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 افتهيادغام  يها در آموزش برنامه نياي نو وهيش ؛ميبر ت يمبتن يريادگي
  تهران يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك تجربه: يپزشك

  
  ٭زادهيعل مي، مررزازادهيم ميعظ ،يابوالحسن ديزاده، فر غالمرضا حسن

  
 

  چكيده
هاي آموزشي و  هاي ادغام يافته، موجب اصالح روش تدوين برنامههاي علوم پزشكي و  هاي درسي در دانشگاه بازنگري برنامه: مقدمه

قاله به م نيا. هاي آموزشي فعال و دانشجو محور، نظير يادگيري مبتني بر تيم شده است ها به كاربرد روش افزايش گرايش دانشگاه
  .پردازدمي انيدانشجو دگاهيد ازروش يادگيري مبتني بر تيم  يابيارزشنتايج اجرا و اي از توصيف تجربه

 يدانشكده پزشك 1390 يورود يپزشك يدانشجو 187 يبا همكار ،يگيري سرشمار با روش نمونه يپژوهمطالعه اقدام نيا: ها روش
 هيپس از توج. دياجرا گرد) 90 يپزشك( هيعلوم پا افتهيدر برنامه ادغام  1391-1390 يليتهران در سال تحص يدانشگاه علوم پزشك

و  يگروه فيتكل ناف،ياست ،يآمادگ يها آزمون: شامل ميبر ت يمبتن يريادگيتر، مراحل  كوچك يها به گروه آنها ميو تقس انيدانشجو
فرم ثبت مشاهدات و پرسشنامه  مطالعه نيا ها در آوري داده ابزار جمع. ديهر بلوك، اجرا گرد يها درصد از كالس 15در  انيهمتا يابيارز

  .انجام گرفتي فيپرسشنامه با استفاده از آمار توص جينتا ليتحل. بود ساخته محقق
سؤاالت مطرح  ايشان درصد 2/46 .اند درصد از دانشجويان يادگيري تيمي را روش مناسبي براي يادگيري عميق ذكر كرده 8/63: نتايج

درصد  5/60شجويان شده است و تيمي باعث تسهيل يادگيري دان ، تكاليفدرصد 7/51دانستند، از نظر  شده در جلسات را مناسب مي
د كه دانشجويان براي شركت در بحث گروهي اد حاصل از مشاهده نشان يها افتهي. اعتقاد داشتند كه نحوه اداره جلسات مناسب بوده است

هايشان  ز پاسخو براي دفاع ا هديپرس د، از يكديگر سؤال ميكردنخوب گوش ميو ند ادايست د يا حتي سر پا ميادند جاي خود را تغيير مي
  .كنند مطالعه با اين روش مخالفت مي ربعضي به علت افزايش با. دادند به منابع ارجاع مي سريعاً
 انياز دانشجو يمياز ن شيدر ب يريادگي ليو تسه قيعم يريادگي شيباعث افزا ميبر ت يمبتن يريادگرسد يبه نظر مي: گيري نتيجه

كند،  مي جاديا انيدانشجو نيكه ب يبه علت تعامالت شايد و در كالس درس شده انيمشاركت دانشجو شيباعث افزا نيهمچن .شده است
 يها روش ريدر كنار سا ميبر ت يمبتن يريادگيگردد از روش  مي شنهاديلذا پ. مؤثر باشد يپزشك انيدانشجو يارتباط يها مهارت يبر ارتقا

  .استفاده گردد يعلوم پزشك يها در آموزش رشته س،يتدر
  

  ، يادگيري مشاركتي، دانشجوي، آموزش پزشكآموزش در گروه كوچكيادگيري مبتني برتيم، : هاي كليدي واژه
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دانشكده  ،يدكترا، گروه آموزش پزشك يدانشجو زاده،يعل ميمر: نويسنده مسؤول*

  alizade.aban@gmail.com. رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك
دانشگاه علوم  ،يدانشكده پزشك ،يگروه آناتوم، )اريدانش(غالمرضا حسن زاده  دكتر
 يابوالحسن دي؛ دكتر فر)hassanzade@tums.ac.ir. (رانيتهران، تهران، ا يپزشك

. رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،ي، گروه آناتوم)اريدانش(
)abolhasanif@tums.ac.ir(رزازادهيم ميظ؛ دكتر ع )يداخل، گروه )اريدانش، 

  مقدمه
 يها طهيدر ح يريادگي شيآموزش مؤثر به منظور افزا

مانند  ،ياحرفه يها دانش، مهارت و نگرش در رشته
است كه  ليدل نيهمبه. است يضرور اريبس يپزشك

                                                                              
. رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك

)mirzazad@tums.ac.ir(  
  26/3/92: ، تاريخ پذيرش14/12/91: ، تاريخ اصالحيه13/10/91: تاريخ دريافت مقاله
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و  يامروزه شاهد گسترش روز افزون علوم آموزش پزشك
 يپزشك انيكاربرد گسترده آن در آموزش دانشجو

از مباحث  يكي يريادگيآموزش و  يها روش). 1(ميهست
در حال حاضر، روش . هستند يمهم در آموزش پزشك

). 2(است يسخنران يپزشك يها غالب آموزش در دانشكده
انتقال دانش  يها ترين روش جياز را يكيروش كه  نيدر ا

