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Introduction: Team-based learning is a kind of participatory and new learning. 

The aim of this study was to evaluate the impact of teaching by team-based 

learning on learning and the academic motivation of emergency medical students 

in the triage course. 

Materials & Methods :This semi-experimental study was conducted as a census in 

the second semester of 2017-2016 on associate students of medical emergencies 

in part of the content of the two-unit course of medical emergencies in disasters, 

which is related to triage in children and adults. To measure the amount of 

learning before and after the implementation of this method and also to measure 

the amount of memory before the beginning of the method, after the end of it and 

about six months later, the test was held and the scores were compared. The 

Harter Academic Motivation Questionnaire was also used to assess academic 

motivation before and after the course. To analyze the data, SPSS software 

version 19 was used with descriptive and analytical indicators such as pair-t-test at 

a significance level of less than 0.05. 

Results: In this study, the mean scores of external motivation and students' 

motivation increased significantly compared to the before implementation of 

team-based learning methods(P value=0.03), and the scores of internal motivation 

increased compared to the previous one(P value=0.05). Comparison of the mean 

of the scientific score obtained from the triage course also showed that the 

average score of the students after the implementation of the team-based learning 

method was significantly higher than before implementation of team based 

learning (P value=0.01). 
Conclusions: The results of this study showed that the use of TBL teaching 

method has increased the motivation and improved the learning of medical 

emergency students. Therefore, the use of this method is recommended in 

teaching students. 
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 ریتأث يابيمطالعه باهدف ارز نياست. ا ديو جد يمشارکت يریادگي ينوع میبر ت يمبتن يریادگيروش  :چكيده 

 اژيدر درس تر يپزشك يهاتيفور انيدانشجو يلیتحص زهیو انگ يریادگيبر  میبر ت يمبتن يریادگيبه روش  سيتدر

 .صورت گرفت

 انيدانشجو يبر رو 1396-97دوم  مسالیدر ن يبه صورت سرشمار يتجرب مهیصورت نمطالعه به نيا :كارروش 

 اژيکه مربوط به تر ايدر بال يپزشك يهاتيفور يدرس دو واحد ياز محتوا يدر بخش يپزشك يهاتيفور يکاردان

 نیروش و همچن نيا يدر قبل و بعد از اجرا يریادگي زانیسنجش م ياست، صورت گرفت. برا نیدر اطفال و بالغ

حدود شش ماه بعد آزمون برگزار و  زیآن و ن انيمطالب قبل از شروع روش، بعد از پا يادآوريبه  زانیسنجش م

دوره از پرسشنامه استاندارد  انيقبل و پس از پا يلیتحص زشیانگ يجهت بررس نیشد. همچن سهينمرات باهم مقا

 هاي¬با شاخص 19نسخه  SPSSافزار ها از نرمداده لیوتحلهيهارتر استفاده شد.  جهت تجز يلیتحص زشیگان

 .استفاده شد 05/0کمتر از  يداريدر سطح معن يزوج Tهمچون   يلیو تحل يفیتوص

 يریادگيروش  يابا قبل اجر سهيدر مقا انيدانشجو زهیو  انگ يرونیب زهینمرات انگ نیانگیمطالعه م نيدر ا نتایج: 

با قبل  سهيدر مقا زین يدرون زهی(و نمرات انگP value=0.03بود ) افتهي شيافزا يمعنادار زانیبه م میبر ت يمبتن

 نیانگینشان داد م زین اژيکسب شده از درس تر يلمنمره ع نیانگیم سهي(. مقاP value=0.05را نشان داد) شيافزا

 نيا ينسبت به قبل از اجرا يمعنادار زانیبه م میبر ت يمبتن يریادگيروش  يبعد از اجرا انينمره کسب شده دانشجو

 (P value=0.01بوده است.) شتریروش، ب

 يریادگيو بهبود  زهیانگ شيموجب افزا TBL سيمطالعه نشان داد استفاده از روش تدر نيا جينتا نتيجه گيري:

 يم شنهادیپ انيروش در آموزش دانشجو نيه از ااستفاد نيشده است. بنابرا يپزشك يها تيرشته فور انيدانشجو

 .گردد
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 مقدمه

م در مه اریاز مسائل بس يپزشك يهاتيحوادث و فور       

از عوامل  يحوادث ناش نياز ا ي(. برخ1نظام سالمت است)

جنگ  ریجز حوادث بشر زاد نظ گريد يو برخ يعیطب

تر به نظر حساس رانيکشور ا طيشرا انیم ني(. در ا2هستند)

گسل  يرو رانيا يدرصد از شهرها 77چراکه  رسديم

طوفان و  ،يگرفتگ البیمعرض س دردرصد  35زلزله و 

(، که در صورت فقدان سازوکارها و 3هستند) يامواج ساحل

شدن با در صورت مواجه شدهيزيربرنامه شیاز پ تيريمد

رو خواهد بود  شیدر پ ياریبس يو مال يجان يضررها ا،يبال

 اژي(. تر5است) اژيتر ،يطيشرا نیدر چن تیموفق دی(. کل4)

 ينشاءت گرفته است که به معن Trier نیاز واژه الت

خدمات  افتيدر ازمندین مارانیارائه مراقبت به ب يبندتياولو

ارائه خدمت  يبرا ازیدر زمان کمبود خدمات موردن يدرمان

 (. 6است) مارانیزمان به بهم

است.  يریادگي ،يآموزش يهامهارت نيتراز مهم يكي

رفتار منجر  رییبه تغ تياست که درنها ينديفرآ يریادگي

عملكرد در درازمدت  بهبود يراه برا نيترو مهم گردديم

شاهراه  نيتريانگیزش را عال 1985(. لوين در 7است)

(. هر چه انگیزه فرد براي آموختن و 8يادگیري دانسته است)

بیشتر باشد، فعالیت و رنج و زحمت بیشتري را   لتحصی

 (.8براي رسیدن به هدف نهايي متحمل خواهد شد )

دانش،  يهاطهیمنظور افزايش يادگیري در حمؤثر به آموزش

مانند پزشكي بسیار  ،ياحرفه يهامهارت و نگرش در رشته

ضروري است. به همین دلیل است که امروزه شاهد گسترش 

روزافزون علوم آموزش پزشكي و کاربرد گسترده آن در 

(. انتخاب روش 9آموزش دانشجويان پزشكي هستیم)

و  ياقدامات در طراح نيتراز مهم يكي بمناس يآموزش

 يها(. امروزه از روش10است) يآموزش يهابرنامه ياجرا

و  کیآموزش الكترون ،يآموزش گروه ،يمختلف سخنران

(. در 7)شودياستفاده م يرفراگی امر در ها¬آن رينظا

 هيسوکي هاي¬در روش دنظرياخیر، لزوم تجد يهاسال

نوين و فعال يادگیري از  يهاتدريس و استفاده از روش

شي، احساس شده و کاربرد اين آموز يهاستمیسوي س

 افتهيها در علوم مختلف ازجمله علوم پزشكي گسترشروش

ها، روش روش مرسوم آموزش در دانشگاه حالنياست.  باا

استاد محور است. در اين روش کلیه مطالب درسي، تنها 

و دانشجو بايد آن  شوديتوسط يک سخنران )استاد( بیان م

فت کرده و به خاطر بسپارد. طور آماده دريامطالب را به

ها مزايايي مانند ارائه حجم زياد مطالب در اگرچه اين روش

ها در پرورش فكر، زمان محدود دارد ولي تأثیر آنمدت

جديد  يهاايجاد انگیزه و تغییر نگرش، بسیار کمتر از روش

 جاديا قیو عم داريمعن يریادگيآموزشي است و 

آموزشي  يهاستفاده از روش(. بنابراين ا12, 11)گرددينم

. زيرا با به کار رسديو جايگزين ضروري به نظر م نينو

آموزشي جديد، شايد بتوان يادگیري  يهابردن روش

ماندگارتر، کارآمدتر و عالقه به يادگیري را در دانشجويان 

 (. 13بهبود بخشید)

 يتر از آموزش انفراداثربخش يمشارکت يریادگي اتیتجرب

در  شتریب زشیسبب انگ يو جمع يمشارکت يریادگياست. 

