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مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

چكيده  :روش يادگیري مبتني بر تیم نوعي يادگیري مشارکتي و جديد است .اين مطالعه باهدف ارزيابي تأثیر

اصیل پژوهشي

تدريس به روش يادگیري مبتني بر تیم بر يادگیري و انگیزه تحصیلي دانشجويان فوريتهاي پزشكي در درس ترياژ
صورت گرفت.

پيشينه پژوهش

روش كار :اين مطالعه بهصورت نیمه تجربي به صورت سرشماري در نیمسال دوم  1396-97بر روي دانشجويان

تاريخ دريافت99/04/11 :

کارداني فوريتهاي پزشكي در بخشي از محتواي درس دو واحدي فوريتهاي پزشكي در باليا که مربوط به ترياژ

تاريخ پذيرش99/07/27 :

در اطفال و بالغین است ،صورت گرفت .براي سنجش میزان يادگیري در قبل و بعد از اجراي اين روش و همچنین

كلمات كليدي
روش تدريس
يادگیري مبتني بر تیم ،آموزش
انگیزه تحصیلي

سنجش میزان به يادآوري مطالب قبل از شروع روش ،بعد از پايان آن و نیز حدود شش ماه بعد آزمون برگزار و
نمرات باهم مقايسه شد .همچنین جهت بررسي انگیزش تحصیلي قبل و پس از پايان دوره از پرسشنامه استاندارد
انگیزش تحصیلي هارتر استفاده شد .جهت تجزيهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  19با شاخص¬هاي
توصیفي و تحلیلي همچون  Tزوجي در سطح معنيداري کمتر از  0/05استفاده شد.
نتایج :در اين مطالعه میانگین نمرات انگیزه بیروني و انگیزه دانشجويان در مقايسه با قبل اجراي روش يادگیري
مبتني بر تیم به میزان معناداري افزايش يافته بود ()P value=0.03و نمرات انگیزه دروني نیز در مقايسه با قبل
افزايش را نشان داد( .)P value=0.05مقايسه میانگین نمره علمي کسب شده از درس ترياژ نیز نشان داد میانگین
نمره کسب شده دانشجويان بعد از اجراي روش يادگیري مبتني بر تیم به میزان معناداري نسبت به قبل از اجراي اين
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روش ،بیشتر بوده است)P value=0.01(.
نتيجه گيري :نتايج اين مطالعه نشان داد استفاده از روش تدريس  TBLموجب افزايش انگیزه و بهبود يادگیري
دانشجويان رشته فوريت هاي پزشكي شده است .بنابراين استفاده از اين روش در آموزش دانشجويان پیشنهاد مي
گردد.
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نظاير آن¬ها در امر فراگیري استفاده ميشود( .)7در

حوادث و فوريتهاي پزشكي از مسائل بسیار مهم در

سالهاي اخیر ،لزوم تجديدنظر در روش¬هاي يکسويه

نظام سالمت است( .)1برخي از اين حوادث ناشي از عوامل

تدريس و استفاده از روشهاي نوين و فعال يادگیري از

طبیعي و برخي ديگر جز حوادث بشر زاد نظیر جنگ

سوي سیستمهاي آموزشي ،احساس شده و کاربرد اين

هستند( .)2در اين میان شرايط کشور ايران حساستر به نظر

روشها در علوم مختلف ازجمله علوم پزشكي گسترشيافته

ميرسد چراکه  77درصد از شهرهاي ايران روي گسل

است .بااينحال روش مرسوم آموزش در دانشگاهها ،روش

زلزله و  35درصد در معرض سیالب گرفتگي ،طوفان و

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

امواج ساحلي هستند( ،)3که در صورت فقدان سازوکارها و

توسط يک سخنران (استاد) بیان ميشود و دانشجو بايد آن

مديريت از پیش برنامهريزيشده در صورت مواجهشدن با

مطالب را بهطور آماده دريافت کرده و به خاطر بسپارد.

