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 طرح تدريس اعضاي تيم از ديد دانشجويان پرستاري بكارگيري الگوي
  

  ٭پور مريم رواني ،فريبا حقاني

  
  

  چكيده
به دنبال انجام  يناناطم يجادو ا يكديگر يو رفع تقاضاها بيني يشثر، پؤارتباط م يدر كار، برقرار يمت يك ياعضا ييتوانا :مقدمه

 يمختلف را برا يها رشته ياندانشجو توانيم ييكي از نكات مهم اين است كه چگونه م. دينگو يميرا كار ت يهماهنگ جمع هاي يتفعال
و پس  ياندانشجو ينيبال يادگيري هاي يتو عمده فعال يكالس هاي يتاز فعال يبرخ ينكهبا توجه به ا. زيمكارآ آماده سا يگروه يكارها
طرح  يالگو يريبكارگ يجاز نتا ياين مطالعه به دنبال آن است تا به شناخت بوده؛ يكار يها در گروه يياجرا يدر كارها يليالتحص از فارغ

  .يابددست  ياندانشجو يداز د يماعضاي ت يستدر
 يليتكم يالتتحص يانباشد كه جامعه هدف آن دانشجو مي) mix methods( يبيحاضر يك مطالعه از نوع روش ترك پژوهش :ها روش
و  يهمورد تجز يفيك يوهباز به ش يها پرسش يتباز صورت گرفته كه در نها يها ز طريق آزمون و پرسشها ا گردآوري داده. باشد مي يپرستار
پاسخ  يستدر ياناالت در پاؤبه س يانو در رابطه با متن درس بوده و دانشجو اي ينهبه صورت چهار گز يزن موناالت آزؤس. واقع شده است يلتحل

  .گفتند
 2( 22نفر نمره  2. را احراز كند 30نفر توانست نمره كامل  يكرا داشت، تنها  - 10تا  +30 يفه كه طكسب شد ينمرات فرد ينب از: نتايج
ل باز دو دسته احساسات مثبت و سؤا يها پاسخ يساز و خالصه يكدگذار يجنتا. را كسب نمودند) اشتباه يك( 26نفر نمره  9 يو مابق) اشتباه
بودن  يزانگ يجانبودن جو كالس، ه يندخوشا يگر،د اي يوهبه ش يادگيريبودن  يداحساس جد در محور احساسات مثبت. نمود صرا مشخ يمنف

هم  يدر محور احساسات منف. كالس قرار داشتند ياندر پا يو نداشتن احساس خستگ ها يمت يرحس رقابت نسبت به سا يجادروش آموزش، ا
  .قرار داشت يستدر يوهمتداول نبودن ش و منحرف شدن حواس يادگيري،د جهت يابه تالش ز يازن يمحورها يرز

 ياندر كل دانشجو. روش نمودند ينا يو اجرا يادگيريمشتاقانه تالش به  يانبودن روش آموزش، دانشجو يدجد رغم علي :گيري نتيجه
 يليمقطع تحصير تأث تحت تواند يو جذاب بودن محتوا برگردد و هم م يدرا احراز نمودند كه البته ممكن است هم به جد ينمرات خوب

 يشتريب يميآموزش ت هاي يوهش گردد يم يشنهادپ. بوده باشد يزروش آموزش ن ينثر بودن اؤاز م يناش ردموا ينعالوه بر ا ياباشد و  ياندانشجو
در مقاطع  يجبتدر هايي يوهش يناست استفاده از چن يدگردد و ام يآنها بررس يو اثرگذار يدروس مختلف طراح يستدر يها در برنامه روش
  .گردد يشترهر چه ب يگروه يو انجام كارها يريبكارگ يتو قابل هاز دبستان تا دانشگاه متداول شد يليمختلف تحص

  
  يپرستار ياندانشجو يبي،ترك يقتحق يم،ت يسطرح تدر يالگو: يديكلهاي  واژه
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  مقدمه
 كي با گريكدي با كه است افراد از متشكل گروه كي ميت