 اتیها نسبت به تجربو نگرش مثبت در آن شوديم رانیفراگ

(. آموزش از طريق 14)کنديم جاديو معلم ا يریادگي

يادگیري، مبتني بر همیاري و متكي بر  يهاگروه

و غلبه  يکوشکه انگیزش ناشي از هم ستا ييهامفروضه

، فراگیري اعضاي گروه از همیاري بر رقابت و فردگرايي

همديگر، نیل به سطوح باالتر فرآيندهاي ذهني، افزايش 

نفس احساسات مثبت نسبت به ديگر فراگیران، تقويت عزت

کلي اجتماعي از آن جمله  يهاو افزايش مهارت

 يزمان يریادگيمعتقدند  يتیب(. روان شناسان تر15)باشنديم

و  يسازه با فعالآن ماندگارتر است ک ریبهتر شده و تأث
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 نيهمراه باشد. بنابرا يریادگيدر امر  ریفراگ شتریمشارکت ب

دانشجو  نينو يهامتخصصان بر استفاده از روش دیتأک

 (.16محور است)

دانشجوياني که کمتر در بحث و مباحثه در  معموالً

در بالین نیز با بیماران و  کنند،يتئوري شرکت م يهاکالس

و يا اصول صحیح  کننديبرقرار مکارکنان کمتر ارتباط 

. اين گروه از دانشجويان بیشتر کننديارتباط را رعايت نم

به  ارخود را از پرونده بیم ازیاطالعات موردن دهنديترجیح م

 نيیاز پا يشده حاکمختلف انجام قاتیدست آورند. تحق

عنوان ها بهدر سازمان نیو شاغل انيبودن سطح تسلط دانشجو

حل  ،ياز دانشگاه، در انجام کار گروه لیالتحصافراد فارغ

 يابیاست که دست يو تفكر انتقاد يارتباط يهامسئله، مهارت

نوآورانه و  يریادگي يهاکیتكن قيها از طرمهارت نيبه ا

 راً یبر حل مسئله و اخ يمبتن يریادگيهمچون  يتعامل

 (.17ممكن خواهد شد) میبر ت يمبتن يریادگي

با  يمشارکت يریادگي ينوع  میبر ت يمبتن يریادگيروش  

در  يالدیم 1970ساختار مشخص است که از دهه 

شده و در آموزش موضوعات تجربه يمختلف يهاطیمح

(. اين روش عالوه بر 10بكار رفته است) زیمرتبط با سالمت ن

 کند،ييک محیط يادگیري فعال و مشارکتي ايجاد م کهنيا

وچک و افزايش مخصوص کارگروه ک ينیازي به فضا

تعداد مدرسان ندارد و با يک مدرس در کالس بزرگ  

( ابراهیم اينوا و 9اجرا است.)دانشجو( قابل 100)باالي

همكارانش اين روش را در دانشكده پزشكي سلطان قابوس 

اند. نتايج مطالعه نشان داد که به کار بردن عمان، اجرا نموده

مشارکت روش يادگیري مبتني بر تیم باعث افزايش 

دانشجويان در کالس )حضور صددرصدي( شده است. اين 

ها حضور دانشجويان بین در حالي است که در ساير کالس

درصد بوده است. عالوه بر اين، اين روش  70تا  50

يادگیري باعث ايجاد يادگیري خود راهبر در دانشجويان 

در  ه(. کولز و همكاران ذکر نمودند ک18شده است)

