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تيم با سخنراني همراه با  يهاي طرح تدريس اعضا مقايسه اثربخشي روش
  پرسش و پاسخ بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري

  
  نسب نورالدين موسوي، آذر اسكندر فتحي ،٭بوساري ميترا پيامي

  
  

  چكيده
ي از طريـق  يـادگير . شـود  اسـتفاده مـي   از روش سـخنراني  ، بـراي آمـوزش،  هاي پرسـتاري  در دانشكده :مقدمه

اين مطالعه با هدف مقايسه روش طرح تـدريس اعضـاي تـيم    . هاي متداول آموزشي است يكي از روش ،همياري
)Team member Teaching Design-TMTD(         و روش تلفيقـي سـخنراني همـراه بـا پرسـش و پاسـخ بـر

  .پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري انجام شده است
نمونـه مطالعـه   . از طرح دو گروهي با آزمون قبل و بعد استفاده شده اسـت  ،جربياين مطالعه نيمه ت در :ها روش

 1383- 84دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال ) نفر 20(و شبانه ) نفر 27(پرستاري روزانه كليه دانشجويان ترم دوم 
سخنراني همراه بـا   و درگروه ديگر به روش TMTDدر يك گروه به روش )1(مباحثي از واحد بهداشت جامعه . بودند

. دگرديـ استفاده از آزمون قبل و بعد و يادآوري ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان با . پرسش و پاسخ ارائه شد
 .مستقل استفاده شد tزوج و  tها ازآزمون  و براي مقايسه گروه SPSSافزار  ها از نرم تجزيه و تحليل داده براي

و  TMTD، 5/2±13 بـه روش  ت دانشجويان گروه تجربي پس از آمـوزش نمراميانگين و انحراف معيار  :نتايج
با اينكه نمرات دانشـجويان در هـر گـروه    . بود 22از كل نمره  44/14±2/3در گروه سخنراني با پرسش و پاسخ 

بيشـتر   داري بطور معنـي  داري داشت ولي نمرات دانشجويان در روش تلفيقي آزمون افزايش معني نسبت به پيش
  .بود TMTDاز 

بــر پيشــرفت تحصــيلي  TMTDروش ســخنراني همــراه بــا پرســش و پاســخ نســبت بــه روش  :گيــري نتيجــه
سـازي دانشـجويان در رونـد آمـوزش تـأثيرات مثبـت        با فعال ،نيز TMTDروش  برتري داشت امادانشجويان 

  .دگردشود از هر دو روش در آموزش استفاده  توصيه مي .است آموزشي داشته
  

  .روش تدريس، سخنراني، روش طرح تدريس اعضاي تيم، يادگيري، همياري، دانشجوي پرستاري :يكليدهاي  واژه
  .51تا  45 ):2(6؛ 1385ستان پاييز و زم/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  

   مقدمه

                                           
، گروه پرستاري بهداشت )مربي(بوساري  ميترا پيامي .آدرس مكاتبه ٭

جامعه، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، خيابان 

                                                                   
 :E-mail.              پروين اعتصامي، زنجان

mitra_payami@yahoo.com 
آذر، استاديار دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تبريز و دكتر  سكندر فتحيدكتر ا

نسب، استاديار آمار حياتي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم  نورالدين موسوي
  .پزشكي زنجان
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يكــي از ســودمندترين و  ،يــادگيري از طريــق هميــاري
كشورهاي پيشرفته  ترين رويكردهاي آموزشي در معمول
با اسـتفاده از اسـتراتژي    ،در اين روش آموزشي). 2و1(است

دسـتيابي بـه    بـراي فراگيـران   ،هاي كوچك يادگيري در گروه
هدف مشترك به منظور بهبود توانـايي يـادگيري خـود و    

با استفاده از اين ). 3(كنند ساير اعضاي همگروه تالش مي
اهـداف آمـوزش پزشـكي و پرسـتاري بـه       ،شيوه تدريس

تـر   هـاي عـالي   ن از طريق توسعه مهـارت بهترين وجه ممك
 هـا و  ذهني از قبيل استدالل و حل مشكل، توسـعه نگـرش  