 تواند يم ثرؤمي ميت كار. كنند يم كار مشترك هدف
 نيهمچن. كند ارائه مارانيب به راي مطلوبي ها مراقبت

                                                                              
اصالح شده و  24/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  4/10/89تاريخ  اين مقاله در

  .پذيرش گرديده است 7/12/89در تاريخ 
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 به نسبت راي شتريب تيخالق ويي دگرايتول ،يسازگار
ي شغل تيرضا يارتقا باعث و كند يم ارائه افراد تك تك
 موسسه. شود يم كار طيمح در پرسنل شتريب حفظ و

 تياهم بر (Institute of Medicine) كايآمري پزشك
 جهتي مخصوصي ها برنامه و نموده ديكأتي ميت كار

 كارآي درماني ها ميت توسعه منظور بهي ميت آموزش
 از درصد 70-80 عالوه به. است كردهي زير هيپا

ي ميت ارتباطات با كه داده رخي نانسا علل به اشتباهات
ي مراقبتها پرستاران انجمن. است بوده همراه فيضع
 از درصد 60 كه كرده گزارش زين كايآمر ژهيو

 نيب ارتباطات در اشتباهات علته بيي دارو اشتباهات
 ستميس پرسنل اگر). 1(است داده رخ پرستاراني فرد

 به توانست خواهند بشناسند را گريكدي نقش سالمت
 با راها  مراقبت و كنند كار گريكدي باي مؤثر صورت

 كايآمري پرستاري مل گيل. دهند ارائهي باالتر تيفيك
(The National League for Nursing) است معتقد 

 كاري تيفيك با صورت به گريكدي با افراد است قرار اگر
 مشتركشان اهداف تا ننديبب آموزش هم گريكدي با ديبا كنند،
هاي  آموزشي اجراي ها روش ازي كي. نندك درك را

). 2(استي كاري ها گروهي ها مهارت از استفادهي مشاركت
 كي در افراد وار كياتومات گرفتن قرار حاصلي ميت كار

 گريكدي با رنديبگ ادي ميت ياعضا است الزم. ستين مكان
 را فرد هري ها تيمسؤول وي ا حرفهي ها نقش و كرده كار

 به مرتبطي رفتارها ازي ا مجموعه يميت كار. بشناسند
 نيا داشتن نظر در با). 3(هاست نگرش و ها شناخت گر،يكدي
 ميتوان يمي طرق چه از ميكني بررس تا ميدار ازين ما ها افتهي

ي گروهي كارهاي برا را مختلفي ها رشته انيدانشجو
  ).2(ميساز آماده كارآ

ف هاي متعدد به عمل آمده كار تيمي در حر طبق تحليل
سالمتي فرآيندي پويا بوده كه شامل دو يا چند عضو 

ها،  اي با پس زمينه مكمل يكديگر، داشتن مهارت حرفه
هاي  تقسيم اهداف سالمتي مشترك و تمرين فعاليت

هماهنگ جسمي و ذهني در راستاي بررسي، 

اين . ريزي يا ارزشيابي مراقبت از مددجويان است برنامه
اد، ارتباط باز و امر با مشاركت بينابيني افر

هاي مشترك ميسر خواهد شد كه در نهايت  گيري تصميم
 يها سازمان به پيامدهاي ارزش افزوده جهت بيماران و

هاي  در سه دهه اخير تالش). 1(مرتبط خواهد انجاميد
ويژه اياالت به فراواني در كشورهاي توسعه يافته 

متحده، انگلستان و كانادا صورت گرفته است تا آموزش 
علوم پزشكي و همچنين آموزش مداوم جامعه پزشكي، 
هر چه بيشتر با مفهوم مشاركت و كار تيمي به عنوان 

كيفيت خدمات  يترين راهكارهاي ارتقا يكي از كليدي
تيم سالمت عجين  يبهداشتي درماني در بين اعضا

 Team) الگوي طرح تدريس اعضاي تيم). 4(گردد 
member  teaching  design  orTMTD)  يكي از