 شود،يصورت يادگیري مبتني بر تیم اداره مبه که ييهادوره

عملكرد بهتري  ترمانيدر امتحانات پا ترفیدانشجويان ضع

وجود، اين شیوه در  ني(. با ا19اند)نسبت به قبل نشان داده

نفس با بحث ارتباطي، ايجاد اعتمادبه يهابهبود مهارت

 يسازو شفاف دندرباره موضوع، بهبود توانايي در رسان

ظور، تقويت توانايي گوش کردن، مشاهده واکنش من

مخالفت بدون ايجاد  شود،يديگران نسبت به آنچه گفته م

بیان آزاد نظرات و طرح سؤاالت  ،يریگمقاومت و جبهه

متقابل که بعضاً آغازگر و نقطه شروع يک پژوهش خواهند 

خصوص مطالعات  ني(. در ا20ارزشمند است) زیبود، ن

 سيتدر يهاروش ياز اثربخش ياکح يگرفته قبل صورت

در کشور است. اما  يسنت يهابا روش اسیدر ق يگروه

همچون  يمطالعه در حوزه آموزش مرتبط با دروس نيسابقه ا

کمتر وجود دارد. با توجه به اعالم وزارت بهداشت،  اژيتر

 كولوميکور يدر خصوص بازنگر يدرمان و آموزش پزشك

 كرديبا رو يپزشك يها تيفور ياردانآموزش دروس ک

 محور¬نگر و دانشجو¬جامعه نينو يآموزش هاي¬برنامه

 انيدر دانشجو يدر دروس تخصص يو بررس قیبه تحق ازنی

مطالعه  نيشود.  لذا ا ¬ياحساس م يپزشك يها تيفور

 میبر ت يمبتن يریادگيبه روش  سيتدر ریتأث يابيباهدف ارز

 يهاتيفور انيدانشجو يلیتحص زهیو انگ يریادگيبر 

 .صورت گرفت اژيدر درس تر يپزشك

 روش كار

 1396-97دوم  مسالیدر ن يتجرب مهیصورت نمطالعه به نيا

 يدر بخش يپزشك يهاتيفور يکاردان انيدانشجو يبر رو

 ايدر بال يپزشك يهاتيفور يدرس دو واحد ياز محتوا

است، صورت گرفت.  نیدر اطفال و بالغ اژيکه مربوط به تر

 يکاردان 3ترم  انياز دانشجو يورت سرشمارنمونه ها به ص

نكات  تيانتخاب شدند. جهت رعا يپزشك يها تيفور
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قم مجوز  ياخالق دانشگاه علوم پزشك تهیاز کم ،ياخالق

و ( IR.MUQ.REC.1397.160)ديطرح کسب گرد ياجرا

 تيو رضا حیتوض انيطرح به دانشجو يهدف از اجرا

بر  انيانشجو. دديآگاهانه جهت شرکت در طرح کسب گرد

 مینفره تقس 5-6 يهابه گروه ابیحضور و غ ستیاساس ل

افراد گروه انتخاب و  نیخود را از ب ریشده و هر گروه دب

گروه انتخاب نمودند. در  يبرا يگروه، اسم میبراساس تصم

 میهر فرد در ت قیدق فيو شرح وظا ریدب فيمرحله وظا نيا

و سپس  ديدگر حيتشر قیطور دقو ساز و کار روش به 

چهارگانه  يهاکارت يوحا میبر ت يمبتن يریادگي يهاپوشه

 يهابا توجه به نام هر گروه، برگه يگروه ستیپاسخ، ل

ها و پاسخنامه انيهمتا يابیارزش يهاو پرسشنامه نافیاست

شد تا در هر داده  ليها تحوگروه رانیاز دب کيو به هر  هیته

هر جلسه  يدر ابتدا جلسه کالس به همراه داشته باشند.

