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 درسي ريزي برنامه در پژوهش
 (83 پیاپی) 11 شماره دوم، دوره م،ده سال

 18ـ  98  ، صفحات1829 پاییز
 

 و گروهي بحث تدريس هاي روش اثربخشي مقايسه

 از آموزان دانش رضايت و يادگيري ميزان بر سخنراني

 زندگي و دين درس در تدريس،

 

 فاتحي يونس رضواني، سعیدي محمود ،*اسالمیان حسن
  ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه درسی، ریزی برنامه ارشد کارشناس1
  ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه تربیتی، علوم دانشیار9
 ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه عمومی، شناسی روان ارشد کارشناس8

 
 چکیده

 با گروهي بحث تدريس روش بخشي اثر ميزان مقايسه حاضر، پژوهش هدف

 از آموزان دانش رضايت ميزان و يادگيري ميزان بر سخنراني تدريس روش

 از استفاده به عنايت با تجربي، نيمه پژوهش، روش. است بوده تدريس

 و(گواه و آزمايشي) گروهي دو نوع از ونخورده دست هاي گروه

 شهر هاي دبيرستان از يکي متوسطه سوم پايه آموزان دانش آن آماري جامعه

 نيمسال در( کالس 4) متوسطه سوم پايه آموزان دانش همه که بود شيراز

 و اند شده داده مشارکت طرح در زندگي و دين درس در 9830 ـ 09 تحصيلي

 آزمايش، گروه هاي کالس در. شدند انتخاب تصادفي گيري نمونه از استفاده با

 گروه هاي کالس در و( نفره 5 کوچك هاي گروه در) گروهي بحث تدريس روش

 جهت روش، هردو با تدريس پايان در. شد گرفته کار به سخنراني روش گواه،

 صورت به سؤالي 09آزمون درسي، مطالب يادگيري ميزان ارزشيابي

 در همچنين. آمد عمل به کتاب دروس از يکي محتواي بر ناظر اي چهارگزينه

 پرسشنامه يادگيري، ارزشيابي آزمون انجام از پس و تدريس روش هر پايان

 ميزان سنجش ابزار. شد تکميل آموزان دانش توسط نيز تدريس از رضايت

 بود ليکرت مقياس در ساخته محقق پرسشنامه تدريس، از آموزان دانش رضايت

 به تشويق و عالقمندي ايجاد) مقياس خرده 4 در سؤال 09 بر مشتمل که

 و مهارت يادگيري، و تدريس مقررات و اصول رعايت يادگيري، در مشارکت

 براي. بود( درسي مطالب از ارزشيابي و آزمون و تدريس در مدرس تسلط

 انحراف و ميانگين فراواني،) توصيفي سطح دو در آمار از ها داده تحليل و تجزيه

. است شده استفاده( واريانس تحليل و مستقلآزمون) استنباطي و( معيار

 ارزشيابي آزمون نمرات ميانگين ـ 9 که است آن از حاکي پژوهش نتايج

 روش از معناداري طور به گروهي بحث روش در آموزان دانش از يادگيري

 رضايت ميزان ارزشيابي نمرات ميانگين ـ 0. است بوده بيشتر سخنراني

 روش از معناداري طور به گروهي بحث روش در تدريس از آموزان دانش

 تجربي علوم رشته آموزان دانش نمرات ميانگين ـ 8. است بوده بيشتر سخنراني

 نمرات ميانگين از باالتر معناداري طور به يادگيري ميزان از ارزشيابي آزمون در

 رشته بين معناداري تعاملي اثر ولي است؛ بوده انساني علوم رشته آموزان دانش

 رضايت ميزان ارزشيابي آزمون در همچنين. است نداشته وجود روش و

 مذکور رشته دو آموزان دانش نمرات ميانگين بين تدريس، از آموزان دانش

 رابطه اين در نيز معناداري تعاملي اثر و است نداشته وجود معناداري تفاوت

 است نشده مشاهده روش و رشته ميان

 رضايت، يادگيري، گروهي، بحث سخنراني، تدريس، :کلیدی واژگان

متوسطه سوم سال آموزان دانش
 

حسن اسالميان  نویسنده مسؤول: *

 89/99/09پذيرش:   7/99/09ل: وصو

 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 4812 پاییز هم،دسال  (،83 )پیاپي 44ریزی درسي، دوره دوم، شماره  پژوهش در برنامه /41

مقدمه
 پرورش و آموزش که باورند اين بر نظران صاحب

 را آن گذارد، مي تأثير جامعه بر که است عاملي مهمترين

 سرتاسر در تحوالت و تغييرات با همراه و کند مي هدايت

 که است ضروري اساس، اين بر. شود مي متأثر جهان

 با و تحوالت اين موازات به پرورش و آموزش هاي برنامه

 تکينا، گل) شوند سازماندهي جامعه الزامات به توجه

 تعالي و تحول ايجاد رهگذر از بنابراين(. 