هاي بين فردي مثل گوش دادن، سخن گفـتن،   كسب مهارت
 ،هـا  مهارتاين . گردد بحث كردن و رهبري گروه فراهم مي
پزشـكان و   خصوصب ،بويژه براي دانشجويان گروه پزشكي

بيمـاران و  حرفه خويش با پرستاران كه سرانجام بر اساس 
هـاي جامعـه،    هاي بهداشـتي، گـروه   ساير كادر گروه مراقبت

حـائز   ،مجامع علمـي و نظـاير آن سـروكار خواهنـد داشـت     
انـد روش   هاي انجام شده نشـان داده  بررسي. اهميت است

ترين رويكـرد   يادگيري از طريق همياري احتماال قابل دفاع
  ).4و 3(آموزشي جديد است

تدريس به شـيوه   برايهاي مختلف  تراتژيتا كنون اس
در مطالعات ). 5(هاي كوچك ابداع شده است همياري در گروه

از نوع فراتحليل، مقاالت متعددي به منظور ارزيابي اثربخشـي  
گـروه اصـلي بررسـي     8هاي مختلف هميـاري در   استراتژي

اثربخشـي  بودن دست آمـده بيـانگر بيشـتر   ه شده، نتايج ب
نسـبت بــه روش يــادگيري انفــرادي   هــا تمـامي ايــن روش 

  ).5و1(ندا هبود
درايران نشـان   با روش همياري دو مطالعه انجام شده

كـار گرفتـه   ه اند كه روش همياري نسبت بـه روش بـ   داده
شــده در گــروه شــاهد بــر ميــزان يــادگيري دانشــجويان  

  ).7 و 6(مؤثرتر بوده است
 از ،هاي آموزش فعال رغم گزارشات برتري روش علي

هنوز در بسياري از  ،هاي سنتي روش همياري بر روش جمله

                                                                   
اصالح  28/4/85به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  29/3/85اين مقاله در تاريخ 

 .پذيرش گرديده است 8/5/85شده و در تاريخ 

هـايي بـا    كالسبا  ،هاي پرستاري ها از جمله دانشكده دانشگاه
عنـوان اسـتراتژي   ه از روش سخنراني بـ  ،تعداد زياد دانشجو

چـون حجـيم   عـواملي  ). 8(شـود  اوليه آموزشي اسـتفاده مـي  
بودن سرفصل آموزشي، محدوديت زمـان، عـدم نيـاز بـه     

 ،هاي بـزرگ  يكي خاص و قابليت اجرا در كالسفضاي فيز
بـه اسـتفاده از روش    درسيناز جمله داليل اصلي تمايل م

ليكن اين روش به سـبب يكطرفـه بـودن    . سخنراني هستند
كننده شده و مـانع يـادگيري    موزش به سرعت خستهآجريان 

سـخنراني بـا   بـا ادغـام روش   ). 9(شود اثربخش فراگيران مي
يــا  ل ماننــد پرســش و پاســخ وهــاي آمــوزش فعــا شــيوه
 ،توان با كاهش احساس خسـتگي در فراگيـران   مي ،مباحثه

گير بـودن   وقت). 9(پذير ساخت آموزش مؤثرتري را امكان
 ،و عدم امكان مشاركت فعـال كليـه دانشـجويان در بحـث    

 از ،بـا تعـداد زيـاد دانشـجو     هاي بزرگ و بويژه در كالس
 اسـتفاده از  واسـطه ه هـاي ايجـاد شـده بـ     جمله محدوديت

هاي سخنراني همراه با پرسـش و پاسـخ محسـوب     روش
  .شوند مي

هاي آمـوزش از طريـق    با توجه به متنوع بودن استراتژي
هـاي   دانشـكده محدود بـودن امكانـات اجرايـي در     همياري و

پرستاري، اين مطالعه بـا هـدف مقايسـه اثربخشـي روش     
 Team Member Teaching(طرح تدريس اعضاي تيم 

Design-TMTD(   ــا ــا روش تــدريس ســخنراني همــراه ب ب
) يـادآوري يادگيري و (پرسش و پاسخ بر پيشرفت تحصيلي 

دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز در درس 
ــيم 1بهداشــت جامعــه   1383-84 ســال دوم تحصــيلي در ن

 :سؤاالت هسـتند گويي به اين  محققين در پي پاسخ. شد انجام
ني همـراه بـا پرسـش و پاسـخ     آيا روش آموزشي سخنرا

منجر به بهبود پيشرفت تحصيلي دانشجويان مـورد بررسـي   
 ،اعضـاي تـيم  شده است؟ آيا روش آموزشي طـرح تـدريس   

 منجر به بهبود پيشرفت تحصيلي دانشجويان مورد بررسـي 
يـك از دو روش بـر پيشـرفت تحصـيلي      شده است؟ كدام

  ثرترند؟ؤدانشجويان م
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  ها روش
ــه حاضــر ــيش يــك م ،مطالع ــي پ ــه تجرب ــه نيم  - آزمــون طالع

آزمون با دو گروه غير تصادفي است كه به منظور تعيين تأثير  پس
روش تدريس به شـيوه طـرح تـدريس اعضـاي تـيم و سـخنراني       
همــراه بــا پرســش و پاســخ بــر پيشــرفت تحصــيلي دانشــجويان 

سـال دوم سـال    در نـيم  پرستاري دانشگاه علـوم پزشـكي تبريـز   
دانشـجويان مـورد   . ا در آمـده اسـت  بـه اجـر   1383- 84تحصيلي 

و ) نفـر  33(شامل كليه دانشجويان روزانه  ،بررسي در اين مطالعه
كارشناسي بودند كه به شكل طبيعـي و از   2ترم ) نفر 21(شبانه 

هـاي تنظـيم شـده     بنـدي  پيش شكل گرفته شده بر اساس گـروه 
بـا  . ريزان دانشكده به دو گروه تقسيم شده بودند توسط برنامه

 27 ،هـاي دوره روزانـه   در كـالس  ،در شروع مطالعـه  ،حال اين
بــراي  .دانشــجو حضــور داشــتند 20دانشــجو و دوره شــبانه 

كنندگان از لحاظ معدل  ها، شركت بودن گروه اطمينان از همسان
  .سال قبل، معدل ديپلم، با هم مقايسه شدند نمرات نيم

 22وضــعيت يــادگيري دانشــجويان در ابتــداي مطالعــه بــا 
اي و كوتاه پاسـخ در يـك پرسشـنامه مـورد      چهار گزينه سؤال

نظران و بررسـي   پرسشنامه با نظر صاحب. بررسي قرار گرفت
. متون و محتواي آموزشي تهيه و با روايي محتـوي تأييـد شـد   

 r=63/0پايايي پرسشنامه به روش آزمون مجدد بررسـي و بـا   
براي هر پاسـخ صـحيح سـؤاالت چهـار     . در حد قابل قبول بود

يك نمره در نظر گرفتـه شـد و حـداكثر     ،پاسخ اي و كوتاه گزينه
از همـين   ،آزمـون نيـز   در پـس . نمـره بـود   22نمره قابل كسـب  

و تنهـا ترتيـب شـماره سـؤاالت بـا      گرديـد  پرسشنامه استفاده 
از نمـره   ده ،در آزمـون يـادآوري  . يكديگر كمي تفـاوت داشـت  

ئـه شـده در   از محتوي آموزشي ارا ت امتحاني پايان ترمسؤاال
آزمـون   اين امتحان سـه هفتـه بعـد از پـس    . مطالعه ارائه گرديد

  .انجام شد
محتواي آموزشي در نظر گرفته شده در مداخله آموزشـي،  

بـود كـه بـا انتخـاب      يكمباحثي از واحد درس بهداشت جامعه 
و در دوره شـبانه   TMTDدوره روزانه به روش  تصادفي در

پاسـخ توسـط مـدرس     به روش سخنراني همراه بـا پرسـش و  
قابل ذكر است هـيچ  . تدريس شد ،ظهر طي ساعات بعد از ،واحد

