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حیطه روش ها و تکنیک های آمورزشی

مقايسه دو روش تدريس کالسي و تدريس کارگاهي دروس
مجتبي صادقي1، مراد اسماعيل زالي، ليال غالمحسيني، ناهيد محرابي

1ـ مربي دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش

مقدمه و بيان مسئله: )بيان اهميت، ضرورت و 
کاربرد انجام فرايند بر اساس نيازسنجي هاي انجام 

شده(:
»تدريس عبارت است از تعامل يا رفتار متقابل مدرس و شاگرد، 
بر اساس طراحي منظم و هدفدار مدرس، براي ايجاد تغيير در 
رفتار شاگرد. تدريس مفاهيم مختلف مانند نگرشها، گرايشها، 
باورها، عادتها و شيوه هاي رفتار و به طور كلي انواع تغييراتي 
را كه مي خواهيم در شاگردان ايجاد كنيم، دربرمي گيرد.« روش 
تدريس كارگاهي يکي از روش هاي موثر ياددهي و يادگيري 
است كه در بيشتر موارد با روش سخنراني، سمينار، كنفرانس 

و سمپوزيوم يکسان بکار برده مي شود.

روش تدريس کارگاهي
مرحله ارايه درس كوتاه

اين مرحله مباني نظري مورد بحث توسط مدرس كارگاه تبيين 
و تحليل مي شود.

مرحله مشاركت
در اين مرحله مجدداً فرگيران شركت كننده در كارگاه كه به 
گروههاي 2 الي 3 نفره يا انفرادي تقسيم شده بودند, دور هم 
جمع مي شوند, كه به بحث و بررسي جمع بندي موضوعات 

تعيين شده مي پردازد. بديهي است كه در اجراي كارگاه آموزشي 
انتهاي فعاليت كاماًل  بايد از روش مهارت آموزي )ابتدا و 
مشخص شده است( سود جست. كاربست روش تدريس 
كارگاهي مي تواند نتايج آموزش را تضمين كند. البته با رعايت 

نکات زير:
مدرس ابتدا اهداف و انتظاراتي كه از فراگيران دارد, دقيقًا   -1
بيان و تحليل مي نمايد و از طريق آزمون تشخيصي, رفتار 

ورودي آنها را مي سنجد.
مدرس مباني نظري هر محور كلي را در سالن عمومي   -2
تبيين و تحليل نموده و به رفع اشکاالت فراگيران در ابعاد 
نظري مي پردازد. البته بهتر است قبل از تشکيل كارگاه مباني 
نظري را )به منظور تسلط دانشجويان( براي آنها توضيح 

داده شود.
سپس مدرس فراگيران را به گروه هاي كوچك كاري تقسيم   -3
نموده و يك نفر به عنوان مسئول و گزارشگر انتخاب نمايد.
بهتر است محل تشکيل گروههاي كاري جدا از يکديگر   -4

باشد.
در پايان هر كار عملي، كليه فراگيران در سالن عمومي جمع   -5
شده و سپس مسئولين گروههاي كاري به ترتيب گزارشي 
از نتايج مباحثات بر روي موضوعات مطروحه را ارائه و 
سپس نکات كليدي مشخص و توصيه هاي كاربردي به 

محل اجراي فرايند: دانشکده پيراپزشکي ارتش
نام دانشگاه: علوم پزشکي ارتش

گروه فرايندي: روش ها و تکنيک هاي آموزشي
تاريخ اجراء )مدت اجراي فرايند(: اين طرح از مهر ماه 90 شروع گرديده و در طي 5 ماه به پايان رسيد.
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عمل مي آورند.
در پايان يعني مرحله ارزشيابي و بازخورد كارگاه، مدرس   -6
به اجراي آزمون پس خروجي پرداخته و آن را با آزمون 
پيش ورودي مقايسه مي نمايد و نگرش دانشجويان را 

نسبت به كارگاه )البته بدون ذكر نام( دريافت مي كند.

هدف و اهداف اختصاصي
هدف اصلي

مقايسه نتايج حاصل از دو روش تدريس كالسي و كارگاهي 
در درس روش تحقيق

اهداف اختصاصي
مقايسه نمرات آزمون كتبي در دو گروه  -1

مقايسه نمرات آزمون عملي در دو گروه  -2
بررسي ديدگاه دو گروه نسبت به دو روش تدريس  -3

روش اجراء
جهت آزمون اين فرايند دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي 
كه بيشترين تعداد دانشجو )26 نفر( را دارند درنظر گرفته 
شد. دانشجويان بصورت تصادفي به دو گروه 13 نفره تقسيم 
در گروه  قرار گرفتن  به  دانشجويان  تمايل  دليل  به  شدند. 
كارگاهي، جهت انتخاب گروهها در حضور دانشجويان قرعه 
كشي صورت گرفت و گروه كارگاهي انتخاب شد. با توجه به 
بحت عدالت آموزشي در ابتدا دانشجويان توجيه شده و به آنها 
گفته شد كه مطالب ارائه شده در دو گروه يکسان خواهد بود.
در پايان دوره يك آزمون كتبي كه در برگيرنده 15 نمره از 20 
نمره بود از كليه دانشجويان گرفته شد. اين آزمون شامل 20 
سوال چهار گزينه  اي )10 نمره( و 8 سوال تشريحي )5 نمره( 
بود. 5 نمره باقيمانده، به كار عملي دانشجويان اختصاص داده 
شد. كار عملي دانشجويان عبارت بود از ارائه يك پروپوزال 

طرح تحقيقاتي كه بايستي تا پايان ترم ارائه مي نمودند.