 اساس هيفرض دو) 5(باشد روشهاي تدريس تيمي مي
 نياول. دهد يم ليتشك را ميتي اعضا سيتدر طرح
ي متفاوت قسمت ميت اعضاء از كي هر كه نستيا هيفرض

 رنديبگ ادي همه است قرار كه راي درس موضوع از
ي اعضا به تواند يم ريفراگ هر آنكه دوم. كند يم مطالعه

 عنوان به هم عضو هر نيابرابن بدهد، درس خود ميت
طي ارائه . كند يم عمل ريفراگ عنوان به هم و معلم

آميز آموزش داده  تدريس، هر بخشي كه به طور موفقيت
شود نشان دهنده ايفاي مسؤوليت آن دانشجو و ساير 

توانند ببينند كه چگونه آن  دانشجويان بوده و همگي مي
 .)6و5(بخش در كل نمره آنها مؤثر بوده است

 وي كالسي ها تيفعال ازي برخ نكهيا به توجه با حال
ي ها ميت  در انيدانشجوي نيبالي ريادگي يها تيفعال عمده
 ديبا زيني ليالتحص فارغ از پسي حت و بودهي كار

 بپردازند؛ كارها انجام به مختلفهاي  ميت در ضرورتاً
نتايج بكارگيري الگوي طرح  بررسي هدف با مطالعه اين

 براي  تيم از ديد دانشجويان انجام شد تا تدريس اعض
ي ها برنامه نيتدو جهتي شنهاداتيپ بتوان ها افتهي اساس
  .نمود ارائهي ميتي ها تيفعال يارتقا براي الزم
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  ها روش
باشد كه جامعه  پژوهش حاضر يك مطالعه تركيبي مي

هدف آن دانشجويان تحصيالت تكميلي رشته پرستاري 
 12ي از كليه است كه به صورت سرشمار

نفردانشجويان تحصيالت تكميلي موجود در دانشكده 
صورت  1384پرستاري و مامايي اصفهان در سال 

روش تحقيق تركيبي، جديدترين پارادايم در . گرفته است
گويد  فلسفه  پراگماتيسم مي. تحقيقات آموزشي است

ها استفاده نمايند تا  توانند از تركيبي از روش محققان مي
عملكرد و نتيجه را در دنياي واقعي ارائه  بهترين
كند  اهدافي كه روش تحقيق تركيبي دنبال مي). 6و5(كنند
هماهنگي و همگرايي : تواند يكي از اين موارد باشد مي

هاي مختلف، آشكارسازي و وضوح نتايج  نتايج روش
حاصل از يك روش با روش ديگر، كمك گرفتن از نتايج 

ها براي  دايت ساير روشيك روش در جهت توسعه يا ه
ها، ايجاد ديدگاه  گيري، تالش به كشف مغايرت تصميم

الت از يك روش با سؤاجديد به چارچوب، تنظيم 
الت روش ديگر، تالش در جهت وسعت محدوده سؤا

از ). 5(هاي مختلف بررسي بررسي با استفاده از روش
الت چهارگزينه اي در سؤاآنجائي كه در اين پژوهش از 

كاربرد الگوي طرح تدريس تأثير  سنجش ميزانراستاي 
اعضاي تيم بر يادگيري دانشجويان استفاده شده بود و 

ها از روش كيفي و نظرات خود  اين يافتهتأييد به منظور 
كننده  نيز سود جستيم، بنابر اين  دانشجويان شركت

هماهنگي و همگرايي تأييد روش تحقيق تركيبي با هدف 
  .كار گرفته شده ش بهاي مختلف پژوه يافته

معرفي روش (مداخله شامل آموزش يك مبحث درسي 
به شيوه الگوي طرح تدريس ) آموزش از راه دور

هاي تدريس  در درس روش (TMTD)اعضاي تيم 
دانشجويان تحصيالت تكميلي پرستاري بود كه تا به 

در پايان نتايج و . حال براي آنها تدريس نشده بود
روش تأثير  رخصوص ميزانهاي دانشجويان د ديدگاه