باليا ،ضررهاي جاني و مالي بسیاري در پیش رو خواهد بود

اگرچه اين روشها مزايايي مانند ارائه حجم زياد مطالب در

( .)4کلید موفقیت در چنین شرايطي ،ترياژ است( .)5ترياژ

مدتزمان محدود دارد ولي تأثیر آنها در پرورش فكر،

از واژه التین  Trierنشاءت گرفته است که به معني

ايجاد انگیزه و تغییر نگرش ،بسیار کمتر از روشهاي جديد

اولويتبندي ارائه مراقبت به بیماران نیازمند دريافت خدمات

آموزشي است و يادگیري معنيدار و عمیق ايجاد

درماني در زمان کمبود خدمات موردنیاز براي ارائه خدمت

نميگردد( .)12 ,11بنابراين استفاده از روشهاي آموزشي

همزمان به بیماران است(.)6

نوين و جايگزين ضروري به نظر ميرسد .زيرا با به کار

يكي از مهمترين مهارتهاي آموزشي ،يادگیري است.

بردن روشهاي آموزشي جديد ،شايد بتوان يادگیري

يادگیري فرآيندي است که درنهايت به تغییر رفتار منجر

ماندگارتر ،کارآمدتر و عالقه به يادگیري را در دانشجويان

ميگردد و مهمترين راه براي بهبود عملكرد در درازمدت

بهبود بخشید(.)13

است( .)7لوين در  1985انگیزش را عاليترين شاهراه

تجربیات يادگیري مشارکتي اثربخشتر از آموزش انفرادي

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

است .يادگیري مشارکتي و جمعي سبب انگیزش بیشتر در

تحصیل بیشتر باشد ،فعالیت و رنج و زحمت بیشتري را

فراگیران ميشود و نگرش مثبت در آنها نسبت به تجربیات

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

يادگیري و معلم ايجاد ميکند( .)14آموزش از طريق

آموزش مؤثر بهمنظور افزايش يادگیري در حیطههاي دانش،

گروههاي يادگیري ،مبتني بر همیاري و متكي بر

مهارت و نگرش در رشتههاي حرفهاي ،مانند پزشكي بسیار

مفروضههايي است که انگیزش ناشي از همکوشي و غلبه

ضروري است .به همین دلیل است که امروزه شاهد گسترش

همیاري بر رقابت و فردگرايي ،فراگیري اعضاي گروه از

روزافزون علوم آموزش پزشكي و کاربرد گسترده آن در

همديگر ،نیل به سطوح باالتر فرآيندهاي ذهني ،افزايش

آموزش دانشجويان پزشكي هستیم( .)9انتخاب روش

احساسات مثبت نسبت به ديگر فراگیران ،تقويت عزتنفس

آموزشي مناسب يكي از مهمترين اقدامات در طراحي و

و افزايش مهارتهاي کلي اجتماعي از آن جمله

اجراي برنامههاي آموزشي است( .)10امروزه از روشهاي

ميباشند( .)15روان شناسان تربیتي معتقدند يادگیري زماني

مختلف سخنراني ،آموزش گروهي ،آموزش الكترونیک و

بهتر شده و تأثیر آن ماندگارتر است که با فعالسازي و
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مشارکت بیشتر فراگیر در امر يادگیري همراه باشد .بنابراين