  .واحد موازي بطور همزمان در طول ترم ارائه نشده بود
آزمون، بطور همزمـان   پس از انجام پيش ،در شروع مطالعه

در گروه تجربـي طبـق   . برنامه آموزش هر دو گروه شروع شد

ارائه بـه روش   برايشي محتواي آموز ،ريزي انجام شده برنامه
TMTD  جلسه، هر جلسـه حـدود دو سـاعت و ده دقيقـه      5در

ها و  موضوع مورد مطالعه به تبعيت از تعداد گروه. طراحي شد
هـاي مسـاوي تقسـيم و در     تعداد اعضا در هر جلسه بـه بخـش  

توضـيحاتي در   ،در جلسه اول. شد ها قرار داده مي اختيار گروه
بندي هر فعاليـت و مقرراتـي    مانخصوص نحوه اجرا، برنامه ز

بـرداري   از قبيل يادداشـت  ،ها ملزم به رعايت آن بودند كه گروه
وس مطالب يا رسم نمودار براي استفاده در تدريس، عدم ؤاز ر

رجوع به متن اصلي در هنگام تـدريس، رعايـت زمـان در نظـر     
گرفته شده براي انجام هر فعاليت، گـوش دادن مـؤثر، صـحبت    

ــور   ــردن بط ــد نك ــاير آن داده ش ــان و نظ ــه  . همزم ــين ب همچن
دانشجويان اطـالع داده شـد كـه ميـزان يـادگيري آنهـا توسـط        
آزموني از كـل محتـوا در انتهـاي جلسـه مـورد سـنجش قـرار        

مراحل انجـام فعاليـت در كـالس شـامل مطالعـه      . خواهد گرفت
انفرادي، انجام كار تيمي، اجراي آزمون و تفسير نمرات مطـابق  

 20تـا   15 ،طبـق ايـن برنامـه   . بندي دو ساعته بـود  برنامه زمان
مرحله اول . دقيقه زمان براي مطالعه انفرادي در نظر گرفته شد

گـروه بـراي يكـديگر آغـاز و بـا       يكار تيمي با تـدريس اعضـا  
  .يافت خالصه كردن نتايج پايان مي

تدريس هر بخش توسـط   برايمدت زمان در نظر گرفته شده 
سپس هر يـك از اعضـا، آزمـوني از    . بود دقيقه 10تا  7 ،هر عضو

بخـش دريافـت و    هر ال ازؤكل محتوا متشكل از تعداد مساوي س
بطور متوسط ( داد دقيقه پاسخ مي 10بطور انفرادي ظرف مدت 

از دانشـجويان   ،پس از اتمام آزمون). ال بلي و خيرؤس 25-20
شد نمرات فردي و معدل تيم خـود را بـر    هر گروه خواسته مي

مانــده را مرتفــع  كليــد ســؤاالت تعيــين و ابهامــات بــاقياســاس 
هر دانشجو با استفاده از نمرات فردي، ميزان فهم خـود  . سازند

ميـزان   ،و هر گروه با محاسبه معدل نمرات فـردي  ،از موضوع
. كـرد  درك اعضا را از محتواي آموزشي آن جلسه ارزيابي مـي 

اس ميانگين ها براس تفسير عملكرد گروه ،آخرين فعاليت كالسي
  .توسط دانشجويان و مدرس بود ،نمرات

در شيوه آموزش تلفيقي يا سـخنراني همـراه بـا پرسـش و     
ه جلسه و بطور متوسط ب 7صورت ه پاسخ، جلسات آموزشي ب

دقيقـه   20تـا   15دقيقـه برگـزار گرديـد،     45سـاعت و   مدت يك
دانشـجويان بـه منظـور     به پرسش شفاهي از ،ابتداي هر جلسه

. حتواي آموزشـي جلسـه قبـل اختصـاص داده شـد     يادآوري م
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ادامه روند آموزش در قالـب روش سـخنراني همـراه بـا طـرح      
  .سازي دانشجويان در حين تدريس بود االتي به منظور فعالؤس

آزمـون   با انجام پـس  ،دو هفته بعد از آخرين جلسه تدريس
ميزان پيشرفت تحصـيلي دانشـجويان هـر دو گـروه و      ،مشابه