ورد هاي كمي و كيفي م تدريس در يادگيري آنها به شيوه

  .بررسي و ارزشيابي قرار گرفت
نخست به همه دانشجويان در مورد مطالعه توضيح داده 

همگي پس از دادن رضايت شفاهي و كتبي در . شد
به آنها اطمينان داده شد كه نام و . جلسه شركت كردند
ه مانده و صرفاً از كدها و بخش هويت آنها محرمان
دهي استفاده  هاي آنها جهت گزارش كوتاهي از صحبت

  .خواهد شد
به اين ترتيب محققين مطلبي در خصوص آموزش از راه 
دور تهيه و به حجم مساوي بين تمام دانشجويان كه از 
چند روز قبل به چهار تيم سه نفري تقسيم شده بودند، 

 اضا شد جهت تسريع در اجراتوزيع نمودند و از آنها تق
  .از قبل مطالب را مطالعه نمايند

در روز اجرا در ابتداي كالس يكي از محققين مطالبي 
هاي زيربنايي، نحوه  اوليه در خصوص تعريف، تئوري

اعتبارسنجي و معرفي چند سايت دانشگاهي از راه دور 
سپس در راستاي اجراي مداخله و با . تدريس نمود

بندي قبلي اعضا، نفرات اول هر يك از  توجه به تقسيم
اي  چهار تيم در يك دسته، نفرات دوم هر تيم در دسته

اي ديگر  ديگر و باالخره نفرات سوم هر تيم در دسته
در واقع سه دسته چهار نفري تشكيل شده . قرار گرفتند

هاي  بود كه هر دسته بايد يك مطلب واحد را در تيم
  .دادند شان ارائه مي اصلي
از دانشجويان خواسته شد همه چهار نفري كه  سپس

 10ها، به مدت  مطالب يكساني دارند در هر يك از دسته
پس . دقيقه به بحث، تبادل نظر و تفهيم مطالب بپردازند

هاي اصلي خود  به تيم ياز اتمام مرحله اول همه اعضا
دقيقه به ترتيب به ارائه مطالب  10برگشتند و به مدت 
ل و جواب و تفهيم سؤاهايشان و  تيم مربوط به خود در
در خالل اين مرحله پذيرايي مختصري . مطالب پرداختند

 10پس از اتمام اين مرحله . از دانشجويان صورت گرفت
ل كه از قبل در رابطه با موضوعات تدريس شده، به سؤا

منظور سنجش ميزان يادگيري دانشجويان به صورت 
الت سؤاته از بانك ساخ اي و به صورت معلم چهار گزينه
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اساتيد انتخاب شده بود؛  بين آنها توزيع و هر دانشجو 
پس از . الت پاسخ گفتسؤابه تنهايي در زماني معين به 

ايي كه از  نامه الت، پاسخسؤااتمام زمان پاسخگويي به 
قبل تنظيم و آماده شده بود و شامل پاسخ صحيح و 

در  ل بودسؤاتوضيح مختصري در رابطه با پاسخ هر 
سپس از هر يك از . بين كليه دانشجويان توزيع شد

+ 3دانشجويان درخواست شد به ازاي هر پاسخ صحيح 
به اين . نمره ارائه دهند 1و به ازاي هر پاسخ اشتباه 

تا + 30توانست در طيفي از  ترتيب نمرات هر فرد مي
سپس ميانگين نمرات هر تيم محاسبه و . واقع شود -10

هر تيم  يدر نهايت نيز از اعضا. ديدبه آنها اعالم گر
تقاضا شد نحوه تدريس دو عضو ديگر تيم خود را بر 

نمره داده و  5تا  1تيم از  ياساس جدول ارزيابي اعضا
داد  آيا به اطالعاتي كه ارائه مي«: از جمله. ارزيابي نمايند

هاي  اطمينان داشت؟ آيا نكات مهم را در مقايسه با جنبه
كرد؟ آيا نكات طبق يك روال منطقي  ميكم اهميت تر جدا 

لي باز از سؤادر پايان نيز طي . »و منظم ارائه شد؟
دانشجويان خواسته شد احساسات خود را از تجربه اين 