از مطالب  ياديدر سطوح مختلف است، اگر چه حجم ز
اما معموالً  ابد،ي استاد به دانشجو انتقال مياز  يعلم
روش در  نيا. گردد ينم جاديا قيمعنادار و عم يريادگي

اي  حرفه فيانجام وظا يبرا يپزشك انيدانشجو تيترب
 يبرنامه درس يدر بازنگر). 2(خود، ناتوان مانده است

از جمله  يپزشك يها از دانشكده ياريبسدر  انيدانشجو
به اصالح  ،تهران يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك

محور  - دانشجو يها آموزش و استفاده از روش يها روش
 90 يپزشك افتهياز جمله در برنامه ادغام . توجه شده است

مقرر  يتهران در رشته پزشك يدر دانشگاه علوم پزشك
در قالب  سيدرصد از ساعات تدر15ه شده است ك

 يمبتن يريادگيو دانشجو محور، مانند  يتعامل يها روش
  ).3(باشد) Team Based Learning) (TBL( ميبر ت

 تيفيك يهدف ارتقا با م،يبر ت يمبتن يريادگيآموزش  روش
مهارت حل مساله،  شيافزا قياز طر انيدانشجو يريادگي

 يدر كالس درس با آمادگ انياز حضور دانشجو نانياطم
 1998يادگيري فعال در سال  و يپر انرژ يكالس جاديا ،يقبل

ارائه ) Larry K. Michaelsen( كلسنيما يتوسط دكتر الر
 يريادگي طيمح كيروش عالوه بر اين كه  نيا ).4(ديگرد

 يبه فضا يازين كند، يم جاديا يفعال و مشاركت
تعداد مدرسان  شيمخصوص كار گروه كوچك و افزا

 100 يباال(مدرس در كالس بزرگ  كيندارد و با 
بر  يمبتن يريادگي. قابل اجرا است) مدرس كيدانشجو و 

 زهيو انگ يتعامل گروه ،يميو ت يفرد ييگو بر پاسخ ميت
مراحل ). 7تا5(تأكيد دارد يگروه يها مشاركت در بحث

  :ست ازا عبارت ميبر ت يمبتن يريادگي ياجرا
 دانشجو م،يبر ت يمبتن يريادگيبراي اجراي : آمادگي. 1

موظف است قبل از شروع كالس بخشي از محتوا كه 
براي جلسه مورد نظر در نظر گرفته شده است را مطالعه 

  نمايد
 Individual Readiness   :(IRAT)آزمون فردي. 2

Assurance Test. آزمون  ،پس از اولين فعاليت كالسي
 ،ه از محتواي مورد نظر تهيه شده استاي ك چهار گزينه

آزمون بايد از عناوين اصلي باشد  سواالت .شود مي اجرا
اي مشكل باشد  همچنين به اندازه. يات نشوديو وارد جز

در  بحث گروهي بين اعضاي تيم بشود بكه بتواند موج
اي  نهيسؤال چهار گز 20تا  10 نيتوان ب مرحله مي نيا

  ).8(نمود يطراح
 TRAT:( Team Readiness(تيمي آزمون. 3

Assurance Test.  در اين مرحله بالفاصله پس از اجراي
آزمون به صورت فردي، همان آزمون به صورت گروهي 

 يبرا يو گروه يفرد يآمادگ يها آزمون. شود اجرا مي
  .شوند اجرا مي انياز مطالعه دانشجو نانياطم

ه در اين مرحله اعضاي گرو): Appeals(استيناف. 4
اند مراجعه  توانند به محتوايي كه قبالً مطالعه كرده مي

هاي  از پاسخو  اورنديهايشان دليل ب نموده و براي پاسخ
بعد از اتمام آزمون، اعضاي تيم در مورد . خود دفاع كنند

پاسخ نادرست  يسؤاالتي كه در مرحله آزمون گروه
  .كنند اند فرم استيناف پر مي داده

  بازخورد  ارائه. 5
  .TAP :(Team Application(يگروه فيارائه تكل. 6
بايد  TBLاي كه در طراحي تكاليف جهت  ترين نكته مهم 

اين است كه اين تكاليف بايد موجب  رديمد نظر قرار گ
كه باشد يعني تكاليفي . ايجاد تعامل در گروه شود
گيري و گزارش تصميمات  دانشجو را ملزم به تصميم

 فيتكل كيها  ي گروه مرحله به همه نيدر ا. كند اتخاذ شده 
 كيبهتر است به صورت  فيتكل نيا. شود داده مي كساني

باشد كه  يياز همان محتوا يباشد و كاربرد يماريمورد ب
را  يشناخت يسطوح باال ديچنين با هم. مطالعه شده است

مرحله دانشجو اجازه استفاده از كتاب  نيدر ا. كند ريدرگ
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هم  يابيبه ارز انيدانشجو تينهاو در . منبع را دارد
كار با استفاده از فرم  نيا. پردازند خود مي يها يميت

  ).9تا4(شود انجام مي انيهمتا يابيارزش
 يها اي در دانشكده ندهيبه طور فزا ميبر ت يمبتن يريادگي

 يپزشك افتهيادغام  يها و خصوصا در برنامه يپزشك
بر  يمثبت اتاز موارد تأثير ياريدر بس واجرا شده 