 و شود مي توانمند تربيت تحت نسل درسي، هاي برنامه در

 توانمند گويد، مي( 9835) محمدي قائد که طور همان

 و دانش به نوجوانان تجهيز جهت گذاري سرمايه و سازي

 در توجهي قابل تأثيرات تواند مي نياز، مورد هاي آگاهي

 با مقابله براي مؤثر راهي و باشد داشته آنان زندگي مراحل

. «کشاند مي خود سوي به را آنان که شود تلقي تهديداتي

 تجهيز آموزشي، هاي نظام وظايف ترين عمده از يکي لذا

 و مناسب هاي روش از استفاده با روز دانش به آموزان دانش

 .است تدريس مؤثر

 را مهمي نقش تربيت و تعليم امروز پيچيده دنياي در

 بزرگ کشورهاي و ها دولت که شرايطي در. کند مي ايفا

 هاي نظام رشد به منوط را خود توسعه و پيشرفت جهان،

 آموزش هاي روش به توسل با توان نمي دانند، مي آموزشي

 و محققيان) نمود حاصل را تحول و پيشرفت اين سنتي،

 (.9809 همکاران،

 که طور همان ديني تربيت و تعليم ميان، اين در

 مقدس خطير، امري است، کرده اشاره( 9878) نژاد رهبري

 اي ويژه حساسيت از و است پييچده حال عين در و

 ساير به نسبت بيشتري آگاهي و مهارت مستلزم و برخوردار

 هاي آموزش خالف بر ديني آموزش زيرا. است موضوعات

 کار سرو انسان وجودي ابعاد از خاصي بعدُ به که ديگر

 آن نهايي هدف و است درگير انسان زندگي کل با دارند،

 و کالم و عادات عاليق، ها، نگرش ها، بينش در   تغيير ايجاد

 اهدافِ به نيل براي. اوست شخصيت سازندگي کالم يك در

 شرط وماهر، توانمند دينيِ معلمِ بودن دارا ديني، تربيتِ

: است معتقد(  ،0999) ديکسون چنانچه. است الزم

 هاي روش در کافي مهارت از جامعه يك معلمان اگر»

 و کار انگيزه، ايجاد با باشند، برخوردار تدريس مناسب

 با را آموزشي نظام هاي هدف توانست خواهند فعاليت،

 افزايش را آموزش وري بهره و بخشند تحقق بهتر کيفيت

 .«دهند

 و معلم ميان جانبه دو انفعال و فعل يك تدريس

 و کند درگير درسي محتواي با را فراگيران تا است فراگيران

 موضوعات از را جديد مفاهيم شوق، و شور و عالقمندي با

 در تغيير زمينه وسيله بدين و نمايند استنباط شده ارائه

. کند خلق را نويني هاي ارزش نموده، فراهم را خود نگرش

 اعمال و فعاليت بر معلم رفتار و ها ويژگي حالتي، چنين در

 و ها ويژگي از معلم بالعکس، و گذارد مي تأثير فراگيران

 طراحي اين اساس بر. شود مي متأثر فراگيران رفتارهاي

 شدن درگير جهت تدريس هاي فعاليت هدايت ساخته، معلم

 فرايند در معلم اصلي وظيفه درسي، موضوع با فراگير

 (.9835 شعباني،) است يستدر

 تدريس روش تدريس، رايج و متداول هاي روش از يکي

 سيف که طور همان. است مستقيم آموزش يا سخنراني

 روش يا سخنراني تدريس روش است، گفته( 9838)

 مورد معمول بسيار هاي روش از يکي مستقيم آموزش

 در بسياري تعاريف.است جهان سرتاسر در معلمان استفاده

 ارائه سخنراني يا مستقيم تدريس روش از تربيتي ادبيات

 را مستقيم آموزش( ,) کاسوپ. است شده

 شيوه به معلم مستقيم، آموزش در: است کرده تعريف چنين

 شود، گرفته ياد بايد که را هايي مهارت چهره، به چهره

 نمايش به دهد مي سرمشق دهد، مي نشان گويد، مي

 معلم کليدي عنصر روش، اين در. آموزد مي و گذارد مي

 درس و است يادگيري موقعيت مسؤول که اوست زيرا. است

 مستقيم آموزش( ) براندت. کند مي رهبري را

 کوچك، گروهي که داند مي چهره به چهره آموزش يك را

 در شده بندي مرحله دقيقاً دروس از که معلمي توسط

 داده آموزش کند، مي استفاده زبان و حساب خواندن

 .شود مي

 است، مدار معلم که سخنراني تدريس روش خالف بر

 تا آموزان دانش و هستند معلم کنترل تحت عوامل، اکثر

 ـ گروهي بحث تدريس  روش در. فعالند غير زيادي حدود

 ـ معتقدند( 9835) شعباني و( 9838) سيف که گونه همان

 شرکت کالسي کارهاي در ياپو و فعال طور به آموزان دانش
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 51 / ...گروهي بحث تدریس های روش اثربخشي مقایسه

