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Abstract  
     The aim of this study was to compare the effects of lecture and team based learning (TBL) on 
oral and maxillofacial pathology learning in dental students. This quasi-experimental study was 
conducted in 30 dental students who applied for oral and maxillofacial pathology course in the 
School of Dentistry affiliated to Qazvin University of Medical Sciences during the first semester in 
2013. The course was consisted of 10 one-hour sessions. Firstly, TBL was used in 5 continuous 
sessions. Then lecture was used in the remained sessions. In two sessions, multiple choices test was 
taken for both methods before and after the teaching and without prior notice. The mean difference 
of pre-test and post-test was 10.28 and 8 in the TBL and lecture, respectively and the difference was 
not statistically significant. With regards to the results, the effects of lecture and TBL on students’ 
learning are not significantly different. 
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 30بـر روي   1391-1392سـال اول تحصـیلی   در نـیم فراگیري گروهـی   و سخنرانی آموزش روش دو مقایسه هدفبا این مطالعه نیمه تجربی      
جلسه یک  10را اخذ کرده بودند. آموزش در  شناسی فک و صورت دوآسیب پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد که واحددانشجوي دندان

 4جلسه بدون اطالع قبلی آزمون  2ر هر دو روش در جلسه دوم با روش سخنرانی انجام شد. د 5جلسه اول با روش فراگیري گروهی و در  5 ساعته،
و روش  28/10زمون و پس آزمون دانشجویان در روش فراگیري گروهـی  هاي پیش آمیانگین تفاوت نمره اي قبل و پس از تدریس گرفته شد.گزینه

و سـخنرانی تفـاوت چنـدانی در    داد که تدریس به روش فراگیري گروهـی   نشانمطالعه  نبود.دار از لحاظ آماري معنیبود که این تفاوت  8سخنرانی 
 . شتدانشجویان ندا یادگیريمیزان 

 
 شناسییري، آسیبها، فراگتدریس، سخنرانی ها:کلیدواژه

 
     
 

 

:مقدمه 
فرایند آموزش و پرورش  تدریس یکی از عناصر اصلی     

ایفـا      کـارایی نظـام آموزشـی، نقـش مـؤثري     است که در 
دانشـجویان   به دروس نظري هارای که هاستکند. سالمی

در  روش ایـن  دارد، امـا  ادامـه  سـخنرانی  سـنتی  ه روشب
دانشـجویان   نیازهـاي  يگـو جواب کنونی رسرعتپدوران 

از  .کنـد مـی  ایجـاد آوري کسالتحالت در کالس  و تنیس
هـاي  روش از گروهـی یکـی   سوي دیگر روش فراگیـري 

مناظره  و روش مباحثه این محور است؛ زیرا آموزش رمؤث
را  موضـوع  سخنرانی؛ به جاي مدرس روش این در .ستا
خواهد می از دانشجویان و کندمی مطرح السؤ صورت هب
بـا   السـؤ آن  پاسـخ  مورد در و کنند تالش آن حل رايب

پاسـخ   ارایـه  و اظهـارنظر  بـه  و کننـد  مشـارکت  دیگریک
 )1(بپردازند.

اگیـر    فر بـه  را امکـان  ایـن  هاي کوچـک گروه در کار     
 )2(.بیفزایـد  نیز خود بر دقت دیگران با تعامل با تا دهدمی

روش  يتأثیرگذار بر مبنی ايهاي گستردهتحقیق تاکنون
عنوان  به روش این و شده انجام گروهی تفحص تدریس

شـده   توصـیه  فراگیـران دهنـده یـادگیري   امـل افـزایش  ع
 )3(است.
اي بـالینی در  به عنوان یک رشته حرفه پزشکیدندان     