امتحــان پايــان تــرم  ،آزمــون تــه بعــد از پــسهمچنــين ســه هف
طي يـك سـؤال    ،در امتحان پايان ترم. برگزار گرديد) يادآوري(

از دانشجويان دو گروه درخواست شد نظـر خـود را    ،بازپاسخ
نظـرات  . درخصوص روش آموزشي بكار برده شـده بنويسـند  

ــن ســؤال     ــر شــده در اي ــب ذك ــا و معاي ــي و مزاي ــت و منف مثب
ها، ابتـدا ميـانگين و انحـراف     براي تحليل داده .دگرديبندي  طبقه

 tدو گـروه بـا آزمـون     بعد از آمـوزش هـر   معيار نمرات قبل و
مقايسه ميـانگين   براي مستقل نيز tاز آزمون . زوج مقايسه شد

اختالف نمرات قبل و بعـد از آمـوزش در دو گـروه و همچنـين     
 از آزمـون مجـذور   و ،مقايسه نمرات بعد از آمـوزش دو گـروه  

. كاي براي مقايسه بعضي مشخصات دموگرافيك اسـتفاده شـد  
  .تجزيه و تحليل شدند SPSS-11.5افزار  ها با نرم داده

  
  نتايج

دو نفر از  ،كننده در مطالعه از بين دانشجويان شركت
در  ،بنابراين .آزمون شركت ننمودند هر گروه در پس

نفر و در آموزش  25تيم  يگروه طرح تدريس اعضا
نفر تا انتهاي  18همراه با پرسش و پاسخ سخنراني 

 19كليه دانشجويان در گروه سني . مطالعه حضور داشتند
 درصد 86و  )=41n( مجرد درصد 95سال بوده،  22تا 

)37n=( هاي آماري  آزمون. نث بودندؤمt  و مجذورمستقل 

دار بين دو گروه از نظر سن،  تفاوت آماري معني ،كاي
براي اطمينان از . ندادهل نشان أجنس و وضعيت ت
سال قبل، معدل  ها، معدل نمرات نيم همسان بودن گروه

. آزمون دو گروه با هم مقايسه شد نمرات پيش ديپلم و
دار آماري بين دو گروه  تفاوت معني tآزمون آماري 

  .نشان نداد
 تدريس هاي پژوهش در خصوص اثربخشي روش يافته
TMTD به ترتيب  هاي قبل و بعد از آموزش در آزمون

؛ و در )=027/0Pو  =3/2t( 13±5/2و  2/2±64/11

 31/11±1/2همراه با پرسش و پاسخ به ترتيب  سخنراني
بر اساس . بود) =001/0Pو  =05/4t( 61/14±3/3و 

نمرات آزمون قبل  اختالف مشاهده شده در ،زوج tآزمون 
يد اثربخشي هر دو روش ؤم ،هاي مورد بررسي گروهبعد  و

  .بود
آزمـون در روش   آزمـون و پـس   نمـرات پـيش   اختالف

و در روش تلفيقـي   53/1 ±87/2تـيم   يطرح تدريس اعضا
 نتايج آزمون. بود 29/3±18/3) سخنراني و پرسش و پاسخ(
t   مستقل در خصوص مقايسه دو روش آموزشي از نظـر

پيشرفت تحصيلي دانشجويان نشان داد ميانگين اخـتالف  
همـراه بـا پرسـش و     نمرات قبل و بعد در گروه سخنراني

 ،بـه عبـارت ديگـر   . اسـت  TMTDپاسخ بيشـتر از گـروه   
سـخنراني  نتايج اين بخش حاكي از اثربخشي بيشتر روش 

اسـت   TMTDهمراه با پرسش و پاسخ نسـبت بـه روش   
)013/0=P  41و=df  6/2و=t .( نمـره   10قابل ذكراست از

اختصاص داده شده به آزمون پايان ترم، ميانگين نمـرات  
 TMTD 78/0±53/6ويان گروه آموزش به روش دانشج