شده است( .)18کولز و همكاران ذکر نمودند که در

تأکید متخصصان بر استفاده از روشهاي نوين دانشجو

دورههايي که بهصورت يادگیري مبتني بر تیم اداره ميشود،

محور است(.)16

دانشجويان ضعیفتر در امتحانات پايانترم عملكرد بهتري

معموالً دانشجوياني که کمتر در بحث و مباحثه در

نسبت به قبل نشان دادهاند( .)19با اين وجود ،اين شیوه در

کالسهاي تئوري شرکت ميکنند ،در بالین نیز با بیماران و

بهبود مهارتهاي ارتباطي ،ايجاد اعتمادبهنفس با بحث

کارکنان کمتر ارتباط برقرار ميکنند و يا اصول صحیح

درباره موضوع ،بهبود توانايي در رساندن و شفافسازي

ارتباط را رعايت نميکنند .اين گروه از دانشجويان بیشتر

منظور ،تقويت توانايي گوش کردن ،مشاهده واکنش

ترجیح ميدهند اطالعات موردنیاز خود را از پرونده بیمار به

ديگران نسبت به آنچه گفته ميشود ،مخالفت بدون ايجاد

دست آورند .تحقیقات مختلف انجامشده حاکي از پايین

مقاومت و جبههگیري ،بیان آزاد نظرات و طرح سؤاالت

بودن سطح تسلط دانشجويان و شاغلین در سازمانها بهعنوان

متقابل که بعضاً آغازگر و نقطه شروع يک پژوهش خواهند

افراد فارغالتحصیل از دانشگاه ،در انجام کار گروهي ،حل

بود ،نیز ارزشمند است( .)20در اين خصوص مطالعات

مسئله ،مهارتهاي ارتباطي و تفكر انتقادي است که دستیابي

صورت گرفته قبلي حاکي از اثربخشي روشهاي تدريس

به اين مهارتها از طريق تكنیکهاي يادگیري نوآورانه و

گروهي در قیاس با روشهاي سنتي در کشور است .اما

تعاملي همچون يادگیري مبتني بر حل مسئله و اخیراً

سابقه اين مطالعه در حوزه آموزش مرتبط با دروسي همچون

يادگیري مبتني بر تیم ممكن خواهد شد(.)17

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

روش يادگیري مبتني بر تیم نوعي يادگیري مشارکتي با

درمان و آموزش پزشكي در خصوص بازنگري کوريكولوم

ساختار مشخص است که از دهه  1970میالدي در

آموزش دروس کارداني فوريت هاي پزشكي با رويكرد

محیطهاي مختلفي تجربهشده و در آموزش موضوعات

برنامه¬هاي آموزشي نوين جامعه¬نگر و دانشجو¬محور

مرتبط با سالمت نیز بكار رفته است( .)10اين روش عالوه بر

نیاز به تحقیق و بررسي در دروس تخصصي در دانشجويان

اينکه يک محیط يادگیري فعال و مشارکتي ايجاد ميکند،

فوريت هاي پزشكي احساس مي¬ شود .لذا اين مطالعه

نیازي به فضاي مخصوص کارگروه کوچک و افزايش

باهدف ارزيابي تأثیر تدريس به روش يادگیري مبتني بر تیم

تعداد مدرسان ندارد و با يک مدرس در کالس بزرگ

بر يادگیري و انگیزه تحصیلي دانشجويان فوريتهاي

(باالي 100دانشجو) قابلاجرا است )9(.ابراهیم اينوا و

پزشكي در درس ترياژ صورت گرفت.

همكارانش اين روش را در دانشكده پزشكي سلطان قابوس

روش كار

عمان ،اجرا نمودهاند .نتايج مطالعه نشان داد که به کار بردن
روش يادگیري مبتني بر تیم باعث افزايش مشارکت
دانشجويان در کالس (حضور صددرصدي) شده است .اين
در حالي است که در ساير کالسها حضور دانشجويان بین
 50تا  70درصد بوده است .عالوه بر اين ،اين روش
يادگیري باعث ايجاد يادگیري خود راهبر در دانشجويان

مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی ،دوره  ،12شماره  ،1بهار 1400

اين مطالعه بهصورت نیمه تجربي در نیمسال دوم 1396-97
بر روي دانشجويان کارداني فوريتهاي پزشكي در بخشي
از محتواي درس دو واحدي فوريتهاي پزشكي در باليا
که مربوط به ترياژ در اطفال و بالغین است ،صورت گرفت.
نمونه ها به صورت سرشماري از دانشجويان ترم  3کارداني
فوريت هاي پزشكي انتخاب شدند .جهت رعايت نكات
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اخالقي ،از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشكي قم مجوز