 را خود هاي ايده و ها ديدگاه توانند مي يادگيرندگان دارند،

 با و کنند دفاع خود هاي انديشه و عقايد از کنند، بيان

 .شوند آشنا نيز کالس اعضاي ديگر عقايد و ها انديشه

 با گروهي بحث تدريس روش در فراگيران واقع در

 بيان تفکر، در مشارکت و همکاري با توأم فضاي يك تجربه

 به شده، ارائه هاي بحث ارزيابي و خود هاي ديدگاه آزادانه

 تدريس روش.يابند مي دست درسي موضوعات بيشتر فهم

 باعث و است محور آموز دانش که اين دليل به گروهي بحث

 ـ ياددهي فرآيند در آموز دانش فعال مشارکت و درگيري

 قرار تدريس فعال هاي روش زمره در شود، مي يادگيري

 روش، اين با مرتبط مطالعات و ها ديدگاه اکثر و گيرد مي

 هاي روش برابر در را تدريس روش اين اثربخشي و کارآمدي

 .دادند قرار تأييد مورد سخنراني جمله از تدريس سنتي

 بر در را هايي موقعيت يادگيري، سنتي و منفعل ديدگاه

 بر مبتني روش از استفاده با آموزشي مواد که گيرد مي

 مقابل، در. شود مي داده انتقال فراگيران به سخنراني

 ساختارگرايي مانند يادگيري فعال و جديد هاي ديدگاه

 ـ ياددهي فرايند در فراگيران بودن فعال به که دارند وجود

 که هايي فعاليت يا بحث در کردن شرکت طريق از يادگيري

 0992 جاسون،) دارند تأکيد است، همکاري به نيازمند

 بر تأکيد از تدريس حرفه حاضر، عصر در واقع در(. ،

 فراگير به سخنراني بر مبتني آموزش و محوري معلم

 است شده متحول تعاملي يادگيري هاي محيط و محوري

 (.9809همکاران، و هاشمي)

 بهبود در گروهي، بحث شيوه به يادگيري و تدريس

 مورد در بحث با نفس به اعتماد ايجاد ارتباطي، هاي مهارت

 منظور، سازي شفاف و رساندن در توانايي بهبود موضوع،

 نسبت ديگران واکنش مشاهده کردن، گوش توانايي تقويت

 مقاومت ايجاد بدون مخالفت شود، مي گفته که آنچه به

 که متقابل سؤاالت طرح و نظرات آزاد بيان گيري، وجبهه

 بود، خواهند پژوهش يك شروع نقطه و آغازگر گاهي

 تفکر، به مباحثه، و گفتگو کلي، طور به. است ارزشمند

 افراد، همه و کند مي کمك آوردن خاطر به و آموختن درك،

 ،0990 باراس،) برند مي بهره شيوه اين از عالقمندانه

 بهتر، اثربخشي ضمن تدريس شيوه اين عالوه، به(. 

. رود مي شمار به مدرس براي دشوارتر و چالش پر اي وظيفه

 صورت به خم، و پيچ داراي بحث يك ارائه مدرس براي زيرا

 و دردسرتر بي مراتب به جنبي، بحث و چالش بي و مبهم

 و تعمق تفکر، با همراه فراگيران  منسجم بحث از تر آسان

 ، ،9009 اتکينس، و براون) است آنان کردن سؤال

.) 

 روش مقايسه زمينه در متعددي مطالعات تاکنون

 گروهي بحث تدريس روش و سخنراني شيوه به تدريس

 اشاره مورد چند به نمونه عنوان به که است شده انجام

 و صفري و( 9832) همکاران و بافقي فتاحي. شود مي

 روش دو مقايسه به هايي پژوهش در(9835) همکاران

 ميزان بر تأثير نظر از گروهي بحث و سخنراني تدريس

 ميزان که داد نشان ها پژوهش اين نتايج. پرداختند يادگيري

 روش از معناداري طور به گروهي بحث شيوه به يادگيري

 صفري پژوهش در همچنين. است بيشتر سخنراني تدريس

 فراگيران کلي رضايت نمره ميانگين در( 9835) همکاران و

 آماري اختالف گروهي، بحث و سخنراني تدريس روش دو از

 . نداشت وجود معناداري

 گارسايد ،(، ، ) ادانل و بوتلهو

) ميقتن و جانسون ،()

) ريچارد و کورال هايدت، هانت، ،(

 تدريس هاي روش مقايسه به( 

 به آنها همه در که پرداختند گروهي بحث و سخنراني

 روش بر گروهي بحث تدريس روش برتري و رجحان

 نمرات ميانگين که شد آشکار و اشاره سخنراني تدريس

 آموزش گروهي بحث تدريس روش با که آموزاني دانش

 بيشتر سخنراني تدريس روش از معناداري طور به ديدند،

 شد مشخص مذکور هاي پژوهش کليه در واقع در. است بوده

 و دانش مبادله مستلزم که گروهي بحث نوع از تدريس که

 از مفيدتر فراگيران براي است، طرفه دو صورت به اطالعات

 .است( سخنراني مانند) تدريس سنتي و غيرفعال هاي روش

 بحث روش که دهد مي نشان شده ياد هاي پژوهش مرور

 و سنتي هاي روش به نسبت مختلف هاي موقعيت در گروهي

 بيشتري گذاري اثر سخنراني، جمله از تدريس فعال غير

 که است اين حاضر پژوهش اساسي سؤال حال. است داشته

 بحث روش نيز زندگي و دين درس تدريس موقيعت در

 .خير يا داشت خواهد برتري سنتي هاي روش بر گروهي
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 اثربخش و فعال هاي روش کارگيري به که است بديهي