و گروه آموزش به روش سـخنراني همـراه بـا پرسـش و     
مسـتقل تفـاوت    tبود كه نتايج آزمـون   89/6±74/0پاسخ 

  .بين دو گروه نشان نداد دار آماري معني
عمل آمده در پايان تـرم تحصـيلي   ه نتايج نظرسنجي ب

گـروه از روش  نشان داد هر دو  ،ال بازپاسخؤبراساس س
گروه آموزش  اماكار برده شده راضي بودند، ه آموزش ب

واسـطه ايجـاد   ه ، اين روش را بTMTDبه روش تدريس 
فرصــت بــراي فعاليــت فعــال كليــه دانشــجويان در رونــد 

هاي ارتباطي، امكـان خودارزيـابي،    آموزش، بهبود مهارت
بحث و مجادله و اظهار نظر در زمينه محتواي آموزشي و 

 مؤثرتر از شيوه آموزشي سـخنراني كـه عمومـاً    ،بودنمفرح 
  .بودند شد، برآورد كرده توسط مدرسين استفاده مي

  
  بحث

هـا نشـان دادنـد هـر دو روش      يافتـه  ،در اين پـژوهش 
يعني سخنراني همراه با پرسـش   ،آموزشي مورد بررسي
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هـاي موفـق    عنـوان روش ه توانند بـ  مي TMTDو پاسخ و
روش  امـا قـرار گيرنـد،    توسط مدرسـين مـورد اسـتفاده   

آموزشي سخنراني همراه با پرسش و پاسخ بـر پيشـرفت   
نتايج اين مطالعه . تحصيلي دانشجويان مؤثرتر بوده است

و همكاران درخصوص ) Morgan(با نتايج مطالعه مورگان 
روش  مقايســه روش تــدريس ســخنراني همــراه بــا بحــث و

تـأثير   روش سخنراني همراه با بحـث،  هكه نشان داد همياري
بمراتب بيشـتري نسـبت بـه روش هميـاري بـر پيشـرفت       

مـدت داشـته،    بويژه از نظر حافظه كوتاه ،تحصيل دانشجويان
 ،مطالعه نيز از لحـاظ حافظـه درازمـدت   آن در  .همخواني دارد
  ).10(دار بين دو گروه مشاهده نشده بود تفاوت معني

هـاي   در يك مطالعه در ايران، روش هميـاري بـا روش  
سـخنراني مقايسـه    ،غير فعال و سنتي يا به عبـارتي  آموزشي

روش همياري نسبت به روش سخنراني مؤثرتر بوده  كهشده 
سـخنراني بـا سـاير     رسـد ادغـام روش   به نظر مي). 7(است
هاي آموزشي مانند پرسش و پاسخ، ارائه مطالب را  شيوه

طرفه به سوي دوطرفـه سـوق داده و    از حالت خطي و يك
از يكنواخت  ،ميزان خستگيگيران و كاهش با جلب توجه فرا

در يـك مطالعـه فراتحليلـي،    ). 9(كاهـد  شدن روند آموزش مـي 
مطالعــه در خصــوص مقايســه تــأثير روش هميــاري بــا  193
. هاي آموزشي سـنتي بـر يـادگيري را بررسـي كردنـد      روش
رويكـرد   ،مـوارد  درصـد  50بـيش از  نشـان داد در آنهـا  نتايج 

از روش سـخنراني، در   ثرتراز طريق همياري مؤ آموزشي
 بازدهي درصد 10داراي تأثير مشابه ودر كمتر از  درصد 40

هـاي يـادگيري انفـرادي و رقـابتي      كمتري نسبت به روش
  ).11(استداشته 

با اينكـه تـوان يـادآوري كوتـاه مـدت دانشـجويان در       
روش هميـاري   روش سخنراني همراه بـا بحـث بيشـتر از   

ز نظـر حافظـه درازمـدت    بين دو روش ا اماگزارش شده، 
رسـد مطالـب يادگرفتـه     نظـر مـي  ه ب. تفاوتي مشاهده نشد

شـته  شده از سخنراني بـا مـدت زمـان رابطـه معكـوس دا     
بـر   ،كه با فاصله گرفتن از زمان سـخنراني  بطوري باشد،