و  نوايا ميبه طور مثال ابراه. داشته است يريادگي
سلطان  يروش را در دانشكده پزشك نيهمكارانش ا

مطالعه نشان داد كه  جينتا. اند قابوس عمان، اجرا نموده
 شيباعث افزا ميبر ت يمبتن يريادگيكاربردن روش به

) يحضور صددرصد(در كالس  انيمشاركت دانشجو
ها  كالس رياست كه در سا يدر حال نيا. شده است

عالوه . درصد بوده است70تا  50 نيب انيحضور دانشجو
خود  يريادگي جاديباعث ا يريادگيروش  نيا ن،يبر ا

كولز و همكاران ذكر ). 5(شده است انيراهبر در دانشجو
بر  يمبتن يريادگيكه به صورت  ييها نمودند كه در دوره

در امتحانات  ترفيضع انيدانشجو شود، اداره مي ميت
). 10(اند نسبت به قبل نشان داده يترم عملكرد بهتر انيپا

 يبرا ميبر ت يمبتن يريادگيواسان و همكاران از روش 
 يدر دانشكده پزشك يشناس نيو جن يارائه دروس آناتوم

مطالعه  نيدر ا .استفاده نمودند وركيوين يوجرسين
روش  با انيدانشجو يريادگي اتيتجربعملكرد و 

كه با  يانيدانشجو ديشد و مشخص گرد سهيمقا يسخنران
اند عملكرد  دهيآموزش د ميبر ت يمبتن يريادگيروش 

  ).6(داشتند يپزشك يدر آزمون بورد مل يبهتر
دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز، به  در

گزارش ارزشيابي جامع دوره پزشكي عمومي "دنبال 
، از نقاط ضعف برنامه كه "دانشگاه علوم پزشكي تهران

هاي آموزشي مشخص گرديد، اين بود كه  در حيطه روش
در دانشگاه روش  يعموم يدوره پزشك يدر برنامه سنت

پايه سخنراني است و بخش  ملواصلي آموزش در مقطع ع
محدودي نيز به كار عملي در آزمايشگاه اختصاص داده 

رواج نقد علمي و  ياين در حالي است كه برا. شود مي

هاي  درك عميق در حوزه دانشي، استفاده از روش تيتقو
محور و فعال نظير آموزش در گروه -آموزشي دانشجو

  ).4(گردد يم هيكوچك توص
علوم  ،دانشگاهيعموم يدوره پزشك ابييبنابر نتايج ارزش 

 "يعموم يپزشك يسند چشم انداز بازنگر"تهران  يپزشك
موظف به  يبر اساس آن دانشكده پزشك و نمودتدوين را

سند و  نيبر اساس ا). 3(شد يآموزش يها اصالح روش
روش  از درصد 15 ،يپزشك دانشكدهدر  ديبرنامه جد

. دشويئه مراا ميت رب يمبتن يريادگيآموزش به صورت 
روش  يابياجرا و ارزش وهيش يمطالعه معرف نيهدف از ا

نسبت  انيدانشجو دگاهيد ييادگيري مبتني بر تيم و بررس
ن بر ايجاد آو تأثير  يريادگيسهولت و عمق  زانيبه م

  .يادگيري مشاركتي است
  

  ها روش
گيري  اين مطالعه به صورت اقدام پژوهي و با روش نمونه

از كسب مجوز از دانشگاه علوم پزشكي سرشماري، بعد 
 1390دانشجوي پزشكي ورودي  187تهران و با همكاري 

بر  1391 -1390در دانشكده پزشكي در سال تحصيلي 
اساس برنامه ادغام يافته علوم پايه براي دانشجويان 

  .اجرا گرديد 1390پزشكي ورودي 
شده هاي طراحيبراي اجراي اين روش آموزشي در بلوك

يافته، مباحثي از دروس آناتومي، بيوشيمي و مه ادغامبرنا
در ابتدا . فيزيولوژي در دوره علوم پايه انتخاب شدند

اساتيد داوطلب اجراي روش يادگيري مبتني بر تيم 
مشخص گرديدند و راهنماي يادگيري مبتني بر تيم و 
دستورالعمل اجرايي آن كه به منظور راهنمايي اساتيد 

هاي  كارگاه. در اختيار آنان قرار گرفت تهيه گرديده بود،
يادگيري مبتني بر تيم ويژه اساتيد و يك كارگاه ابتداي 
نيمسال ويژه دانشجويان، جهت آشنايي با اين روش 

روش اجراي يادگيري مبتني بر . يادگيري، برگزار گرديد
  : تيم به ترتيب زير بود

ام دانشجويان در هنگام ثبت ن: بندي دانشجويان گروه. 1
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جهت اجراي يادگيري . به دو گروه الف و ب تقسيم شدند
بر اساس حروف ) الف و ب(مبتني بر تيم، در هر گروه 

نفره  8هاي  الفبا و به تفكيك جنسيت، دانشجويان به گروه
بندي تعداد زياد دانشجويان و  علت اين تقسيم.تقسيم شدند

عدم امكان حضور آنها در يك كالس به علت محدوديت 
دو گروه از نظر روش آموزش . ها بود ت كالسظرفي