 نظام در که ديني تربيت و تعليم عرصه در ويژه به ـ تدريس

 مرهون ـ است اي العاده فوق اهميت داراي ما آموزشي

 و است تدريس حوزه در پژوهش امر به اساسي رويکرد

  زمينه در ويژه به را، ما آموزشي نظام توان نمي امروزه

 انجام لذا. دانست پژوهش از نياز بي ديني کتب تدريس

 روش به تدريس اثربخشي مقايسه هدف با حاضر پژوهش

 رضايت و يادگيري ميزان بر گروهي بحث و سخنراني

 .است راستا اين در گامي آموزان، دانش

 پژوهش روش

 هاي گروه از استفاده به عنايت با حاضر پژوهش روش

 گروهي دو نوع از و تجربي نيمه ،() نخورده دست

 حاضر، پژوهش آماري جامعه. است بوده( گواه و آزمايشي)

 يافتن اولويت و طرح آزمايشي نيمه ماهيت به توجه با

 شامل تعميم، بر ،()دروني روايي و کنترل

 هاي دبيرستان از يکي در متوسطه سوم پايه آموزان دانش

 متوسطه سوم پايه آموزان دانش تمام که بود  شيراز شهر

 در 9830 ـ 09 تحصيلي اول نيمسال در( کالس چهار)

 صورت به طرح، اجراي براي. اند شده داده مشارکت طرح،

 عنوان به کالس دو و گواه گروه عنوان به کالس دو تصادفي

 دو از که آن بيشتر توضيح. شدند انتخاب آزمايش گروه

 يك و آزمايشي عنوان به کالس يك انساني رشته کالس

 دو مورد در شکل همين به و انتخاب گواه عنوان به کالس

 تقسيم به توجه با واقع در. شد عمل تجربي رشته کالس

 نوعي به الفبا، حروف صورت به ها کالس در آموزان دانش

 چهار که است بوده نظر مورد آموزان دانش تصادفي تقسيم

 به تصادفي صورت به و دربست حالت به رشته نظر از کالس

 گروه هاي کالس در. شدند منتسب گواه و آزمايشي گروه دو

 5 کوچك هاي گروه در) گروهي بحث تدريس روش آزمايش

. شد انتخاب سخنراني روش گواه گروه هاي کالس در و( نفره

 عبارت به. بود نفر 05 کالس هر در آموزان دانش تعداد

 با ديگر نفر 59 و سخنراني تدريس شيوه با نفر 59 ديگر،

 عنوان. گرفتند قرار آموزش مورد گروهي بحث تدريس شيوه

 در) پنهان خورشيد شد تدريس پژوهش اين در که درسي

 دوران به مربوط مطالب و( عج) زمان امام غيبت با ارتباط

 .است بوده( غيبت

 ميزان ارزشيابي جهت تدريس، روش دو هر پايان، در

 پيشرفت ارزيابي عبارتي به يا) درسي مطالب از يادگيري

 صورت به سؤالي 09 آزمون ،(شناختي حيطه در تحصيلي

 تعلق نمره 5 سؤال هر به و آمد عمل به اي گزينه چهار

 يادگيري ميزان از ارزشيابي آزمون نمرات دامنه. گرفت

 رضايت ميزان سنجش ابزار. بود 999 تا 9 از آموزان، دانش

 محقق اي پرسشنامه نيز تدريس روش از آموزان دانش

 ايجاد مقياس خرده 4 در سؤال 09 بر مشتمل ساخته

 اصول رعايت يادگيري، در مشارکت به تشويق و عالقمندي

 در مدرس تسلط و مهارت يادگيري، و تدريس مقررات و

 هر براي) بود درسي مطالب از ارزشيابي و آزمون و تدريس

 پنج مقياس اساس بر که( شد منظور سؤال 5 مقياس خرده

 تا 9 از نمراتي سؤال هر به. بود شده تنظيم ليکرت اي گزينه

 صفر از مقياس خرده هر در نمرات دامنه که گرفت تعلق 5

 ،(کلي رضايت) مقياس خرده 4 مجموع براي و بود 05 تا

 تهيه براي. شد گرفته نظر در 999 تا 9 از نمرات دامنه

 علمي معتبر منابع از تدريس، از رضايت پرسشنامه سؤاالت

 براي. شد استفاده يادگيري و تدريس هاي روش زمينه در

 استادان از تعدادي نظرات پرسشنامه اين روايي بررسي

 شهر ممتاز دبيران از تعدادي ،(نفر 99) تربيتي علوم رشته

 8) ديني دروس اعتالي ستاد کارشناسان و( نفر 5) شيراز

 پايايي تعيين براي و گرفت قرار استفاده مورد( نفر

 ميزان که شد استفاده بازآزمايي روش از نيز پرسشنامه

 متغيرهاي. آمد دست به( ) باال بسيار همبستگي

 به معلم،( الف: از بودند عبارت پژوهش اين در مزاحم

 نه و معلم به به مربوط شده مشاهده تغييرات که اي گونه

 ممکن که دليل اين به جنسيت،( ب. باشد تدريس روش

 جنس با جنس يك در تدريس هاي روش تأثيرات است

 که جهت بدين تحصيلي، رشته( ج. نباشد همسان ديگر

 رشته متغير با تعاملي اثر تدريس روش يك تأثير احتماالً

 .باشد داشته تحصيلي

 کنترل براي پژوهشي تيم امکانات به نظر با رو، اين از

 چهار هر براي معلم؛( الف: شد عمل صورت بدين فوق موارد

 عامل تأثير عمالً بنابراين. شد استفاده معلم يك از کالس

 پژوهش جنسيت؛ متغير کنترل( ب. شد حذف معلم

 بنابراين. پذيرفت انجام پسرانه دبيرستان يك در منحصراً
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 بيان به. شد کنترل دختر جنسيت حذف با جنسيت متغير