برگزار شد. به  شدهنییتع شیپ زمطالب ا يبرا يآزمون فرد

 يموردنظر طراح ياز محتوا يانهيگز 4سؤال  10منظور نيا

 10زمان جلسه از آنان خواسته شد در مدت يو در ابتدا

 ريو بدون استفاده از کتاب و سا يصورت انفرادبه قهیدق

سپس همان آزمون  سؤاالت پاسخ دهند. نيمنابع به ا

 يرو میت يتک اعضاتک واجرا  میدر ت يصورت گروهبه

پاسخ را که مورد  کيسؤاالت بحث و گفتگو نموده و 

خود انتخاب  میعنوان پاسخ تتوافق همه اعضا است را به

بود.  قهیدق 15قسمت حدود  نيا يکردند. زمان موردنظر برا

ل گروه ک يتک سؤاالت براقسمت، تک نيبعد از اتمام ا

 شدهيطراح يهاها با توجه به کارتو سرگروه قرائت

الف، ب، ج، د( پاسخ گروه را به هر سؤال را  يها)کارت

. مدرس در ديگرددرج  ينامه گروهدر پاسخ جهیاعالم  و نت

 انيکامل را متناسب با نظر دانشجو حاتیقسمت توض نيا

وه به نح ايکه به پاسخ سؤاالت و  يانيمطرح و دانشجو

 نافیاست برگه توانستندينگارش سؤاالت اعتراض داشتند م

 انيکنند و در پا لیبود را تكم شدهيمنظور طراح نيکه بد

دهند. سپس با توجه به مطالب  ليکالس به مدرس تحو

مرتبط با بحث  ييويموردنظر در هر جلسه مدرس سنار

 طهیح يو در سطوح باال يحيتشر ينموده و سواالت يطراح

قسمت تمام  نيمتناسب با آن مطرح کرد. در ا يشناخت

به سؤاالت پاسخ دادند. بعد از  قهیدق 20در مدت  هاروهگ

 حیاز وقت کالس صرف توض قهیدق 30مرحله، حدود  نيا

و به سؤاالت  ديپوشش داده نشده گرد ايمبهم،  يهاقسمت

. ديگرد يپاسخ داده شد و مطالب جمع بند انيدانشجو

در انجام  انيو مشارکت دانشجو زهیانگ جاديجهت ا

عنوان به ترمانينمره پا 4در کالس درس  هگرو يهاتیفعال

 زانیسنجش م يدر نظر گرفته شد. برا يکالس تینمره فعال

 نیروش و همچن نيا يدر قبل و بعد از اجرا يریادگي

سؤال توسط  20مطالب تعداد  يادآوريبه  زانیسنجش م

درس را دارد  نيبار ا 10از  شیب سيمدرس که سابقه تدر

 نيطرح شد. ا يبدون نمره منف و يانهيصورت چهارگزبه

حدود  زیآن و ن انيآزمون قبل از شروع روش، بعد از پا

 شد. سهيشش ماه بعد برگزار و نمرات باهم مقا

 انيقبل و پس از پا يلیتحص زشیانگ يجهت بررس نیهمچن

تر استفاده هار يلیتحص زشیدوره از پرسشنامه استاندارد انگ

 ياست و هدف آن بررس هيگو 33پرسشنامه شامل  نيشد. ا

 يم انيدانش آموزان و دانشجو نیدر ب يلیتحص زشیانگ

, 1980هارتر ) اسیشده مق ابزار شكل اصالح نيباشد. ا

است.  يلیتحص زشیابزار سنجش انگ کيعنوان ( و به1981

 يرا با سؤال ها يلیتحص زشیهارتر، انگ ياصل اسیمق

و قطب  يدرون زشیقطب آن انگ کيسنجد که  يم يوقطبد

به موضوع هر  ياست و پاسخ آزمودن يرونیب زشیانگ گريد

را  يدرون اي يرونیب لياز دال يكيتواند  يسؤال فقط م

 يموضوع ها ياریآنجا که در بس زدربرداشته باشد. ا

هر دو نقش دارند، لپر  يرونیو ب يدرون يها زهیانگ يلیتحص
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 يها اسیهارتر را به شكل مق اسی( مق2005) و همكاران

 زشیانگ لياز دال يكيمعمول درآوردند که هر سؤال تنها 

پرسشنامه بر اساس  ني. اردیگ يدر نظر م يرونیو ب يدرون

شده  ينمره گذار 5تا  1باشد که از  يم كرتیل فیط

پرسشنامه توسط مطالعه  نيا ييايو پا يي( روا22( )21است.)