که بدين منظور طراحيشده بود را تكمیل کنند و در پايان

اجراي طرح کسب گرديد( )IR.MUQ.REC.1397.160و

کالس به مدرس تحويل دهند .سپس با توجه به مطالب

هدف از اجراي طرح به دانشجويان توضیح و رضايت

موردنظر در هر جلسه مدرس سناريويي مرتبط با بحث

آگاهانه جهت شرکت در طرح کسب گرديد .دانشجويان بر

طراحي نموده و سواالتي تشريحي و در سطوح باالي حیطه

اساس لیست حضور و غیاب به گروههاي  5-6نفره تقسیم

شناختي متناسب با آن مطرح کرد .در اين قسمت تمام

شده و هر گروه دبیر خود را از بین افراد گروه انتخاب و

گروهها در مدت  20دقیقه به سؤاالت پاسخ دادند .بعد از

براساس تصمیم گروه ،اسمي براي گروه انتخاب نمودند .در

اين مرحله ،حدود  30دقیقه از وقت کالس صرف توضیح

اين مرحله وظايف دبیر و شرح وظايف دقیق هر فرد در تیم

قسمتهاي مبهم ،يا پوشش داده نشده گرديد و به سؤاالت

و ساز و کار روش به طور دقیق تشريح گرديد و سپس

دانشجويان پاسخ داده شد و مطالب جمع بندي گرديد.

پوشههاي يادگیري مبتني بر تیم حاوي کارتهاي چهارگانه

جهت ايجاد انگیزه و مشارکت دانشجويان در انجام

پاسخ ،لیست گروهي با توجه به نام هر گروه ،برگههاي

فعالیتهاي گروه در کالس درس  4نمره پايانترم بهعنوان

استیناف و پرسشنامههاي ارزشیابي همتايان و پاسخنامهها

نمره فعالیت کالسي در نظر گرفته شد .براي سنجش میزان

تهیه و به هر يک از دبیران گروهها تحويل داده شد تا در هر

يادگیري در قبل و بعد از اجراي اين روش و همچنین

جلسه کالس به همراه داشته باشند .در ابتداي هر جلسه

سنجش میزان به يادآوري مطالب تعداد  20سؤال توسط

آزمون فردي براي مطالب از پیش تعیینشده برگزار شد .به

مدرس که سابقه تدريس بیش از  10بار اين درس را دارد

اين منظور 10سؤال  4گزينهاي از محتواي موردنظر طراحي

بهصورت چهارگزينهاي و بدون نمره منفي طرح شد .اين

و در ابتداي جلسه از آنان خواسته شد در مدتزمان 10

آزمون قبل از شروع روش ،بعد از پايان آن و نیز حدود

دقیقه بهصورت انفرادي و بدون استفاده از کتاب و ساير

شش ماه بعد برگزار و نمرات باهم مقايسه شد.

منابع به اين سؤاالت پاسخ دهند .سپس همان آزمون

همچنین جهت بررسي انگیزش تحصیلي قبل و پس از پايان

بهصورت گروهي در تیم اجرا و تکتک اعضاي تیم روي

دوره از پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلي هارتر استفاده

سؤاالت بحث و گفتگو نموده و يک پاسخ را که مورد

شد .اين پرسشنامه شامل  33گويه است و هدف آن بررسي

توافق همه اعضا است را بهعنوان پاسخ تیم خود انتخاب

انگیزش تحصیلي در بین دانش آموزان و دانشجويان مي

کردند .زمان موردنظر براي اين قسمت حدود  15دقیقه بود.

