افخزایش تخوان یخادگیری

خودهمسو با مطالعه حاضر نشان دادند یادگیری مشارکتی

دانشجویان و ارتقای مهارت هخای ارتبخاطی آنخان در تمخا

بر خودکارآمدی ریاضخی و خودپنخداره ریاضخی فراگیخران

حیطهها و در نهایت به منظور توانمند سخازی دانشخجویان

تخأثیر معنخاداری دارد .نتخایج ایخن پخ وهش در خصخوص

در برقراری ارتباط صحی با دیگران و ارتقای مهارت هخای

مشارکتی با مطالعات جباری و همکخاران

آنان در ابعاد عاطفی ،درك پیخا  ،مهخارت هخای کالمخی و

( ،)1396مطالعخخات فیضخخی ( )1395و فخخالح کفشخخگری

غیخر کالمخی ،بیخنش نسبت به فرآیند ارتبخاط و قاطعیخت

( )1394و همچنین نتایج پ وهش پخار و بخولفین ()2015

در ارتباطات اسختفاده از روش هخای فعخا بخه ویخ ه روش

که اشاره میکنند در روش سنتی به دلیل عخد ارتبخاط و

یادگیری مشارکتی توصیه می گردد.

همکاری استاد و شاگرد و وجخود انضخباط خشخك ،روابخ

آموزش و پرورش ،آموزش عالی و کلیه مراکز آموزشی بخه

نامناسبی میان آنان ایجاد میشود همصوانی دارد.

عنوان مهم ترین نهادهای ایجاد تگییر و تحخو در جامعخه

به طور کلی هدف از پ وهش حاضخر بررسخی تأثیرگخ اری

باید همواره از روشهای نوین به منظور بازدهی و موفقیخت

روش آموزشی یخادگیری مشخارکتی بخر میخزان مهارتهخای

دانخش آموزان و دانشجویان استفاده نمایند.

ارتباطی دانشجویان علو پایه دانشکده پزشکی شیراز بود؛

اخخخالد در پ خ وهش :پرسشخخنامه بخخا رضخخایت دانشخخجویان

اثربصشی تدری

که با مراجعه به نتایج ،مشص

شخد ایخن شخیوه آموزشخی

تکمیل شد و کلیه اطالعات محفوظ میماند.

نسبت به روش آموزشی سنتی به شکل معناداری موجخب
تقویت مهارتهای ارتباطی دانشجویان و همچنخین تقویخت

پیشنهادهای پژوهش

حیطههای آگاهی و بینش نسبت به فرایند ارتباط و حیطه

_ با توجه بخه حاکمیخت اسختفاده از شخیوه هخای تخدری

ارتباط توا با قاطعیت در دانشجویان شخده اسخت .متگیخر

سنتی در نظا آموزشی ایران و ضرورت رشد مهارت هخای

جمعیت شناختی جنسخیت تخأثیر معنخی داری بخر میخزان

ارتباطی در دانشجویان ،لزو یادگیری مشارکتی در مراکخز

مهارتهخخای ارتبخخاطی دانشخخجویان نداشخخت؛ ولخخی سخخن

آموزشی بیش از پیش احساس می شخود؛ لخ ا بخه منظخور

دانشجویان با میزان مهارتهخای ارتبخاطی آنخان همبسختگی

انجا این مهم پیشنهاد مخی شخود بخا برگخزاری دوره هخا و

مثبت و معنی داری داشت.

کارگاه های آموزشی پیرامون آموزش و یادگیری مشارکتی

به بیانی ساده نتایج حاصل از یافته های تحقی نشخان داد

در سطوح اساتید و دانشخجویان بسختر فرهنگخی مناسخبی

روش تدری

مشارکتی در گروه یادگیری مشارکتی سبب

ایجاد گردد.