 است ذکر به الزم. شد «ثابت» به تبديل «متغير» از ديگر،

 پژوهش هاي يافته تعميم در توان مي فوق مسأله لحاظ با که

 دو تحصيلي؛ رشته متغير( ج. داشت جدي تأمل دختران، به

 داده مشارکت حاضر تحقيق در تجربي و انساني علوم رشته

 داده مشارکت تحقيق در کلي طور به رياضي رشته و شدند

 به با تحصيلي، رشته متغير حذفي کنترل جاي به نشد،

 بر عالوه کننده، تعديل متغير عنوان به متغير اين کارگيري

 روش متغير دو تعاملي اثر پيرامون الزم اطالعات آن، کنترل

.افزود پژوهش غناي بر و شد ارائه تحصيلي رشته و تدريس

 سطح دو در آمار از ها داده تحليل و تجزيه براي

 از توصيفي آمار در. است شده استفاده استنباطي و توصيفي

 استنباطي آمار در و معيار انحراف و ميانگين فراواني،

 تحليل و مستقل  آزمون از پژوهش سؤاالت با متناسب

 . شد استفاده واريانس

 پژوهش های یافته

 گروهي بحث تدريس روش تأثير ميزان بين آيا: 9سؤال

 از آموزان دانش يادگيري ميزان افزايش در سخنراني روش و

دارد؟ وجود معناداري تفاوت درسي مطالب

 که است آن از حاکي 9 شماره جدول هاي يافته

 در آموزان دانش از يادگيري ارزشيابي آزمون نمرات ميانگين

 گروهي بحث روش در و 7/29 نمره 999 از سخنراني روش

 بوده معنادار آماري نظر از ها ميانگين اختالف که بود 9/39

 يادگيري ارزشيابي آزمون نمرات ميانگين عبارتي، به. است

 از معناداري طور به گروهي بحث روش در آموزان دانش از

 .است بوده بيشتر سخنراني روش

 تدريس از آموزان دانش رضايت ميزان بين آيا: 0سؤال 

 تفاوت سخنراني و گروهي بحث تدريس روش دو در

دارد؟ وجود معناداري

 طور به که است آن از حاکي 0 شماره جدول هاي يافته

 رضايت نمره ميانگين مقياس، خرده 4 مجموع در کلي

 و 4/40 نمره 999 از سخنراني تدريس روش از آموزان دانش

 اختالف. بود 7/39 نمره 999 از گروهي بحث روش در

. است بوده معنادار آماري نظر از ميانگين

 روش از آموزان دانش رضايت نمرات ميانگين عبارتي، به

 تدريس روش از معناداري طور به گروهي بحث تدريس

 .است بوده باالتر سخنراني

 ايجاد) بررسي مورد مقياس خرده 4 هر در همچنين

 اصول رعايت يادگيري، در مشارکت به تشويق و عالقمندي

 و آزمون و مدرس تسلط و مهارت يادگيري، و تدريس

 روش از آموزان دانش رضايت نمرات ميانگين ،(ارزشيابي

 تدريس روش از معناداري طور به گروهي بحث تدريس

 .است بوده بيشتر سخنراني

 تدريس هاي روش تأثير در تحصيلي رشته آيا: 8 سؤال 

 تدريس از رضايت و يادگيري افزايش متغير دو به نسبت

است؟ مؤثر

 به توجه با و 4 و 8 شماره جداول هاي يافته به توجه با

 ارزشيابي آزمون در آموزان دانش نمرات ميانگين ، مقادير

 بحث روش و تجربي علوم رشته نفع به يادگيري، ميزان

 و رشته بين معناداري تعاملي اثر ولي.است معنادار گروهي

 ،95/9 از معناداري سطح بودن بيشتر به توجه با روش

 روش دو بين شده مشاهده تفاوت يعني. شود نمي مشاهده

.کند مي صدق رشته دو هر براي گروهي بحث و سخنراني

 ،  مقادير و 2 و 5 شماره جداول هاي يافته به توجه با

 ميزان ارزشيابي آزمون در آموزان دانش نمرات ميانگين بين

 علوم و انساني علوم رشته دو تدريس،در روش از رضايت

 ميزان ولي. است نشده مشاهده معناداري تفاوت تجربي

 گروهي بحث روش از مذکور رشته دو آموزان دانش رضايت

.است بوده بيشتر سخنراني روش از معناداري طور به

 اين در روش و رشته بين معناداري تعاملي اثر همچنين

.است نشده مشاهده رابطه

 گیری نتیجه و بحث

 قرار بررسي مورد اساسي سؤال 8 پژوهش، اين در

 از کدام هر آمده، دست به نتايج به توجه با که گرفت

 .شود مي تحليل اختصار به سؤاالت

 و گروهي بحث تدريس روش تأثير ميزان آيا: 9 سؤال

 از آموزان دانش يادگيري ميزان افزايش در سخنراني روش

دارد؟ وجود معناداري تفاوت درسي مطالب
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آموزان در آزمون ارزشيابي از يادگيري در دو روش سخنراني و بحث  ـ مقايسه ميانگين نمرات دانش 9جدول 