  .)8و7(روش كتباً اعالم نمايند
 منتقل كاغذي رو بر باز التسؤا متن  جلسه اتمام از پس
 اختارس بدون اي ساختاريافته مهيني ها مصاحبه مشابه و
 از استفاده با تم قالب در كدها سپس وي كدگذار ،يفيك

 و تحليل فرايند). 8(دنديگرد خالصه تر يانتزاع نيعناو
 به ابتدا: شد انجام زير مراحل طبق ها داده كدگذاري
 ها، داده در بيشتر چه هر وري غوطه و آشنايي منظور
 يك هر بعد مرحله در. شدند خوانده بار چندينها  نوشته

 از قبل و پرداخته ها داده اوليه گذاري كد به محققين زا
 اوليه كدهاي مورد در تر انتزاعيي كدها به پرداختن
 با را اوليه كدهاي نهايت در. شد حاصل توافق

 خالصه) تم( تر انتزاعي كدهاي به بيشتر هاي بررسي
ها محققان سعي  جهت تضمين صحت داده). 9(نموديم

پژوهش اطالعات صحيح  نمودند ضمن تمركز بر هدف
ها و رسيدن به  وري در داده آورده و با غوطهبه دست 

كنندگان نيز در  ها، با شركت نظر در كد گذاري اتفاق
در نهايت . ها هماهنگ شود خصوص همساني برداشت

ها سعي بر ايجاد شرايط مناسب  با توصيف غني داده
  ).8(ها براي خوانندگان شده است افتهيارزشيابي 

  
  يجنتا

نفر دانشجوي مشاركت كننده در اين  12از تعداد كل 
 2نفر دانشجوي كارشناس ارشد پرستاري و  10مطالعه 

از بين نمرات . نفر دانشجوي دكتري پرستاري بودند
را داشت، تنها يك  -10تا  + 30فردي كسب شده كه طيف

 2( 22نفر نمره  2. نفر توانست نمره كامل را احراز كند
. را كسب نمودند) يك اشتباه( 26قي نمره و ماب) اشتباه

 5تيم كه شامل  يدر جدول ارزيابي نحوه تدريس اعضا
به جز (داشت، تقريباً همگي + 5تا + 25ل بود و طيف سؤا

شان داده و رضايت  ينمره كامل را به هم تيم) نفر 2
  . كامل را از تدريس آنها اعالم داشته بودند

الت باز در سؤاسازي و محوربندي  كدگذاري، خالصه
خصوص بيان احساسات از تجربه كسب شده،  بيانات 
فراگيران را در دو دسته احساسات مثبت و احساسات 

در محور احساسات مثبت احساس جديد . منفي قرار داد
اي ديگر، خوشايند بودن جو  بودن يادگيري به شيوه

انگيز بودن روش آموزش، ايجاد حس  كالس، هيجان
ها و نداشتن احساس خستگي  رقابت نسبت به ساير تيم

كي از دانشجويان در ي. در پايان كالس قرار داشتند
به نظر من كالس پر كشش « :پاسخ خود نوشته است

هاي مختلف را  بود، تنوع داشت و توانستيم افراد و تيم
وقتي در دسته اول قرار گرفتيم و مطالب را . تجربه كنيم

مرور كرديم خيلي خوب بود چون  براي تفهيم بيشتر
در كل . كردم ممكن است نكات جديدي ياد بگيرم فكر نمي

كي ديگر از ي .»تجربه جديد و جالبي براي من بود
كه در آخر كالس  از اين« :دانشجويان نوشته است

الت جواب بدهيم سؤاسري  دانستيم بايد به يك مي
قب نمانيم ها ع برايمان خيلي مهم شده بود كه از بقيه تيم
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حتي نحوه نمره دادن به . و يا حتي تيم برتر شويم
  .»الت هم برايمان جالب بودسؤا

در محور احساسات منفي هم زير محورهاي نياز به 
تالش زياد جهت يادگيري، منحرف شدن حواس و 

كي از ي. متداول نبودن شيوه تدريس قرار داشت
من هميشه عادت دارم « :گويد دانشجويان چنين مي