باشد .اين ابزار شكل اصالح شده مقیاس هارتر (,1980

بعد از اتمام اين قسمت ،تکتک سؤاالت براي کل گروه

 )1981و بهعنوان يک ابزار سنجش انگیزش تحصیلي است.

قرائت و سرگروهها با توجه به کارتهاي طراحيشده

مقیاس اصلي هارتر ،انگیزش تحصیلي را با سؤال هاي

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

دوقطبي مي سنجد که يک قطب آن انگیزش دروني و قطب

اعالم و نتیجه در پاسخنامه گروهي درج گرديد .مدرس در

ديگر انگیزش بیروني است و پاسخ آزمودني به موضوع هر

اين قسمت توضیحات کامل را متناسب با نظر دانشجويان

سؤال فقط مي تواند يكي از داليل بیروني يا دروني را

مطرح و دانشجوياني که به پاسخ سؤاالت و يا به نحوه

دربرداشته باشد .از آنجا که در بسیاري موضوع هاي

نگارش سؤاالت اعتراض داشتند ميتوانستند برگه استیناف

تحصیلي انگیزه هاي دروني و بیروني هر دو نقش دارند ،لپر
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و همكاران ( )2005مقیاس هارتر را به شكل مقیاس هاي

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

معمول درآوردند که هر سؤال تنها يكي از داليل انگیزش

ساعت بود.

دروني و بیروني در نظر مي گیرد .اين پرسشنامه بر اساس

بر اساس آزمون تي زوجي میانگین نمرات انگیزه بیروني و

طیف لیكرت مي باشد که از  1تا  5نمره گذاري شده

انگیزه دانشجويان در مقايسه با قبل اجراي روش يادگیري

است )22( )21(.روايي و پايايي اين پرسشنامه توسط مطالعه

مبتني بر تیم به میزان معناداري افزايش يافته بود (جدول  )1و

حجتي و همكاران( )23و علي نوري( )24و همكاران انجام

نمرات انگیزه دروني نیز در مقايسه با قبل افزايش را نشان

شده و پايايي کلي پرسشنامه با آزمون آلفاي کرونباخ 0/92

داد و اختالف آن با نمره قبل نزديک به معناداري بود

بهدستآمده است.

( .)P-value=0/05مقايسه نمرات قبل و بعد بي انگیزگي
اختالف معناداري را نشان نداد (جدول .)1

جهت تجزيهوتحلیل دادهها از نرمافزار SPSS

مقايسه میانگین نمره علمي کسب شده از درس ترياژ در دو

نسخه  19با شاخص¬هاي توصیفي و تحلیلي همچون T

روش يادگیري مبتني بر تیم و روش سخنراني نشان داد

زوجي در سطح معنيداري کمتر از  0/05استفاده شد

میانگین نمره کسب شده دانشجويان بعد از اجراي روش

.نتایج

يادگیري مبتني بر تیم به میزان معناداري بیشتر از روش

میانگین سن دانشجويان شرکت کننده در مطالعه

سخنراني بوده است (جدول .)2

 21/2±52/65سال بود و همچین میانگین معدل دروس
گذرانده شده آنها  15/67±1/07بود .بر اساس گزارش

جدول  :1مقايسه میانگین انگیزه تحصیلي دانشجويان قبل و بعد از اجراي روش يادگیري مبتني بر تیم
قبل

بعد

آماره زوجی

P

بی انگیزگی

7/2±05/39

6/1±90/88

0/26

0/79

انگیزه درونی

26/3±60/33

28/3±30/88

- 2/ 9

0/05

انگیزه بیرونی

26/4±45/46

28/4±80/34

-2/31

0/03

انگیزه کل

60/5±10/98

64/6±00/10

-2/79

0/01

جدول  :2مقایسه ميانگين نمره علمی كسب شده از درس تریاژ در روش یادگيري مبتنی بر تيم

نمره TBL
( از  100نمره)

بعد

قبل

آماره زوجی

P

84/52±4/83

76/43±11/65

2/55

0/01
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بحث و نتيجه گيري
در اين مطالعه میانگین نمرات انگیزه بیروني و انگیزه