گروهي

روش 

 تدریس
 T df P انحراف معيار ميانگين تعداد

 1/05 1/15 15 سخنرانی

بحث  55/5 99 -9/4

 گروهی
15 5/95 9/51 

 

 آموزان در آزمون ارزشيابي ميزان رضايت از دو روش سخنراني و بحث گروهي ـ مقايسه ميانگين نمرات دانش 0جدول 

 بحث گروهی سخنرانی

 ميانگين تعداد خرده مقياس
انحراف 

 معيار
 ميانگين تعداد

 انحراف

 معيار
Df T p 

 به تشویق و منديعالق ایجاد

 گيريدریاد  مشاركت
15 1/55 5/1 

15 

 
1/59 1/4 99 0/1 55/5 

 و تدریس اصول رعایت

 یادگيري
15 9/55 1/1 

15 

 
4/05 4/3 99 9/9 55/5 

 55/5 5/1 99 4/4 05 15 1/1 53 15 مدرس تسلط و مهارت

 1/1 1/50 15 ارزشيابی و آزمون
15 

 
0/05 1/3 99 3/1 55/5 

 خرده مقياس 4مجموع 

 )رضایت كلی(
15 3/49 0/1 

15 

 
3/95 4 99 3/1 55/5 

 

 روش تدریس بحث گروهی روش  تدریس سخنرانی رشته

 رشته علوم انسانی

 
11 19 

 رشته علوم تجربی

 
19 0/90 

 

 روش و رشته حسب بر آموزان دانش يادگيري ميزان ميانگين ـ 8 جدول
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 ـ نتايج تحليل واريانس دوعاملي )متغير وابسته: يادگيري( 4جدول 

P F مجموع مجذورات df منبع ميانگين مجذورات 

 رشته 919/159 5 103/1119 1/01 00/0

 روش 1591909 5 1591909 9/1 010/0

 رشته*روش 550/90 5 1/459511 1/5 22/0

 

 تدريس بر حسب رشته و روشآموزان از  ـ ميانگين رضايت دانش 5جدول 

 روش تدریس بحث گروهی روش  تدریس سخنرانی رشته

 رشته علوم انسانی
 

9/49 0/90 

 رشته علوم تجربی

 
9/49 4/95 

 

 ـ نتايج تحليل واريانس دو عاملي )متغير وابسته: رضايت از تدريس( 2جدول 

P F مجموع مجذورات Df منبع ميانگين مجذورات 

 رشته 330/131 5 991/5955 1/54 579/0

 روش 1510919 5 1510919 55/91 00/0

 رشته*روش 155/90 5 5/450943 19/5 77/0
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 روش و گروهي بحث تدريس روش تأثير ميزان آيا: 9 سؤال

 مطالب از آموزان دانش يادگيري ميزان افزايش در سخنراني

 دارد؟ وجود معناداري تفاوت درسي

 آزمون نمرات ميانگين ،9 شماره جدول نتايج اساس بر

  روش به که کالسي دو در آموزان دانش از يادگيري ارزشيابي

 معيار انحراف با 9/39 شد مي تدريس گروهي بحث

 روش با که کالسي دو در مذکور ميانگين اما. بود 0/95

 بود 2/09 معيار انحراف با 5/29 شد مي تدريس سخنراني

 .است بوده معنادار آماري نظر از ها ميانگين اختالف که

 از يادگيري ارزشيابي آزمون نمره ميانگين ديگر، عبارت به

 از معناداري طور به گروهي بحث روش در آموزان دانش

 هاي يافته با نتيجه اين. است بوده بيشتر سخنراني روش

 و صفري ،(9832) همکاران و بافقي فتاحي پژوهشي

 ،(9002) گارسايد ،(0992) جاسون ،(9835) همکاران

 ريچارد و کورال هايدت، هانت، ،(0995)  ميقتن و جانسون

 همخواني و هماهنگي ،(0999) ادانل و بوتلهو و( 0998) 