ــگیر   ــا پیش ــه ب ــان       رابط ــدیریت و درم ــخیص، م ي، تش
داري بهداشـت دهـان و   هاي دهان و دندان و نگهبیماري
        )4(.شـــوددر افـــراد و در جامعـــه تعریـــف مـــی ن،دنــدا 
در  بایـد  عمـومی،  مقطـع  تحصیل طول در پزشکاندندان
ـ  خصـوص       جامعـه، بـه   آحـاد  بـا  ارتبـاط  ه برقـراري زمین
خـود   واقعی رسالت کنند و تالش مختلف هدف هايگروه

تنظـیم   و تهیـه  همچنـین  هـا، سالمت آن تأمین جهت ار
از  پیشـگیرانه  هـاي اقـدام  مناسـب،  آموزشـی  هـاي هبرنام

 اجراي و ریزيبرنامه نهایتدر  دندان و و دهان هايبیماري
 )5(رسانند. انجام به دندان و دهان سالمت نیازسنجی
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روش  این مطالعه به منظور مقایسه تأثیر آمـوزش بـه       

شناسی دهـان  سخنرانی با آموزش گروهی در درس آسیب
 پزشکی انجام شد.در میزان یادگیري دانشجویان دندان

 
ها:مواد و روش 

ــیم ایــن مطالعــه      ســال اول ســال نیمــه تجربــی در ن
روي تمامی دانشـجویان رشـته    بر 1391-1392تحصیلی 

کـه  شد انجام  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزویندندان
 بودنـد ده کـر شناسی فک و صورت دو را اخـذ  حد آسیبوا
 انجـام و  جلسـه یـک سـاعته    10آموزش طـی  . نفر) 30(

بـه   ؛توسط استاد به دو قسمت مساوي تقسیم شـد  مباحث
دو روش آموزشـی   آسـانی مطالـب در   طوري که سختی و

جلســه اول از روش فراگیــري  5در  .تقریبــاً یکســان بــود
روش سخنرانی براي تدریس  جلسه دوم از 5گروهی و در 

  شد.استفاده 
پـس از اطمینـان از درك   در روش فراگیري گروهـی       

 6 گروه 5 شیوه تدریس توسط دانشجویان، دانشجویان به
در  جلسـه آینـده    طـرح درس سـپس   .نفره تقسـیم شـدند  
هفتـه  یک دانشجویان  و گرفتقرار میاختیار دانشجویان 

گروهـی  رصت داشتند مبحث جلسه آینده را بـه صـورت   ف
یک گـروه بـه   براي هر ضایعه  جلسه هر در سی کنند.برر

شد و یکی از اعضاي گروه بـه  یصورت تصادفی انتخاب م
رد. کـ عنوان سرگروه راجع به موضوع درس صـحبت مـی  

هاي خود را بیـان  س سایر دانشجویان مطلب یا پرسشسپ
 بنـدي و جمـع خاتمـه، مـدرس مطالـب را     کردنـد و در یم

  .کردخالصه می
ــه روش روش ســخنرانی در       مباحــث توســط اســتاد ب

در هـر دو  شد. میتدریس سخنرانی و با استفاده از اسالید 
، آزمون بدون اطالع قبلیو جلسه  2در  نوع روش تدریس،

 اي قبل و پس از تدریس از دانشجویان گرفته شد.گزینه 4
 پـس آزمـون   و آزمـون هاي پیش نمرهسپس اختالف بین 

و  تـی آزمون آمـاري  ا ب هادادهو براي هر دانشجو محاسبه 
 تحلیل شد. SPSS 15افزار نرم

 

هاافتهی : 
 نفـر  17 ،پزشکی مورد مطالعـه دانشجوي دندان 30 از     

 بودند. مرد  درصد) 43/ 4نفر ( 13و  زن درصد) 6/56(
پیش آزمون و پـس آزمـون    هايهمیانگین تفاوت نمر     

روش  و بـه  28/10 یگروهبه روش فراگیري دانشجویان 
نبـود (جـدول   دار که از نظر آمـاري معنـی   بود 8سخنرانی 

 ).1 شماره
 

هاي پیش آزمون و پس آزمون میانگین نمره -1 جدول
 در دو روش تدریس

 
 روش تدریس             

 آزمون
 سخنرانی گروهی

 6 27/5 آزمونپیش 
 14 55/15 آزمونپس 

 