به عالوه مطالعه حاضر نشان داد نمره علمي کسب شده از

دانشجويان در مقايسه با قبل اجراي روش يادگیري مبتني بر

درس ترياژ در روش يادگیري مبتني بر تیم به طور معنا

تیم به میزان معناداري افزايش يافته بود و نمرات انگیزه

داري بیشتر از قبل از اجراي روش بوده است .با توجه به

دروني نیز در مقايسه با قبل افزايش را نشان داد و اختالف

نحوه ارائه درس به شیوه يادگیري مبتني بر تیم که مرور چند

آن با نمره قبل نزديک به معناداري بود .با در نظر داشتن

باره و ارائه سناريو و مشارکت دانشجويان مي باشد،

محیط يادگیري فعال و مشارکتي و همینطور تدريس

يادگیري عمیق تر بوده و در نتیجه نمره کسب شده باالتر

دانشجو محور در اين روش ،بهبود انگیزه دانشجويان منطقي

است .در همین راستا محبي و همكاران در مطالعه اي

به نظر مي رسد )25( .به نظر مي رسد در روش هاي تدريس

يادگیري به روش  TBLرا موفق تر و میزان رضايتمندي

سنتي از قبیل سخنراني ،دانشجو غیرفعال بوده و مدرس نیز از

دانشجويان را بیشتر دانستند )25(.اين نتايج با نتايج مطالعه

آزادي و ابتكار چنداني برخوردار نمي باشد و همین موضوع

شارع و همكاران نیز همسو مي باشد .شارع در مطالعه اي با

موجب مي شود محیط کالس براي وي بي روح و کسل

مقايسه يادگیري مبتني بر تیم و سخنراني کالسیک نتیجه

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

گرفت يادگیري مبتني بر تیم در باال بردن دانش و نگرش

شیوه  TBLاشاره نموده اند )28-26(.در مطالعه علي

دانشجويان مامايي در درس فوريت هاي مامايي موثرتر

اکبرزاده و همكاران نیز مشخص شد بین دو روش بحث

است )30(.عوامل مختلفي از قبیل آمادگي و مطالعه قبلي

گروهي و يادگیري مبتني بر تیم تفاوت معناداري در

پیش از تدريس ،آزمون هاي مكرر برگزار شده در طي

يادگیري وجود ندارد و هر دو روش آموزش گروهي منجر

جلسات ،تاثیر تعامل گروهي ،بحث و بازخورد اساتید و

به بهبود يادگیري مي شوند )21(.مطالعه  sukwonو

همچنین برخورد دانشجو با کیس بیماري مي تواند در اين

همكاران نیز نشان داد روش يادگیري مبتني بر تیم منجر به

يافته ها تاثیرگزار باشد )15(.در اين روش دانشجويان از

افزايش انگیزش و مهارت هاي ارتباطي در دانشجويان

قدرت تعقل و داوري خود در زمینه موضوعات مطرح شده

پرستاري مي شود )29(.افزايش انگیزش تحصیلي در TBL

استفاده بیشتري میكنند و مي توانند مطالب آموزشي را به

نه تنها دانشجويان آماده و فعال ،بلكه دانشجويان غیرفعال را

صورت عمیق تر دريافت نمايند)31(.

Kuhne-

نیز شامل مي شود .دانشجويان فعال نیز دانش خود را با

 Eversmannو همكاران دوره-هاي آموزشي از طريق

صحبت و مذاکره با هم تیمي ها تقويت مي کنند و امتیازات

الكترونیكي به روش يادگیري مبتني بر تیم برگزار کردند و

خوبي نیز مي گیرند .اما انگیزه دانشجويان غیرفعال با تمايل

گزارش نمودند که به نظر شرکت¬ کنندگان ،دلیل اصلي

دروني به دستیابي به دانش بیشتر و انتظارات بیروني از

آن¬ها براي شرکت در سمینارها آموزش گروهي و بحث¬

همگروهان شرکت کننده در تیم با فشار آنها براي مطالعه

هاي يادگیري مبتني بر تیم بوده است و انتظارات شرکت¬

بیشتر بیشتر مي شود)19(.