و ) سر تيم(سپس هر گروه به تعيين دبير . تفاوتي نداشتند
انتخاب يك نام از بين اسامي اساتيد فرهيخته دانشگاه 

به دانشجويان اعالم گرديد . علوم پزشكي تهران، پرداختند
  . ها ثابت هستند كه گروه

اي كه به  يخ جلسهآگاه سازي دانشجويان از زمان و تار. 2
چنين صفحات منبعي  و هم. شود روش مبتني بر تيم اجرا مي

اين كار يك هفته قبل از جلسه و با : شد كه بايد مطالعه مي
به عالوه در . شد انجام مي 90استفاده از وب سايت پزشكي 

نقشه برنامه آموزشي دوره نيز اين جلسات از قبل مشخص 
تداي هر بلوك ادغام يافته، اين برنامه آموزشي، در اب. بود

گردد و شامل اهداف، روش تدريس، روش  طراحي مي
در برنامه . ارزيابي دانشجو، منابع و ارزشيابي بلوك است

هاي  مجموع دروس علوم پايه به صورت بلوك 90پزشكي 
ها دروس مختلف كه  در اين بلوك. گردد ادغام يافته ارائه مي

ي  هستند در يك دورهاز نظر محتوايي به يكديگر مرتبط 
به طور مثال . شوند اي با هم ارائه مي مشخص چند هفته

بلوك تنفس شامل فيزيولوژي، آناتومي و بافت سيستم 
سپس دانشجويان منبع را مطالعه نموده و در . تنفس است

  . شدند كالس درس حاضر مي
به : هاي يادگيري مبتني بر تيم سازي پوشه آماده. 3

و جلوگيري از شلوغي و رفت و  منظور حفظ نظم كالس
هايي حاوي سؤاالت آمادگي،  آمد زياد دانشجويان، پوشه

هاي فردي و گروهي، برگه استيناف، سناريو و  نامه پاسخ
هاي ارزيابي همتايان قبل از هر جلسه به تعداد  پرسشنامه

شد و در آغاز كالس به هر يك از  ها آماده مي گروه
تا محتويات آن را بين  شد ها يك پوشه داده مي سرتيم

  .اعضاي گروه خود توزيع نمايد

اولين مرحله در : هاي آمادگي فردي و تيمي آزمون. 4
شروع كالس اجراي آزمون آمادگي فردي بود، در اين 

اي از محتواي مورد نظر  سؤال چند گزينه 10مرحله تعداد 
گرفت و از آنان درخواست  در اختيار دانشجويان قرار مي

) دقيقه 7به طور متوسط (در مدت تعيين شده شد كه  مي
به صورت انفرادي و بدون استفاده از كتاب به اين 

بعد از اتمام زمان تعيين شده از . سؤاالت پاسخ دهند
هاي فردي را  نامه شد كه پاسخ سرتيم خواسته مي

سپس همان آزمون در . آوري نموده و تحويل دهد جمع
تك بر روي تكيعني اعضاي تيم . شد تيم اجرا مي

سؤاالت، بحث نموده و يك پاسخ را كه مورد توافق همه 
اين . كردند اعضا بود به عنوان پاسخ تيم خود انتخاب مي

اين مرحله . شد نامه تيمي انجام مي كار با استفاده از پاسخ
پس از . انجاميد دقيقه به طول مي 12به طور متوسط 

ك از هاي گروهي، مدرس هر ي نامه آوري پاسخ جمع
كرد و از هر گروه علت  سؤاالت را در كالس قرائت مي

پرسيد و در مورد سؤاالتي كه نياز به  پاسخ گروهي را مي
بدين ترتيب نمره هر . داد توضيح بيشتر داشت، شرح مي

در مرحله بعد به دانشجويان . شد تيم نيز مشخص مي
شد تا در صورت لزوم به كليد سؤاالت و  فرصت داده مي

نگارش سؤال اعتراض كنند و اعتراض خود را بر  يا نحوه
برگه استيناف فرمي بود كه . روي برگه استيناف پر كنند

اين . ها يا سؤاالت طراحي شده بود جهت اعتراض به پاسخ
در اين برگه دانشجويان سؤالي . ساخته است فرم محقق

نمودند سپس داليل  كه به آن اعتراض داشتند را وارد مي
ال يا پاسخ آن را با نوشتن رفرنس ذكر اعتراض به سؤ

توانست بعد از  ويژگي اين مرحله اين بود كه مي. كردند مي
استيناف حتماً به صورت كتبي . خاتمه كالس انجام گيرد

در اين مرحله در صورت . شد و به شكل تيمي انجام مي
  . يافت تأييد اعتراض تيم، نمره تيم افزايش مي

با توجه به اجراي اين : سناريوارائه مورد بيماري يا . 5
روش در دروس علوم پايه، در اين مرحله كاربرد باليني 

گرفت، يعني سناريويي  دروس علوم پايه مد نظر قرار مي
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سؤاالت به . شد مرتبط با مبحث مورد مطالعه طراحي مي
صورت تشريحي و در سطوح باالي شناختي طراحي 

 40- 30در مدت ها  در اين مرحله تمامي گروه. گرديد مي
در نهايت سناريوها نيز . دادند دقيقه به اين سؤاالت پاسخ مي

در . گرفت آوري شده و مورد بحث و بررسي قرار مي جمع
دقيقه از وقت، صرف سخنراني از محتواي  30پايان، حدود 