گیري:بحث و نتیجه 
تـدریس بـه روش بحـث     داد نشـان ر حاضـ  پژوهش     

ی در ت چنـدان سـخنرانی تفـاو   شـیوه  و تدریس بهگروهی 
شـیوه   به تدریسه البت .دانشجویان نداشت یادگیريمیزان 

از  دانشـجویان  متقابـل  سبب ارتباط گروهی کوچک ثبح
مشـارکت   همـراه  بـه ی محرکـ  و ودشـ مـی گفتگو  یقطر

مطالعـه  در اسـت.  دانشـجو  شـناختی   رشد براي یاجتماع
روش  از سلطانی و همکـاران رضـایت دانشـجویان   نپتون 

تر بود و ایـن روش بـه   چک بیشکو هايگروه در یستدر
بهتري منجر  نهایی نمره کسب ها وآن ترعمیق یادگیري

دانشـجویان در   رهکه در مطالعه حاضر نمـ  در حالی )6( د.ش
این تناقض نتایج  .نداشتتدریس، تفاوت چندانی دو روش 

زیر باشد: نـوع  تفاوت در موارد ناشی از تواند مطالعه می دو
هاي هنگ جامعه مورد نظر، روشجمعیت مورد مطالعه، فر

آموزشی استفاده شده در طول دوران تحصـیل، خـوگیري   
دانشجویان به انجام یک روش تـدریس خـاص بـه علـت     

عـدم همکـاري   ، تکرار شدن مداوم آن در طـول تحصـیل  
دانشجویان با تغییر نـوع روش تـدریس، عـدم اختصـاص     

 گروهی، تجربه ناکافی اساتید درزمان کافی براي تدریس 
 هاي نوین آموزشی.مورد روش
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هاي آموزشـی بـه   دورهد شوبه این منظور پیشنهاد می     

ـ  هـاي نـوین بـراي    وان آمـوزش بـه روش  منظور ارتقاي ت
از  ترمقاطع تحصیلی پایین . همچنین دراساتید برگزار شود

تا هم سبب آشنایی  هاي آموزشی جدید استفاده شودروش
دهنـده  تجربه آمـوزش  هم افزایشو خوگیري فراگیران و 

 د.شو
 
:مراجع 

1. Malakouti M. Teaching in small groups 
(Group discussion). Scientific Journal of 
Education Strategies. 2009; 4: 183-7. [In 
Persian] 
2. Hill RJ. A Comparative study of lecture 
and discussion methods. Studies in adult 
group learning in the liberal arts. Available 
at: URL: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ 
ED028375.pdf. Updated in: 2011 Mar 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Regan L. 12 highly interactive teaching: A 
"HIT" With Residents. Acad Emerg Med 
2008; 15: 229-30. 
4. Logan R, Baron J, Swann C. Oral 
pathology in blended space: A pilot study. In 
Same places, different spaces. Proceedings 
ascilite. Auckland 2009. http://www.ascilite. 
org.au/conferences/auckland09/procs/logan-
poster.pdf 
5. Jahanbani JA, Mirlashari JB, Fahimi O. 
The effectiveness of an oral pathology 
computer - assisted learning program for 
dental students. Shiraz University dental 
journal 2010; 10: 57-60. [In Persian] 
6. Soltani N, Naderi N, Zare S. Comparison 
of two methods of teaching respiratory 
physiology lecture and teach small groups of 
students in Hormozgan University of Medical 
Sciences in . Hormozgan University of 
Medical Sciences 2011 Oct-Nov; 16 (4): 315-
24. [In Persian]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

http://www.eric.ed.gov/PDFS/%20ED028375
http://www.eric.ed.gov/PDFS/%20ED028375
http://www.ascilite/
http://www.ascilite.org.au/conferences/auckland09/procs/logan-poster.pdf
http://www.ascilite.org.au/conferences/auckland09/procs/logan-poster.pdf

	19
	20