کنندگان از شرکت در سمینار برآورده شده ¬است(.)32
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Zehibو همكاران دريافتند که يادگیري در اين روش بسیار

تدريس براي افزايش سطح يادگیري و انگیزه دانشجويان

تعاملي¬ تر ،موثرتر و انرژي بخش ¬تر از آموزش¬ هاي

مي باشند ،در اين راستا نتايج اين مطالعه نشان داد استفاده از

مرسوم به شكل سخنراني است و عملكرد ايشان نیز مويد

روش تدريس  TBLموجب افزايش انگیزه و بهبود

همین امر بود )17(.دانشجوياني که غالباً به شیوه مطالعه

يادگیري دانشجويان رشته فوريت هاي پزشكي شده است .با

انفرادي عالقه ¬مند هستند ،هم از روش يادگیري مبتني بر

توجه به اينكه اين روش باعث يادگیري عمیق ،مشارکت

تیم رضايت بااليي ابراز مي -کنند ،به اين دلیل که براي

دانشجويان ،تسهیل در يادگیري و افزايش انگیزه در آنها مي

درک و يادگیري بهتر مطالب درسي ،به مشارکت فعال در

شود پیشنهاد میگرد از اين روش به موازات روش هاي

تمرينات گروهي ،نیازمند است( .)33در مطالعه Zingone

مرسوم آموزش استفاده گردد.

 MMو همكاران ،اعضاي هیات علمي درگیر در اين
تحقیق اذعان داشتند که در ترم آينده ،در تدريس درس

تشكر و قدردانی:

ديگري نیز از روش يادگیري مبتني بر تیم استفاده خواهند

اين مقاله برگرفته از نتايج طرح پژوهشي« بررسي

کرد و اين روش را براي يادگیري فعال در گروه¬ هاي

تأثیر تدريس به روش يادگیري مبتني بر تیم بر يادگیري و

کوچک ،بسیار موثر و کارآمد بیان نمودند)34(.

انگیزه تحصیلي دانشجويان فوريتهاي پزشكي در درس

رستگار و همكاران نیز بیان کردند روش تدريس به شیوه

فوريت هاي پزشكي در باليا » است که با حمايت دانشگاه

 TBLمنجر به يادگیري بهتر و آسان تر در درس آناتومي

علوم پزشكي قم در سال  1397با کد تصويب 97966اجرا

مي شود )35(.اين روش منجر به کسب مهارت هاي

شده است.

ارتباطي ،حل مسئله ،کسب دانش بیشتر ،يادگیري عمیق و
بهبود عملكرد دانشجو در امتحان پاياني مي شود-36 ,17( .

تضاد منافع:

)38

در اين مطالعه هیچ گونه تضاد منافع وجود ندارد.

از طرفي دالرام و همكاران و همچنین مهران و همكاران
اختالف معني داري را در يادگیري بین دو روش سخنراني و
يادگیري مبتني بر تیم نشان ندادند )40 ,39(.در مطالعه علي
اکبرزاده و همكاران نیز مشخص شد بین دو روش بحث
گروهي و يادگیري مبتني بر تیم تفاوت معناداري در
يادگیري وجود ندارد و هر دو روش آموزش گروهي منجر
به بهبود يادگیري مي شود)35(.
الزم به ذکر است مهم ترين محدوديت اين مطالعه تعداد
کم نمونه ها به علت تعداد محدود دانشجوها و همچنین عدم
وجود گروه کنترل بود .بنابراين با توجه به اينكه دانشگاه
هاي علوم پزشكي همواره به دنبال يافتن بهترين روش
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