( و همكاران انجام 24)ينور ي( و عل23ن)و همكارا يحجت

 92/0کرونباخ   يپرسشنامه با آزمون آلفا يکل ييايشده و پا

 آمده است.دستبه

 SPSSافزار ها از نرمداده لیوتحلهيتجز جهت

 Tهمچون   يلیو تحل يفیتوص هاي¬با شاخص 19نسخه 

 استفاده شد 05/0کمتر از  يداريدر سطح معن يزوج

 نتایج.

شرکت کننده در مطالعه   انيسن دانشجو نیانگیم       

معدل دروس  نیانگیم نهمچی و بود سال 65/2±52/21

 گزارش اساس بر. بود 67/15±07/1گذرانده شده آنها  

 58/1±36/1متوسط ساعات مطالعه در روز   انينشجودا

 .بود ساعت

و  يرونیب زهینمرات انگ نیانگیم يزوج ياساس آزمون ت بر

 يریادگيروش  يبا قبل اجرا سهيدر مقا انيشجودان زهیانگ

( و 1بود )جدول  افتهي شيافزا يمعنادار زانیبه م میبر ت يمبتن

را نشان  شيبا قبل افزا سهيدر مقا زین يدرون زهینمرات انگ

بود  يعناداربه م کيداد و اختالف آن با نمره قبل نزد

(05/0=P-valueمقا .)يزگیانگ ينمرات قبل و بعد ب سهي 

 (.1را نشان نداد )جدول  ياختالف معنادار

در دو  اژيکسب شده از درس تر ينمره علم نیانگیم سهيمقا

نشان داد  يو روش سخنران میبر ت يمبتن يریادگيروش 

روش  يبعد از اجرا انينمره کسب شده دانشجو نیانگیم

از روش  شتریب يمعنادار زانیبه م میبر ت يمبتن يریادگي

 (.2)جدول بوده است  يسخنران

 میبر ت يمبتن يریادگيروش  يقبل و بعد از اجرا انيدانشجو يلیتحص زهیانگ نیانگیم سهيمقا: 1جدول 

 P آماره زوجی بعد قبل 

 79/0 26/0 90/6±88/1 05/7±39/2 بی انگیزگی

 05/0 -9/2 30/28±88/3 60/26±33/3 انگیزه درونی

 03/0 -31/2 80/28±34/4 45/26±46/4 انگیزه بیرونی

 01/0 -79/2 00/64±10/6 10/60±98/5 انگیزه کل

 

 ميت بر یمبتن يريادگی روش در اژیتر درس از شده كسب یعلم نمره نيانگيم سهیمقا: 2 جدول

 P آماره زوجی قبل بعد 

 TBLنمره 
 نمره( 100) از 

83/52±4/84 65/43±11/76 55/2 01/0 
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 و نتيجه گيري بحث