در پايان بلوك . شد هاي مبهم مي پوشش داده نشده يا قسمت
م خود با استفاده از نيز دانشجويان به ارزيابي اعضاي تي

   .پرداختند فرم ارزشيابي همتايان مي
در يادگيري مبتني بر تيم همتايان، همه اعضاي تيم در 

پايان جلسات يكديگر را از نظر عملكرد تيمي مورد 
اين ارزشيابي با استفاده از . دهند ارزيابي قرار مي

هاي ميزان آمادگي، احترام به نظرات اعضاي گروه  مالك
هاي گروهي و با استفاده از  و ميزان مشاركت در بحث

يك پرسشنامه كه هر فرد به همه اعضا، به جز خودش 
داد، انجام شد به نحوي كه مجموع  مي 100اي از  نمره

در واقع عدد صد بين . وه صد شودنمرات اعضاي گر
اعضا تقسيم شده و به هر فرد بر اساس ميزان مشاركت 

 20ارزيابي همتايان. گرفت اي تعلق مي در گروه، نمره
 . داد را تشكيل مي TBLدرصد از نمره 

  
 نمونه سناريوي ارائه شده در يكي از جلسات مبتني بر تيم آناتومي :1جدول 

  آناتومي بحث گروهيسناريوي 
 

ويد كه نوزاد به نظر گ مي مادر او. گردد نوشد دچار حالت تهوع و سيانوز مي كه شير مي نوزادي پس از تولد در هنگامي :تاريخچه
 هفتهاز گويد كه حجم مايع آمنيون  مادر مي. كند حالت تهوع شده و سرفه ميدهد دچار  آيد ولي هنگامي كه به او شير مي گرسنه مي

  .دچار پلي هيدرآمنيوس بوده است مادر وبه بعد همواره بيشتر بوده بارداري  25

تالش . بنورماليتي واضح ديگري ديده نشدادر معاينه فيزيكي نوزاد بزاق زيادي در حفره دهان جمع شده بود ولي  :معاينه فيزيكي
  .يد وجود مقدار زيادي هوا در معده نوزاد استؤداخل معده ناموفق بوده و تصوير راديولوژي شكم نوزاد مه در جهت عبور كاتتر ب

  :سؤاالت
 ترين نوع اين نقص چگونه است؟ و شايع است داراي چه نقص جنيني نوزاد احتماالً - 1
 منشا جنيني اين نقص چيست؟ - 2
 ها همراه باشد؟ ناهنجاريتواند با كدام  اين نقص مي - 3
 ارتباط احتمالي اين ناهنجاري با پلي هيدرآمنيوس چيست؟ - 4
  وجود هوا در معده نوزاد به چه علت است؟ - 5
  

ارزشيابي يادگيري مبتني بر تيم به  :TBLارزشيابي 
صورت مشاهداتي كه در طول دوره و هم زمان با اجراي 

هاي  در قالب يكي از حيطهچنين  و هم شد روش انجام مي
اي انجام گرفت كه براي ارزشيابي بلوك  پرسشنامه

گري انجام  مشاهده توسط تسهيل. مقدمات استفاده گرديد
گرفت كه در جلسات يادگيري مبتني بر تيم به عنوان  مي

ثبت مشاهدات در يك فرم . كرد شركت مي) Tutor(مربي 

دانشجويان . گرفت ساده و پس از اتمام كالس انجام مي
براي . در ابتداي ترم از اين موضوع آگاه شده بودند

كاهش اثرات ناشي از مشاهده بر عملكرد افراد 
دانستند كه چه قسمتي از  ها نمي آن) هاثورن اثر(

چنين به اين  گيرد و هم فعاليتشان مورد مشاهده قرار مي
گرفت و  ن ارائه آموزش انجام ميعلت كه مشاهده در حي
گري او  گر بيشتر از نقش مشاهده نقش آموزشي تسهيل
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. مورد توجه و تأكيد بود اين اثر تا حدودي كنترل گرديد
. در مشاهدات، عملكرد و رفتار افراد تيم مدنظر قرارداشت

گر آشنا با اصول مشاهده بود و در جلسات  مشاهده
طور مداوم و كامل مختلف يادگيري مبتني بر تيم به

: پرسشنامه ارزيابي  شامل سه قسمت بود. حضور داشت
اطالعات دموگرافيك، سؤاالت بسته پاسخ در يك مقياس 
ليكرت از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم كه به ترتيب امتياز 

در نهايت سؤاالت باز . داد را به خود اختصاص مي 1تا  5
سؤاالت . برنامه بوددر مورد نظرات دانشجويان راجع به 

ي ساختار و محتواي بلوك،  بسته پاسخ شامل پنج حيطه
يادگيري در جلسات يادگيري مبتني بر  -فرايند ياددهي

تيم، امكانات، امتحانات و اظهارنظر كلي در مورد بلوك 
سؤال جهت نظرخواهي از  51در كل، اين پرسشنامه . بود

 - دهيحيطه مربوط به فرايند ياد. دانشجويان داشت
يادگيري در جلسات يادگيري مبتني بر تيم مشتمل بر 

سؤال در مورد معيارهاي كيفيت يادگيري مبتني بر تيم 4
اين پرسشنامه توسط كميته ارزشيابي برنامه . بود