 .دارد

 در آموزان دانش بودن فعال به توجه با که رسد مي نظر به

 توسط درسي مطالب يادگيري گروهي، بحث تدريس روش

 در اند توانسته آنان نتيجه، در. است گرفته صورت بهتر آنان

. کنند کسب بيشتري نمرات يادگيري از ارزشيابي آزمون

 روش در کننده شرکت آموزان دانش که است درحالي اين

 را مطالب گاهي خود، برحافظه تکيه دليل به سخنراني

 هنگام مطالب آن يادآوري احتمال لذا اند، کرده فراموش

 که است حقيقت اين مؤيد نتيجه اين. است کم آزمون

 براي سخنراني روش با مقايسه در گروهي بحث روش اجراي

 شگرفي تأثير آموزان، دانش فهم و يادگيري ميزان افزايش

 طريق از گروهي بحث روش در ديگر، عبارت به. دارد

 آنان درگيري سطح رفتن باال و فراگيران تر جدي مشارکت

 صورت( فهم) اجزا روابط درك براي تري مناسب زمينه

 پايدارتري يادگيري که شد خواهد سبب اين و پذيرد مي

 از بهتر گيري بهره با آنان بنابراين. شود حاصل آنان براي

 شده مطرح موضوعات زمينه در خود داوري و تعقل قدرت

 آموزشي ازمطالب تري عميق دريافت توانند مي درکالس

 شده ياد عوامل تمام که رسد مي نظر به لذا. باشند داشته

 روش با مقايسه در روش تأثيراين ميزان تقويت پيرامون

 .است داشته دخالت سخنراني

 تدريس از آموزان دانش رضايت ميزان بين آيا: 0 سؤال

 تفاوت سخنراني، و گروهي بحث تدريس روش دو در

 دارد؟ وجود معناداري

 نمرات کلي ميانگين ،0 شماره جدول نتايج اساس بر

 ايجاد) حيطه 4 مجموع در تدريس، از آموزان دانش رضايت

 اصول رعايت يادگيري، در مشارکت به تشويق و عالقمندي

 و آزمون و مدرس تسلط و مهارت يادگيري، و تدريس

 تدريس گروهي بحث روش به که کالسي دو در( ارزشيابي

 اما. بود 4 معيار انحراف با 8/39 نمره 999 از شد مي

 تدريس سخنراني روش با که کالسي دو در مذکور ميانگين

 ها ميانگين اختالف که بود 0/2 معيار انحراف با8/40شد مي

 ميانگين ديگر، عبارت به. است بوده معنادار آماري نظر از

 در تدريس از آموزان دانش رضايت ميزان ارزشيابي نمرات

 سخنراني روش از معناداري طور به گروهي بحث روش

 مقياس خرده 4 از يك هر در همچنين. است بوده بيشتر

 در مشارکت به تشويق و عالقمندي ايجاد) بررسي مورد

 تسلط و مهارت يادگيري، و تدريس اصول رعايت يادگيري،

 نمرات کلي ميانگين نيز( ارزشيابي و آزمون و مدرس

 روش به که کالسي دو در تدريس از آموزان دانش رضايت

 ميانگين از معناداري طور به شد مي تدريس گروهي بحث

 روش به که ديگري کالس دو در آموزاني دانش رضايت نمره

 با نتيجه اين. است بوده بيشتر شد، مي تدريس سخنراني

 نشان که( 9835) همکاران و صفري پژوهشي هاي يافته

 روش از فراگيران کلي رضايت نمره ميانگين بين بود داده

 نداشت، معناداري آماري اختالف گروهي بحث و سخنراني

 .ندارد مطابقت

 روش دو از آموزان دانش رضايت ميزان ميانگين مقايسه

 ايجاد) مقياس خرده 4 مجموع در هم که داد نشان تدريس

 اصول رعايت يادگيري، در مشارکت به تشويق و عالقمندي

 و آزمون و مدرس تسلط و مهارت يادگيري، و تدريس

 خرده اين از يك هر در هم و کلي رضايت يعني( ارزشيابي

 با که کالسي دو در آموزان دانش رضايت ميزان ها، مقياس

 به ديدند، آموزش گروهي بحث تدريس روش از استفاده
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 کالسي دو در آموزان دانش رضايت ميزان از معناداري طور