بهبود بینش نسبت به فرآیند ارتباط و قاطعیت در ارتبخاط

_ لزو تحقیقات گسترده تر و کالن تر در خصخوص تخأثیر

دانشجویان می شود .نتیجه این یافته با نتایج تحقی های

یادگیری به شیوه مشخارکتی و روشخن شخدن کمخی هخا و

چینگ ( ،)2009کاگان ( ،)2001کرامتی ( ،)1381کوهن

کاستی ها
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 تحقیقات و فناوری، _ به معاونت آموزشی وزارت علو
به شیوه یخخخخخخخخخادگیری

پیشنهاد می شود روش تدری

مشخخارکتی را در تما مراکخخز آموزش عالی کشخخور در یك
.دوره معین به اجرا گ ارد
:محدودیتهای پژوهش
این تحقی دارای محدودیتهایی بود ازجمله عد کنتخر
،متگیرهای فردی و خانودگی مانند وی گیهای شصصخیتی
سط فرهنگ و سط رفخاه خخانواده و نیخز محخدود بخودن
تنها به دانشجویان علو پایخه کخه بایخد در تعمخیم

تدری

.نتایج احتیاط الز به عمل آید
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رحیمی و همکاران
مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علو پزشکی
سا سیزدهم ،شماره  ،1بهار 1401

مقایسه تأثیر یادگیری مشارکتی و شیوه سنتی یادگیری (سخنرانی) بر مهارتهای ارتباطی دانشجویان
مقطع پایه رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درسال 1398
فاطمه رحیمی :دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی ،گروه علو تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
فاطمه قاسمی :دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی،گروه علو تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
حسن رهگذر* :عضو هیئت علمی ،گروه علو تربیتی ،دانشکده علو تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.

چکیده :پ وهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر یادگیری مشارکتی و شیوه سنتی یادگیری بر مهخارتهخای
ارتباطی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علو پزشکی شیراز در سا  1398انجا شخد .ایخن پخ وهش از
نو مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمخون-پ آزمخون بخود .جامعخه آمخاری در ایخن پخ وهش کلیخه
دانشجویان علو پایه دانشکده پزشکی شیراز در سا  98بود .نمونه آماری بر اساس فرمخو کخوکران 208
نفر تعیین گردید .که به روش یادگیری مشارکتی آموزش دیدند و مهارتهای ارتباطی قبل و بعد از آمخوزش
مورد بررسی قرار گرفت .در این پ وهش از پرسشنامه مهارتهای ارتبخاطی کخوئین دا کخه مشختمل بخر 34
سؤا است و توس موسسه کوئین دا ( )2004منتشر شده است استفاده شد .دادههای گردآوری شده بخا
استفاده از آزمونهای آماری تی استیودنت و مقایسه زوجی در نخر افخزار  spssنسخصه  23مخورد تجزیخه و
تحلیل قرار گرفت .یافته های پ وهش حاضر نشان داد میانگین و انحراف معیار دانشجویان شخیوه آموزشخی
سخخنتی ( )140/54± 2/46و میخخانگین و انحخخراف معیخخار دانشخخجویان شخخیوه آموزشخخی مشخخارکتی (1/98
 ) 142/31±می باشد .براساس نتایج این پ وهش می توان اظهار داشت دانشجویان آموزش دیده بخه روش
مشارکتی از بینش و آگاهی باالتر درخصوص فرایند ارتباط و همین طخور از قاطعیخت بیشختری نسخبت بخه
دانشجویان شیوه سنتی برخوردار می باشند .نتایج پ وهش نشان داد که شیوه آموزشی مشارکتی بر میزان
مهارت ارتباطی دانشجویان تأثیرگ ار بوده است و دانشجویان از میزان مهارت ارتباطی بیشتری نسخبت بخه
قبل از آموزش برخوردار بوده اند و یادگیری مشارکتی به شکلی معنادار موجب تعخالی و ارتقخای مهارتهخای
ارتباطی دانشجویان در گروه مشارکت محور گردیده است.
واژگان کلیدی :یادگیری مشارکتی ،آموزش سنتی ،مهارت های ارتباطی ،دانشجویان.

*نویسنده مسؤول :عضو هیئت علمی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
Email: rahgozar.hasan@yahoo.com
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