وقتي . طالب جديد را خودم به تنهايي و آرام بخوانمم
كسي بخواهد با توضيح مطلب جديدي را براي اولين بار 
به من ياد بدهد كمي برايم سخت است و خيلي بايد 

كي ديگر از دانشجويان ي. »تمركز كنم تا ياد بگيرم
حال با اين روش ه دانم شايد چون تا ب نمي« :نويسد مي

ها يا  ايم تصور اينكه بيشتر درسام بر آموزش نديده
درصدي از آنها بخواهد به اين شيوه تدريس شود 

كنم هنوز درس اصلي داده  سخت است چون احساس مي
نشده است و دنبال آن مطلب اصلي از زبان استاد 

  .»گردم مي
  

  بحث
 ها مي توان تفسير نمود دانشجويان براساس يافته

نه تالش به عليرغم جديد بودن روش آموزش، مشتاقا
محققان توانستند . يادگيري و اجراي اين روش نمودند

اين روش را به خوبي و طبق برنامه از پيش تعيين شده 
اي براي  ريزي ده دقيقه تنها اشكال كار برنامه. جلو ببرند

عني هم جلسه اول يجلسات تيمي بود كه هر دو جلسه 
 يكسان هر تيم در دسته با هم بحث و يكه تمامي اعضا

هاي اصلي كه در آن هر  نظر مي كردند و هم تيم تبادل
عضو اصلي تيم به توضيح مطالب درس به ساير هم 

ها پرداخته بودند، ضرورتاً نياز به تمديد يافته و هر  تيمي
در كل . دقيقه به اتمام رسيدند 20كدام ظرف مدت 

دانشجويان نمرات خوبي را احراز نمودند كه البته ممكن 
ديد و جذاب بودن محتوا بر گردد و هم است هم به ج

مقطع تحصيلي دانشجويان ايجاد شده باشد تأثير  تحت
و يا عالوه بر اين موارد ناشي از مؤثر بودن اين روش 

  .باشدآموزش نيز 
اي عمل  هاي مختلف به گونه يك تيم موفق با تركيب نقش

كند كه از توان يكي براي جبران ضعف ديگري  مي
  .)10(استفاده كند

عمده روش آموزش در نظام آموزشي ايران بر پايه 
 يهاي تيم اصول فردي و رقابتي بوده و كمتر به شيوه

بنابراين عجيب نخواهد بود . آموزش پرداخته شده است
با  ياگر دانشجويان نيز در مواجهه با روشهاي جديد تيم
انگيز  بهت و حيرت مواجه شده و بيشتر آن را هيجان

لب اصلي درس از ت به دنبال ارائه مطايافته و در نهاي
  .زبان معلم باشند

هاي  ك كار تيمي كارآ هم به هوش هيجاني و هم مهارتي
هاي تكنيكي، باليني، اجتماعي و بين  عملي همچون مهارت

هاي فردي مي تواند  كه تفاوت ضمن اين. فردي نياز دارد
  ).11(بر عملكرد كار تيمي اثر گذار باشد

عملكرد اعضاء رابطه مستقيم با  در هر كار تيمي،
چگونگي ارتباط متقابل آنها در رسيدن به هدف مشترك 

هايي است كه  خودپنداره مجموعه ويژگي). 12(دارد
فرد از خود ه شخص به عنوان يك موجود منحصر ب

. شود كند و از طريق روابط اجتماعي كسب مي ادراك مي
اي مشخص شد بيشترين حجم مشكالت  در مطالعه

بوط به خودپنداره در دو سال اول دانشگاه گزارش مر
؛ در حقيقت شايد بتوان ادعا نمود بر )13(شده است

اساس تئوري يادگيري اجتماعي دانشجويان در تيم 
فرصت بيشتري براي يادگيري از يكديگر و بر اساس 

  .آورند ميبه دست هاي هم  العمل عكس
انشجويان در يافتن راهي كه بهتر بتوان عملكرد نهايي د