اثر پديده تداخل عامل منع مؤثر، مطالب پيشين فراموش و 
  ).9(شود مطالب جديد جايگزين مي

مطالعــه را بررســي  122فراتحليلــي كــه  يا مطالعــهدر 
ــوده ــق   ه شــدهنشــان داد ،نم ــادگيري از طري ــه روش ي ك
هاي آموزشي برتر  اگرچه هميشه از ساير روش ،همياري
در ايجـاد احسـاس موفقيـت در دانشـجويان از      اما ،نيست

عملكـرد   نـدرت بـر  ه ساير الگوهاي تـدريس مـؤثرتر و بـ   
  ).11(ستشته انهايي دانشجويان اثر نامطلوب دا

 TMTDدانشجويان از روش تـدريس   ،در اين مطالعه
ده كراحساس رضايت  ،علت فعاليت خود و مطرح بودنه ب

دانشجويان  درصد 90تا  70در تحقيقي مشابه نيز . بودند
كـه بـه روش هميـاري    را هايي  تأثير كالس ،مورد بررسي

هـاي تفكـر    شده بود بر پيشرفت تحصيلي، مهـارت  برگزار
التر، خودارزيـابي، ايجـاد عالقـه نسـبت بـه      در سطوح بـا 

موضوع درسي، تمايل به حضور در كالس، انجام تكاليف، 
رسيدن به حد تسلط در يادگيري و رشد اخالقيات بسـيار  

تـر آمـوزش نظيـر سـخنراني      هاي سـنتي  تر از روش مثبت
) Kari(هـاي تحقيـق كـاري     يافته). 11(برآورد كرده بودند

هــاي  از اينكــه بــا اســتراتژينشــان داد دانشــجويان بعــد 
تمايـل   ،شـوند  يادگيري فعال از طريق هميـاري آشـنا مـي   

  ).8(كنند بيشتري به ادامه تدريس با اين روش پيدا مي
 ارائه محتواي درسـي بـه روش سـخنراني    ،در اين مطالعه

 TMTDجلسه و به روش  7همراه با پرسش و پاسخ در 
شـتر روش  احتمـال دارد تـأثير بي  . جلسه مقدور شد 5در 

پاسـخ ناشـي از ايـن تفـاوت      سخنراني همراه با پرسش و
هاي اين  از جمله محدوديت ،باشد كه عدم امكان كنترل آن

ه بـ  ،محدوديت ديگر اين تحقيق. شود پژوهش محسوب مي
واسطه عدم امكان تخصيص تصادفي دانشـجويان در دو  

لـيكن بايـد توجـه    . واسطه مقررات آموزشي بـود ه گروه ب
هـا ي   گـروه  عمـدتاً  ،هـاي آموزشـي   ر محـيط داشت كـه د 

ولـي   ،باشـند  دانشجويي به شكل طبيعي در دسـترس مـي  
كـور   ،از طرفـي . هـا مسـتندترند   پـژوهش ايـن گونـه   نتايج 

نبودن مطالعه، خصوصيات متفاوت دانشجويان روزانه و 
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عنـوان  ه ب ،آزمون آزمون در پس شبانه، اثر يادآوري پيش
شوند كه عمالً خارج  يهاي اين پژوهش مطرح م محدوديت

  .از كنترل محقق بوده است
روش سخنراني همراه با پرسش و پاسـخ   ،هر حاله ب

هاي ارزشمند بـا قابليـت اجرايـي در محـيط      يكي از روش
آموزشي فعلي اسـت وكـاربرد آن بـا توجـه بـه آشـنايي       

بعضـي   .است مدرسين با اين روش آسانتر دانشجويان و
و هميـاري در جامعـه   اهميت كار گروهـي   متخصصين بر

هـايي   نمايند و معتقدند با توجه به نبودن آموزش تأكيد مي
 ،هـا در سيسـتم آمـوزش جـاري     رابطـه بـا ايـن ارزش    در