پزشكي دانشكده پزشكي تدوين شده و روايي آن با 
استفاده از نظرات متخصصين و پايايي آن با روش آلفاي 

اين پرسشنامه ). α=85/0(رديده است كرونباخ تعيين گ
 يبازنگرپس از اخذ اجازه از مسؤول ارزشيابي برنامه 

  . در اين مطالعه استفاده گرديد يعموم يپزشك
جهت بررسي ديدگاه دانشجويان محاسبه ميانگين و 

  . انجام شد SPSS-16افزار  فراواني با استفاده از نرم

  نتايج
ي نتايج مرتبط با ديدگاه  در اين مقاله، تنها به ارائه

دانشجويان نسبت به روش آموزشي و نتايج مرتبط با 
  . شود مربي اكتفا ميمشاهدات 

با توجه به اينكه تكميل پرسشنامه ارزشيابي توسط 
هاي  دانشجو فرم 91دانشجويان اختياري بود در نهايت 

 91و تمامي  طور كامل تكميل كردندارزشيابي را به
 6/62(نفر  57در كل . پرسشنامه تجزيه و تحليل شد

دختر در ارزشيابي ) درصد 4/37(نفر  34پسر و ) درصد
سهميه ورودي ) درصد 5/61(نفر  56. شركت داشتند
 4/1±17/2متوسط زمان مطالعه روزانه . مناطق داشتند

از دانشجويان معتقد ) درصد 2/46(نفر  42. ساعت بود
ؤاالت مطرح شده در جلسات يادگيري مبتني بودند كه س

ذكر ) درصد 7/51(نفر  47. است بر تيم مناسب بوده
نمودند كه يادگيري مبتني بر تيم باعث تسهيل يادگيري 

نحوه اداره ) درصد 5/60(نفر  55. ها شده است آن
 8/63(نفر 58اند و در نهايت  جلسات را مناسب ذكر كرده

تيم را روش مناسبي  روش يادگيري مبتني بر) درصد
). 2جدول (براي يادگيري عميق دانشجويان ذكر نمودند 

كامالً "الزم به ذكر است كه براي گزارش نتايج، ستون 
هاي جدول در آن  به علت اين كه تمامي خانه "مخالفم

هاي  ستون، فراواني صفر داشتند حذف گرديد و ستون
  .كامالً موافقم و موافقم نيز در هم ادغام گرديد

  
  يادگيري در جلسات يادگيري مبتني بر تيم -نظرات دانشجويان در مورد فرايند ياددهي) ونسبي(فرواني مطلق  :2جدول 

 مخالف بدون نظر موافق گويه

  24%)3/26(  25%)5/27(  42%)2/46( .شد، مناسب بودارائه مي TBLسؤاالتي كه در جلسات 
  17%)6/18(  27%)7/29(  47%)7/51(  .كردشد، يادگيري مرا تسهيل ميهاي كوچك درون كالس انجام مي كه در گروههاييبحث

  22%)1/24(  14%)5/15(  55%)5/60( .مناسب بود TBLنحوه اداره جلسات 
TBL17%)6/18( 16%)6/17( 58%)8/63( .دانمرا روش مناسبي براي يادگيري عميق دانشجويان مي 

 
طول جلسات آموزشي، در حين اجراي يادگيري مبتني بر هاي حاصل از مشاهدات انجام شده در  بر اساس داده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2490-fa.html


  ميبر ت يمبتن يريادگي  و همكاران زاده غالمرضا حسن
 

http://ijme.mui.ac.ir   607/  )7( 1392/13مهر / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

با توجه به اين كه . تيم تغييراتي در جو كالس ايجاد گرديد
اي كه به صورت يادگيري مبتني بر تيم ارائه  هر جلسه

ر دانشجو را تشكيل شد بخشي از نمره پاياني ه مي
داد، اكثر دانشجويان با آمادگي قبلي و با مطالعه كامل  مي

به نحوي كه اكثراً نمره . شدند مبحث در كالس حاضر مي
آزمون فردي و گروهي را به صورت كامل دريافت 

هاي مناسبي بين اعضاي  به عالوه بحث. نمودند مي
تفاق ها براي پاسخ به سؤاالت گروهي و سناريوها ا گروه
دانشجويان براي مشاركت بهتر در بحث از جاي . افتاد مي

دادند  شدند يا حالت نشستن خود را تغيير مي خود بلند مي
دادند و براي روشن شدن  با دقت گوش مي). 1تصوير (

هاي خود  براي پاسخ. پرسيدند بحث سؤاالت مناسبي مي
  .كردند آوردند و به رفرنس مراجعه مي دليل مي

  

  بحث
يري مبتني بر تيم يك روش آموزشي است كه منجر يادگ

هاي ارتباطي، حل مساله و كسب دانش  به كسب مهارت
اين مطالعه به صورت اقدام پژوهي ). 9و8(شود عملي مي

بر اساس يادگيري مبتني بر  90در دانشجويان ورودي 
  .تيم انجام گرفت

در مشاهدات اين برنامه آموزشي مشخص گرديد كه 
هاي گروهي به صورت فعال مشاركت  بحث دانشجويان در

طبق نظرات روانشناسان پرورشي، يادگيري زماني . كنند مي
شود و تأثير آن ماندگارتر است كه با فعال سازي و  بهتر مي