گيري نمود كار تيمي روش قابل  را در محيط بالين اندازه
بدين . كننده براي اين منظور است بيني و پيش دسترس

هاي يادگيري از همترازان  معنا كه دانشجويان از فرصت
خود كه در يك تيم پيش آمده بود سود جسته 

هاي ما را مبني بر ايجاد  ؛ كه اين پژوهش يافته)14(بودند
  .كند ميتأييد يادگيري دانشجويان در يك تيم  فرصت
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ديدگاه محققين مبني بر اهميت و نقش آموزش تأييد به 
تيمي در دوره تحصيل دانشجويان در تحقيقي مشخص 
شده است كه آموزش مديران در بالين تغييرات 
عملكردي بيشتري را در حرف پزشكي داشته است كه 

ي در اين حرفه رسد به علت ماهيت عملكرد تيم بنظر مي
  ).15(نسبت به عملكردهاي فردگرايانه بوده است

  
  گيري نتيجه

بيشتري در  يهاي آموزش تيم رسد اگر شيوه به نظر مي
تدريس طراحي گردد؛ دانشجويان  يها برنامه روش

هايي پيدا  آمادگي ذهني بهتري براي  پذيرش چنين شيوه
ي تر كنند و كمتر دچار گيجي شده و راه و روش مناسب

ها  جهت هماهنگ نمودن خود با يادگيري از اين روش
گردد و اميد است استفاده  در ضمن پيشنهاد مي. يابند مي

تدريج در مقاطع مختلف تحصيلي ه هايي ب از چنين شيوه

از دبستان تا دانشگاه متداول شده و قابليت بكارگيري و 
در اين . انجام كارهاي گروهي هر چه بيشتر گردد

يل محدوديت زماني صرفاً از نظرات كتبي پژوهش به دل
هاي  تواند از محدوديت نوشته شده استفاده شد كه مي

هاي تحقيقات كيفي قابليت  ضمناً يافته. اين پژوهش باشد
تعميم نداشته ولي اطالعات غني از پديده مورد مطالعه 

هايي براي تحقيقات آتي  ايهتواند پ دهد كه مي دست ميه ب
  .باشد

  
 قدرداني

خويش  سپاس و قدرداني مراتب دانيم مي واجب خود رب
 ياري را ما پژوهش در اين عزيزي كه دانشجويان از را

همكاري  آمده حاصلبه دست  در حقيقت نتايج و نمودند
  .نماييم ابراز است، آنان صميمانه
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Nursing Students’ Point of View on Application of Team Member Teaching 
Design (TMTD) 

 
Fariba Haghani1, Maryam Ravanipour2 

 
Abstract 
 
Introduction: Teamwork is the ability of all team members in making an effective communication, 
predicting and meet their demands and making reassurance due to cooperative group activities. Based on 
this description, we need to know how we can prepare students for effective teamwork. Since some class 
work and most clinical practices are done through teamwork and this continues even after graduation, we 
decided to determine the outcomes of the application of TMTD method from students’ point of view. 
Method: This is a mix method study which done on postgraduate nursing student. Data gathering was done 
by a multiple choice questionnaire and open-ended questions. Then data were analyzed by qualitative and 
quantitative method. 
Findings: From 12 students participated in the study, only one student managed to get the complete grade, 
which was in the range of -10 to +30. Two students got 22 and the rest of the students got 26. Coding and 
categorizing open questions led to two main categories: positive effects and negative effects. Their 
perception of learning in a new method of teaching, pleasant class atmosphere, exiting teaching method, 
competition between teams, and lack of fatigue at the end of the class were the positive effects. The negative 
effects were too much effort for learning, distraction, and the newness of the method. 
Conclusion: In spite of being a new teaching method, the students eagerly tried to apply and learn from 
this method. In general, students got good grades in assessments. This could be due to the attraction of the 
new method, their level of education, or both those two and the efficacy of this method. It is suggested that 
teamwork training be planned in different courses, and its efficacy be assessed. Then gradually will be 
promoted in different curricula from primary schools to universities. 
 
Key words: Team Member Teaching Design (TMTD), mix method, nursing students 
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