حتـي اگـر ايـن     ،اختصاص دادن بخشي از آموزش دانشگاهي
كمتـري بـر موفقيـت درسـي و يـا ديگـر        ها تأثير نسبتاً روش

  ).3(طقي استبرآيندهاي شناختي داشته باشند، مستدل و من
موفـق را در   اين مطالعه يك تجربـه نسـبتاً   ،بطور كلي

شرايط محدود براي آمـوزش دانشـجويان پرسـتاري بـه     
توانـد   نشان داد كه مـي  TMTDهاي تلفيقي و طرح  روش
پيشـنهاد   ،در اين راستا. هاي مشابه باشد گشاي پژوهش راه
مدرســين  هــاي آموزشــي، شــود بــا برگــزاري كارگــاه مــي

هـاي مختلـف    روشبـا  پزشكي و پرسـتاري را   هاي رشته
الزم، آموزش از طريق همياري آشنا و بـا ايجـاد امكانـات    

آموزش مطالـب   ها در تر اين روش آنان را در كاربرد گسترده

تر  همچنين انجام مطالعات جامع. داينعلمي در دانشگاه ياري نم
درازمدت يـادگيري از   مدت و به منظور ارزيابي تأثيرات كوتاه

آموختگان و همچنين  عملكرد شغلي دانش طريق همياري بر
هــاي  زمينـه تــأثير روش  بررسـي نظــرات دانشــجويان در 

مندي و ايجاد  هبر عالق TMTDبويژه روش  ،تدريس فعال
  .انگيزش در آنان مفيد خواهد بود

 
  گيري نتيجه
روش آموزشـي  هر دو هاي اين مطالعه نشان داد كه  يافته

ــا پر  TMTDســش و پاســخ و روش ســخنراني همــراه ب
بـا اينكـه در   . يادگيري كوتاه مدت را بهبـود بخشـند   توانند مي

ارزشيابي كوتاه مدت روش تلفيقي سخنراني همراه با پرسش 
رجحان داشت، ولي از نظـر   TMTDو پاسخ نسبت به روش 

ه بخش بـود  جذاب و مفيد و فرح TMTDروش  ،دانشجويان
ميـزان   ،پايـان تـرم  در ارزشيابي طـوالني مـدت و در   . است

توصيه  ،بنابراين. پيشرفت تحصيلي هر دو گروه مشابه بود
شود از هر دو روش براي آموزش دانشجويان اسـتفاده   مي

هـاي آمـوزش هميـاري در اسـاتيد دانشـگاه       مهارت تاگردد 
  .پرورش يابد
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Comparing the Effect of Lecture Combined with Question and 
Answer, and Team Member Teaching Design on Nursing 

Students' Achievements  
 

Payami Bousari M, Fathi Azar E, Moosavinasab N 
 
Abstract 
 
Introduction: In nursing schools, lecture is usually used as the main teaching method. 
Cooperative learning is one of the common educational techniques. This study was 
conducted to compare the effect of Team Member Teaching Design (TMTD) versus lecture 
combined with question and answer, on nursing students' achievements. 
Methods: This pre-experimental study with two groups, pre and post-test design, was 
performed in Nursing School of Tabriz University of Medical Sciences in 2004-2005. All 
nursing students who were in their second semester including 27 students from day courses 
and 20 from night courses participated in the study. Some sections of community health 
course were taught to two groups, one using TMTD technique and the other lecture 
combined with asking question. Students’ achievements were measured by pre and post-test. 
SPSS software was used for data analysis and the groups were compared by paired t-test and 
independent t-test.  
Results: The mean and standard deviation of students’ scores in TMTD and lecture 
combined with question and answer groups were 13±2.5 and 14.44±3.2 out of the total 
score 22, respectively. Although the students’ scores of both groups significantly increased 
in post-test, the scores of combined method group were significantly more than TMTD 
group. 
Conclusion: Lecture combined with question and answer compared with TMTD, was more 
effective on students’ achievements, but TMTD as an active teaching method had positive 
effects on students’ learning as well. It is recommended to use both methods in teaching. 
 
Key words: Teaching method, Lecture, Team Member Teaching Design, Learning, 
Cooperative learning, Nursing student.  
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