 زهیانگ  و يرونیب زهیانگ نمرات نیانگیم مطالعه نيا در        

 بر يمبتن يریادگي روش ياجرا قبل با سهيمقا در انيدانشجو

 زهیانگ نمرات و  بود افتهي شيافزا يمعنادار زانیم به میت

 اختالف و داد نشان را شيافزا قبل با سهيمقا در زین يدرون

 داشتن نظر در با. بود يمعنادار به کينزد قبل نمره با آن

 سيتدر نطوریهم و يمشارکت و فعال يریادگي طیحم

 يمنطق انيدانشجو زهیانگ بهبود روش، نيا در محور دانشجو

 سيتدر يها روش در رسد يم نظر به( 25. )رسد يم نظر به

 از زین مدرس و بوده رفعالیغ دانشجو ،يسخنران لیقب از يسنت

 موضوع نیهم و باشد ينم برخوردار يچندان ابتكار و يآزاد

 کسل و روح يب يو يبرا کالس طیمح شود يم موجب

 به آموزش بودن جذاب به مطالعه نيچند( 15.)باشد کننده

 يعل مطالعه در( 28-26.)اند نموده اشاره TBL وهیش

 بحث روش دو نیب شد مشخص زین همكاران و اکبرزاده

 در يمعنادار تفاوت میت بر يمبتن يریادگي و يگروه

 منجر يگروه آموزش روش دو ره و ندارد وجود يریادگي

 و sukwon مطالعه( 21.)شوند يم يریادگي بهبود به

 به منجر میت بر يمبتن يریادگي روش داد نشان زین همكاران

 انيدانشجو در يارتباط يها مهارت و زشیانگ شيافزا

 TBL در يلیتحص زشیانگ شيافزا( 29.)شود يم يپرستار

 را رفعالیغ انيدانشجو هبلك فعال، و آماده انيدانشجو تنها نه

 با را خود دانش زین فعال انيدانشجو. شود يم شامل زین

 ازاتیامت و کنند يم تيتقو ها يمیت هم با مذاکره و صحبت

 ليتما با رفعالیغ انيدانشجو زهیانگ اما. رندیگ يم زین يخوب

 از يرونیب انتظارات و شتریب دانش به يابیدست به يدرون

 مطالعه يبرا آنها فشار با میت در کننده شرکت همگروهان

 ( 19.)شود يم شتریب شتریب

 

 از شده کسب يعلم نمره داد نشان حاضر مطالعه عالوه  به

 معنا طور به میت بر يمبتن يریادگي روش در اژيتر درس

 به توجه با. است بوده روش ياجرا از قبل از شتریب يدار

 چند مرور که میت بر يمبتن يریادگي وهیش به درس ارائه نحوه

 باشد، يم انيدانشجو مشارکت و ويسنار ارائه و باره

 باالتر شده کسب نمره جهینت در و بوده تر قیعم يریادگي

 يا مطالعه در همكاران و يمحب راستا نیهم در.  است

 يتمنديرضا زانیم و تر موفق را TBL روش به يریادگي

 مطالعه جينتا با جينتا نيا( 25.)دانستند شتریب را انيدانشجو

 با يا مطالعه در شارع. باشد يم همسو زین همكاران و شارع

 جهینت کیکالس يسخنران و میت بر يمبتن يریادگي سهيمقا

 نگرش و دانش بردن باال در میت بر يمبتن يریادگي گرفت

 موثرتر ييماما يها تيفور درس در ييماما انيدانشجو

 يقبل لعهمطا و يآمادگ لیقب از يمختلف عوامل( 30.)است

 يط در شده برگزار مكرر يها آزمون س،يتدر از شیپ

 و دیاسات بازخورد و بحث ،يگروه تعامل ریتاث جلسات،

 نيا در تواند يم يماریب سیک با دانشجو برخورد نیهمچن

 از انيدانشجو روش نيا در( 15.)باشد رگزاریتاث ها افتهي

 شده مطرح موضوعات نهیزم در خود يداور و تعقل قدرت

 به را يآموزش مطالب توانند يم و كنندیم يشتریب استفاده

-Kuhne(  31.)ندينما افتيدر تر قیعم صورت

Eversmann قيطر از يآموزش يها-دوره همكاران و 

 و کردند برگزار میت بر يمبتن يریادگي روش به يكیالكترون

 ياصل لیدل کنندگان، ¬شرکت نظر به که نمودند گزارش

 ¬بحث و يگروه آموزش نارهایسم در شرکت يبرا ها¬آن

 ¬شرکت انتظارات و است بوده میت بر يمبتن يریادگي يها

(. 32)است¬ شده برآورده ناریسم در شرکت از کنندگان
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Zehibاریبس روش نيا در يریادگي که افتنديدر همكاران و 