نتايج: )پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي 
فرايند(

نتايج به دست آمده ميانگين نمرات كسب شده  بر اساس 
توسط دانشجوياني كه به روش كارگاهي تدريس شدند بر 
مبناي عدد بيست در آزمون كتبي، عدد 15/28 و دانشجوياني 
كه به روش كالسي تدريس گرديدند، نمره 14/64 گرديد. 
گرچه ميانگين نمرات كسب شده بر اساس روش كارگاهي 
 t - بيشتر از روش كالسي گرديد، اما بر اساس آزمون آماري
P=0/38 .تفاوت معناداري در دو گروه مشاهده نگرديد test

شايد يکي از عللي كه باعث شد اختالف معني دار نباشد، 
ذهنيتي بود كه دانشجويان پيدا نموده بودند. گروهي كه به روش 
كالسي تدريس شده بودند با اين تصور كه روش كارگاهي، 
روشي كارآمدتر است، براي عقب نيفتادن از گروه ديگر سعي 
و تالش بيشتري مي نمودند. از طرفي گرچه دانشجويان به 
صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند اما نابرابر بودن بهره 

هوشي آنان را نيز نمي توان از نظر دور داشت.
در رابطه با آزمون عملي كه ارائه پروپوزال بود، با توجه دقيق 
نبودن ابزار اندازه گيري، آزمون آماري انجام نشد اما به نظر 
محقق در مجموع كار عملي ارائه شده توسط دانشجويان روش 

كارگاهي علمي تر و كامل تر از گروه كالسي بود.
در پايان دوره نظر دانشجوياني كه به روش كارگاهي تدريس 
شده بودند را جويا شديم. 100% دانشجويان روش كارگاهي را 
ترجيح مي دهند. داليل اين گروه از دانشجويان عبارت بود از:

مشاركت بيشتر دانشجو )كار عملي(  -1
پيوستگي مطالب  -2

محيط فيزيکي محل برگزاري كارگاه  -3
افزايش زمان مفيد و كاهش زمان هاي تلف شده )در روش   -4
كالسي مقداري از زمان تدريس در ابتدا و انتهاي كالس 
از دست مي رود اما در روش كارگاهي به جاي 8 مرتبه، 

2 مرتبه اين اتفاق مي افتد.(
با توجه به كمبود فضاي آموزشي، ارائه برخي دروس بصورت 
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كارگاهي سبب صرفه جويي در فضاي آموزشي مي گردد. روش 
تدريس كارگاهي جهت دروسي مانند روش تحقيق، فناوري 
اطالعات، روش تدريس و... كه دروسي نظري و عملي تواما 
مي باشند، و پيوستگي اطالعات ارائه شده به دانشجو نقش 
مهمي در يادگيري خواهد داشت، بسيار مفيد واقع خواهد شد.

سطح اثر گذاري )دانشگاه، کشوري، بين المللي(
دانشگاه

انطباق سياست هاي باالدستي )فرايند تا چه حد كشور را 
با هدف مرجعيت علمي در منطقه نزديک مي كند.(

با استفاده از چنين روشي، مشاركت و درگيري دانشجويان 
در آموزش و يادگيري بيشتر شده و سبب هدايت دانشجويان 
به جستجو در منابع علمي و تحقيق و تفحص مي گردد. قرار 
گرفتن دانشجويان در مسير پژوهش مي تواند ترس متخصصان 
آينده را از پژوهش كاهش داده و باعث ارتقاي توان علمي 

پژؤوهشي كشور گردد.

نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرائي فرايند
 اولين و مهمترين چالش اين فرايند بحث عدالت آموزشي 

است كه بين دو گروه اجراء نگرديد. زيرا همه دانشجويان 
انتظار داشتند كه در گروه كارگاهي قرار بگيرند زيرا هم وقت 
كمتري از آنها گرفته مي شد و هم تازگي يك روش ديگر را 
تجربه مي كردند. به همين منظور سعي شد زمان اختصاص 
داده شده به دو گروه برابر و مطالب ارائه شده نيز مشابه باشد. 
اگر فرايند در دو دوره مختلف و بدون اطالع دانشجويان ارائه 

مي شد.  

تائيديه هاي مربوطه و ارزشيابي فرايند
فرايند ارزشيابي گرديد و نتايج آن در بند 10 )نتايج( آورده 

شده است.

قابليت تعميم و اجراء در ساير مراكز آموزشي
 اين فرايند قابليت تعميم به كليه مراكز آموزشي را دارد.

جاري  برنامه هاي  در  فرآيند  اجراي  )استمرار  استمرار 
آموزشي(:

 با طرح در شوراي آموزشي دانشگاه و موافقت آنها مي توان 
فرايند مذكور را بصورت مستمر در دانشگاه پياده نمود.
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