. مشاركت هرچه بيشتر دانشجو در امر يادگيري همراه باشد
بنابراين تأكيد متخصصان آموزشي بر استفاده از 

  ).4(شجو محور استهاي نوين و دان روش

  
  )اجراي يادگيري مبتني بر تيم در كالس: ها ابتداي ترم، تصوير سمت چپ تشكيل تيم: تصوير سمت راست(يادگيري مبتني بر تيم  :1تصوير 

  
 TBLمطالعات نشان داده است كه استفاده از روش 

راهكاري براي كاربرد باليني مباحث علوم پايه و ايجاد 
در ). 8(يادگيري عميق و پايدار در دانشجويان پزشكي است 

اين مطالعه دانشجويان با مطالعه قبلي در كالس درس 
شايد اين مطالعه به دريافت نمرات باالتر . شدند حاضر مي

 از طرفي. كرد هاي فردي و گروهي كمك مي آنها در آزمون

هاي  تواند به طور فعال در بحث در صورتي دانشجو مي
كند كه در مورد محتواي مورد بحث گروهي مشاركت

هاي  اطالعاتي داشته باشد و در واقع برگزاري آزمون
ها در ابتداي جلسه يادگيري  آمادگي و هدف از استفاده آن

زماني كه از . مبتني بر تيم از همين رو ارزشمند است
خواني كند در صورتي هيم كه مطلبي را پيشخوا دانشجو مي
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اي براي انجام اين كار نداشته باشد ممكن است اين  كه انگيزه
داند در ابتداي جلسه بايد  اما زماني كه مي. كار را انجام ندهد

در يك آزمون شركت كند و نمره اين آزمون در نمره نهايي 
بحث گيرد مؤثر است، احتمال مطالعه م كه از اين جلسه مي
طور كه در باال نيز اشاره شد  همان. بيشترخواهد بود

شدند و در  دانشجويان با مطالعه قبلي در كالس حاضر مي
اين يافته با نتايج . نمودند يادگيري خود نقش فعالي ايفا مي

ها  آن يهادر يافته. مطالعات واسان و همكاران مشابهت دارد
يري مبتني مشخص گرديد كه دانشجوياني كه با روش يادگ

اند عملكرد بهتري در آزمون بورد ملي  بر تيم آموزش ديده
ها در مقايسه اين روش با روش  چنين آن هم. پزشكي دارند

سخنراني دريافتند كه دانشجويان در روش يادگيري مبتني 
ها و  تر از روش سخنراني هستند و در بحثبر تيم، فعال

العه قبلي در تعامالت گروهي مشاركت فعال دارند و با مط
دليل اين مشابهت شايد اين باشد ). 6(شوند كالس حاضر مي

كه نمره براي دانشجويان معموالً عامل انگيزشي قوي جهت 
در حيطه ارزيابي دانشجو يك . مطالعه مطالب درسي است

 "ارزيابي محرك يادگيري"جمله معروف وجود دارد كه 
ادگي فردي به است؛ در يادگيري مبتني بر تيم نيز ارزيابي آم

عنوان يك عامل انگيزشي عمل كرده و دانشجويان با مطالعه 
  . اند قبلي در كالس حاضر شده

گذار بر يادگيري  را روشي تأثير TBLنظران روش  صاحب
رسد در  به نظر مي). 8(اند عميق در علوم پزشكي ذكر كرده

اين مطالعه نيز از ديدگاه دانشجويان يادگيري مبتني بر تيم 
شايد به . ها مناسب است ايجاد يادگيري عميق در آن براي

اين دليل كه در روش يادگيري مبتني بر تيم به اين دليل كه 
گويي به  خواني، پاسخ پيش(محتواي مورد نظر چند بار

گويي به سؤاالت گروهي توسط  سؤاالت فردي، پاسخ
هاي صحيح توسط استاد به همراه بحث  دانشجو، ارائه پاسخ

مرور ) سؤال، بحث گروهي در مورد سناريو بر روي هر
شود و به عالوه با ارائه سناريوي مرتبط باليني و  مي

شود، يادگيري  سؤاالت آمادگي، بر عمق يادگيري تأكيد مي
اين نتايج با مطالعه . افتد عميق است كه به دنبال آن اتفاق مي

كولز و همكاران در مطالعه . كولز و همكاران مشابهت دارد
هايي كه به  تر، در دوره دريافتند كه دانشجويان ضعيفخود 

شود، در امتحانات  صورت يادگيري مبتني بر تيم اداره مي
ها  آن. اند پايان ترم عملكرد بهتري نسبت به قبل نشان داده

گيري كردند كه روش يادگيري مبتني بر تيم  چنين نتيجه
كرد باعث ايجاد يادگيري عميق در دانشجويان و بهبود عمل

پيشنهاد ). 10و8(گردد دانشجو در امتحانات پايان ترم مي
شود در ساير مطالعات نحوه تأثير يادگيري مبتني بر تيم  مي

  .بر ايجاد يادگيري عميق و پايدار مورد مطالعه قرار گيرد
جويي از مراحل يادگيري  رسد دانشجويان با بهره نظر ميبه

در . باشندتري داشته اند يادگيري آسان مبتني بر تيم توانسته
اين رابطه اين فرضيه وجود دارد كه تعامل فرد با هم 