 يها ¬آموزش از تر¬ بخش يانرژ و موثرتر تر، ¬يتعامل

 ديمو زین شانيا عملكرد و است يسخنران شكل به مرسوم

 مطالعه وهیش به غالباً  که يانيدانشجو( 17.)بود امر نیهم

 بر يمبتن يریادگي روش از هم هستند، مند¬ عالقه يانفراد

 يبرا که لیدل نيا به کنند،- يم ابراز ييباال تيرضا میت

 در فعال مشارکت به ،يدرس مطالب بهتر يریادگي و درک

 Zingone مطالعه در(. 33)تاس ازمندین ،يگروه ناتيتمر

MM نيا در ریدرگ يعلم اتیه ياعضا همكاران، و 

 درس سيتدر در نده،يآ ترم در که داشتند اذعان قیتحق

 خواهند استفاده میت بر يمبتن يریادگي روش از زین يگريد

 يها ¬گروه در فعال يریادگي يبرا را روش نيا و کرد

 (34).نمودند انیب کارآمد و موثر اریبس کوچک،

 وهیش به سيتدر روش کردند انیب زین همكاران و رستگار

TBL يآناتوم درس در تر آسان و بهتر يریادگي به منجر 

 يها مهارت کسب به منجر روش نيا( 35.)شود يم

 و قیعم يریادگي شتر،یب دانش کسب مسئله، حل ،يارتباط

-36, 17. )شود يم يانيپا امتحان در دانشجو عملكرد بهبود

38) 

 همكاران و مهران نیهمچن و همكاران و دالرام يطرف از

 و يسخنران روش دو نیب يریادگي در را يدار يمعن اختالف

 يعل مطالعه در( 40, 39.)ندادند نشان میت بر يمبتن يریادگي

 بحث روش دو نیب شد مشخص زین همكاران و اکبرزاده

 در يمعنادار تفاوت میت بر يمبتن يریادگي و يگروه

 منجر يگروه آموزش روش دو هر و ندارد وجود يریادگي

 (35.)شود يم يریادگي بهبود به

 تعداد مطالعه نيا تيمحدود نيتر مهم است ذکر به الزم

 عدم نیهمچن و دانشجوها محدود تعداد علت به ها نمونه کم

 دانشگاه نكهيا به توجه با نيبنابرا .بود کنترل گروه وجود

 روش نيبهتر افتني الدنب به همواره يپزشك علوم يها

 انيدانشجو زهیانگ و يریادگي سطح شيافزا يبرا سيتدر

 از استفاده داد نشان مطالعه نيا جينتا راستا نيا در باشند، يم

 بهبود و زهیانگ شيافزا موجب TBL سيتدر روش

 با. است شده يپزشك يها تيفور رشته انيدانشجو يریادگي

 مشارکت ق،یعم يریادگي باعث روش نيا نكهيا به توجه

 يم آنها در زهیانگ شيافزا و يریادگي در لیتسه ان،يدانشجو

 يها روش موازات به روش نيا از گردیم شنهادیپ شود

 .گردد استفاده آموزش مرسوم

 

 تشكر و قدردانی:

 يبررس »يپژوهش طرح جينتا از برگرفته مقاله نيا

 و يریادگي بر میت بر يمبتن يریادگي روش به سيتدر ریتأث

 درس در يپزشك يهاتيفور انيدانشجو يلیتحص زهیانگ

 دانشگاه تيحما با که است«  ايبال در يپزشك يها تيفور

 اجرا97966 بيتصو کد با 1397 سال در قم يپزشك علوم

 .است شده

 

 تضاد منافع:

 در اين مطالعه هیچ گونه تضاد منافع وجود ندارد.



 42      و همکارانشهرزاد غیاثوندیان 
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