 .است بوده باالتر ديدند، آموزش سخنراني شيوه به که

 ميزان بر دوباره تأکيدي دهنده نشان فوق نتايج

 يادگيري که است گروهي بحث روش در بيشتر يادگيري

 ميزان افزايش باعث آزمون نمره افزايش نتيجه، در و بيشتر

 شده گروهي بحث تدريس روش از آموزان دانش رضايت

 بحث تدريس روش استفاده با که آموزاني دانش. است

 گروهي بحث روش کردن تجربه با ديدند، آموزش گروهي

 رضايت است، بوده آنان تدريس در جديدي شيوه که

 نکته اين که کردند ابراز تدريس شيوه اين از چشمگيري

 نسبت آموزشي فعال هاي شيوه بيشتر مقبوليت بيانگر مهم

 آموزان دانش ميان در فعال غير و سنتي رايج هاي شيوه به

 توانند مي آموزان دانش گروهي بحث روش در واقع در. است

 با و کنند وجود ابراز خود هاي ديدگاه و ها ايده بيان با

 ديگران هاي ايده و نگرش از گروهي هاي بحث در مشارکت

 با همراه فضاي يك تجربه با مجموع در و يابند آگاهي نيز

 و انگيزه خود، هاي انديشه ابراز در بيان آزادي و هيجان

 منجر امر اين که کنند پيدا يادگيري براي بيشتري اشتياق

 بحث تدريس شيوه از آنها چشمگير رضايت افزايش به

 .بود شده گروهي

 تدريس هاي روش تأثير در تحصيلي رشته آيا: 8سؤال

 تدريس از رضايت و يادگيري افزايش متغير دو به نسبت

 است؟ مؤثر

 به توجه با و 4 و 8 شماره جداول هاي يافته به توجه با

 ارزشيابي آزمون در آموزان دانش نمرات ميانگين  مقادير

 گروهي بحث روش و تجربي رشته نفع به يادگيري، ميزان

 با روش و رشته بين معناداري تعاملي اثر ولي. است معنادار

 مشاهده ،95/9 از معناداري سطح بودن بيشتر به توجه

 سخنراني روش دو بين شده مشاهده تفاوت يعني. شود نمي

 همچنين. کند مي صدق رشته دو هر براي گروهي بحث و

 به توجه با و 2 و 5 شماره جداول هاي يافته به توجه با

 آزمون در آموزان دانش نمرات ميانگين بين  مقادير

 انساني علوم رشته دو در تدريس از رضايت ميزان ارزشيابي

 ولي. است نشده مشاهده معناداري تفاوت تجربي علوم و

 روش از فوق رشته دو هر آموزان دانش رضايت ميزان

 تدريس روش از معناداري طور به گروهي بحث تدريس

 معناداري تعاملي اثر همچنين. است بوده بيشتر سخنراني

 .است نداشته وجود رابطه اين در

 قدرت قدر آن تدريس روش که است آشکار بنابراين

 آزمون دو هر در آموزان دانش نمرات ميانگين تفاوت که دارد

 از رضايت ميزان ارزيابي و يادگيري ميزان از ارزيابي

 مقايسه همچنين. است استفاده مورد هاي روش در تدريس،

 ميزان از ارزشيابي آزمون در آموزان دانش نمرات ميانگين

 آموزان دانش نمرات ميانگين که است داده نشان يادگيري

 نمرات ميانگين از بيشتر معناداري طور به تجربي رشته

 که است اين بيانگر امر اين. است انساني رشته آموزان دانش

 رشته آموزان دانش با مقايسه در تجربي رشته آموزان دانش

 به بهتري گونه به و بيشتر کوشش و تالش با انساني،

 نمرات مقايسه در ضمن، در. پردازند مي يادگيري

 از رضايت ميزان با ارتباط در مذکور رشته دو آموزان دانش

 نشان امر اين. است نشده مشاهده معناداري تفاوت تدريس،

 و انساني رشته دو هر آموزان دانش که است اين دهنده

 بر را گروهي بحث تدريس روش مشابهي ميزان به تجربي

 است ذکر شايان. دهند مي ترجيح سخنراني تدريس روش

 به توجه با) پژوهشي سوم سؤال به پاسخ از حاصل نتايج که

 نمايانگر نوعي به( 2 و 5 ،4 ،8 شماره جداول هاي يافته

 افزايش باعث امر اين و است حاضر پژوهش بيشتر استحکام

 .است شده پژوهش غناي

 تأييد و حاضر پژوهش هاي يافته به توجه با مجموع، در

 توان مي ديگر تحقيقات هاي يافته توسط پژوهش اين نتايج

 آموزان دانش گروهي بحث تدريس روش در که گرفت نتيجه

. برخوردارند تدريس مطلوب اجراي براي قوي اي انگيزه از

 تواند مي گروهي بحث روش به تدريس روش هاي کالس لذا

 مؤثر حضور براي آموزان دانش بيشتر انگيزه و اشتياق باعث

 حصول احتمال به نتيجه در و شود درس کالس در فعال و

 بحث شيوه به که هايي کالس در مطلوب يادگيري به

 ويژه به و سنتي تدريس هاي روش از شوند مي اداره گروهي

 بحث شيوه در بيشتر يادگيري ميزان. است بيشتر سخنراني

 تدريس روش از آموزان دانش بيشتر رضايت ميزان و گروهي

 از آموزان دانش استقبال دهنده نشان گروهي، بحث

 به. است آموزش در يادگيري فعال و نوين هاي شيوه

 در مشابه مطالعات انجام و تدريس در روش اين کارگيري
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 ديگر دروس در و محور آموز دانش هاي روش ساير زمينه

 فعال، آموزشي هاي روش کارگيري به با تا کند مي کمك

 در و شوند درگير بيشتر آموزشي موضوعات با آموزان دانش

 اتفاق بهتري گونه به مطلوب يادگيري به حصول نتيجه،

 در پژوهش اين که اين به توجه با که آن آخر نکته. افتد مي

 ثمربخشي و شد انجام متوسطه مقطع زندگي و دين درس

 با بسيار ايران اسالمي جمهوري نظام در ديني تربيت اهداف

 پژوهش اين هاي يافته به عنايت با است، ارزشمند و اهميت

 در گروهي بحث تدريس روش از استفاده اهميت به توان مي

 .برد پي ديني کتب با ارتباط

 پيشنهادات

 تحقيقات و حاضر پژوهش هاي يافته به توجه با ـ 9

 جمله از فعال تدريس هاي روش اهميت با رابطه در مشابه

 در روش اين از مدارس در که شود مي توصيه گروهي، بحث

 ما نظام در که ديني دروس ويژه به مختلف دروس تدريس

 ديني تربيت اهداف تحقق و درس اين اهداف ثمربخشي

 تهيه مستلزم امر اين. گردد استفاده است، اهميت با بسيار

 هاي بيني پيش نيز و مدارس در نياز مورد فيزيکي فضاي

 .است آموزشي هاي گروه درسي ريزي برنامه در الزم

 در را الزم آموزش معلمان که شود مي پيشنهاد ـ 0

 هاي کارگاه طريق از گروهي، بحث روش تدريس زمينه

 .ببينند خاص آموزشي

 توصيه پروش آموزش وزارت آموزشي معاونت به ـ 8

 همه در را گروهي بحث شيوه به تدريس روش که شود مي

 .گذارد اجرا به معين دوره يك در کشور مدارس
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