هايش و حل موفقيت آميز مسائل در كنار آنان، سبب  گروهي
ها  گردد و يادگيري آن افزايش اعتماد به نفس دانشجويان مي

تسهيل يادگيري يكي از پيش ). 11(كند را تسهيل مي
مله يادگيري مبتني هاي نوين يادگيري از ج هاي روش فرض

هاي ابراهيم اينوا و  اين يافته با يافته). 8(بر تيم است
همكارانش، كه اين روش را در دانشكده پزشكي سلطان 

ها به اين نتيجه  آن. اند مشابه است قابوس عمان، اجرا نموده
رسيدند كه اين روش يادگيري باعث ايجاد يادگيري خود 

). 5(يان شده استراهبر و تسهيل يادگيري در دانشجو
گردد در مطالعات آينده به تبيين فرايند تسهيل  پيشنهاد مي

  .يادگيري در تيم پرداخته شود
از ديدگاه دانشجويان سؤاالت مطرح شده در جلسات 
يادگيري مبتني بر تيم و نيز نحوه اداره اين جلسات مناسب 

ها از  دهنده رضايت آن تواند نشان اين امر مي. بوده است
در اين . اجراي جلسات يادگيري مبتني بر تيم باشدنحوه 

اي يافت نشد كه به بررسي نحوه اجراي  رابطه مطالعه
يادگيري مبتني بر تيم و رضايت دانشجويان از سؤاالت و 

  .نحوه مديريت جلسات پرداخته باشد
ها، از  اختياري بودن شركت دانشجويان در ارزشيابي بلوك

چنين اگر براي ارزيابي هم. هاي مطالعه بود محدوديت
تجربي  تأثيرات يادگيري مبتني بر تيم از  مطالعه نيمه
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كرد؛  تر كمك مي ها به قضاوتي متقن شد، يافته استفاده مي
بندي  اما در اين مطالعه به داليل اجرايي امكان تقسيم

. دانشجويان به دو گروه مداخله و شاهد وجود نداشت
اي به  هاي مداخلهي از طرحگردد در مطالعات بعد پيشنهاد مي

منظور بررسي و ارزشيابي اين روش آموزشي استفاده 
  .شود

  
  گيري نتيجه

روش يادگيري مبتني بر تيم باعث افزايش يادگيري عميق 
و تسهيل يادگيري در بيش از نيمي از دانشجويان شده 

چنين اين روش باعث افزايش مشاركت  هم. است
شايد بتوان از . است دانشجويان در كالس درس شده

هاي تدريس دانشجو محور، مانند يادگيري مبتني بر  روش

تيم براي ايجاد يادگيري عميق و تسهيل يادگيري در 
گردد از  پيشنهاد مي. دانشجويان پزشكي استفاده نمود

هاي  روش يادگيري مبتني بر تيم در كنار ساير روش
هاي علوم پزشكي استفاده  تدريس، در آموزش رشته

  .رددگ
  

  قدرداني
 انيو دانشجو ديكه از زحمات اسات ميدان بر خود الزم مي

پژوهش، كارمندان محترم  نيمحترم شركت كننده در ا
سركار خانم دكتر  ،يدفتر توسعه آموزش دانشكده پزشك

برنامه  نيا يكه ما را در اجرا يزانيعز هيو كل يگدليب
  .ميينما يقدردان ،نمودند يهمراه
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Team-Based Learning; A New Strategy in Integrated Medical 
Curriculum: The experience of School of Medicine, Tehran University 

of Medical Sciences 
 

Gholamreza Hassanzadeh1, Farid Abolhasani2, Azim Mirzazadeh3, Maryam Alizadeh4 
 

Abstract 
 
Introduction: Revising medical curricula & establishing reformed programs result in refined educational 
methods which are accompanied by development of active & student-based teaching methods such as Team 
Based Learning (TBL). This paper describes an experience of implementation and evaluation findings of 
TBL according to medical students’ viewpoints. 
Methods: This action research was planned for a census sample (n=187) basic science students of Tehran 
University of Medical Sciences with the new curriculum. After briefing the students about TBL and forming 
teams we did TBL in the following steps: Individual Readiness Assurance Test (IRAT), Team Readiness 
Assurance Test(TRAT), appeal, Team Application(TAP), and peer assessment; in 15% of each program 
block. Data gathered by observation recording sheets, and a researcher-made questionnaire, and analyzed 
using descriptive statistics.  
Results: A major part of the students (63.8% ) have admitted TBL as a deep learning approach. Students 
believed that TRATs were useful (46.2%), team application was a learning facilitator in TBL classes (51.7%) 
and the class management was suitable (60.5%). The observational data showed that the students changed 
their seats in order to take part in group discussions. They were listening carefully, asking questions and 
giving reference to support their claims. Some were against this method because it increased their study 
workload. 
Conclusion: It seems TBL has a positive effect on deep learning and facilitates learning. The results indicate 
that TBL results in cooperative & active learning, and it improves class activity and may be, because of the 
developed interaction between students, it can promote communication skills. We recommend the use of TBL 
as a teaching method, beside other teaching methods, in medical sciences education. 
 
Keywords: Team Based Learning, Small Group Teaching, Medical Education, Students, Collaborative 
Learning 
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