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 مقاله پژوهشی 

 

در  یپزشک هیدر دوره علوم پا ،یمجاز میت یاعضا سیتدرطرح  استفاده از

 یمطالعه اقدام پژوه کیکرونا:  گیریهمهدوران 

 

 *یفرحناز کمال ،یکارگر ابرقوئ اسیال ،ییروزجایعرب ف میمر

 

 

 چكيده

 یهاسامانه قیاز طر فیائه تکالبه همراه ار یآموزش مجاز قیاز طرعموالً م یپزشک هیکرونا، آموزش دوره علوم پا یدر دوران پاندممقدمه: 

در  سیعه با هدف بهبود تدرمطال نیاست. ا یمناسب آموزش یهاروشاز  یکی ،یمشارکت قیاز طر یریادگی. شودمیانجام  یکیالکترون
 V-TMTD: virtual Team Member Teaching) یمجاز میت یاعضاطرح تدریس  یِروش مشارکت ازبا استفاده  یدوران مجاز

Design) ، .انجام شد 

 هرمزگان بودند.  یدانشگاه علوم پزشک یپزشک انیدانشجو یآماری هبود. جامع یپژوهمطالعه اقدام کیپژوهش  نیا: هاروش

-1400کرونا، در سال  گیریهمهدر دوران  ژهیاعصاب و حواس و یولوژیزیکالس درس ف انیدانشجو هیمطالعه، کل نیمشارکت کنندگان ا
انجام  یفرد فیائه تکالبه همراه ار یآموزش مجاز قیاز طر ژهیاعصاب و حواس و یولوژیزیدرس ف سیاول، تدر مسالیبودند. در ن 1399

 سهیمقا قیاز طر انیانشجود یلیتحص شرفتیاستفاده شد. پ V-TMTDاز روش  یجازدر کنار آموزش م گرید مسالیشده بود و در ن
ت مربوط به هر دو روش آمـوزش میـانگین و انحـراف معیار نمرا. دیگرد یابیترم قبل ارز انیبا دانشجو انیدانشجو نیترم ا انینمرات پا

 .مستقل مقایسه شد tبـا آزمـون 

 اریو انحراف مع نیانگین داده شد. منشا انیدانشجو یلیتحص شرفتیبر پ V-TMTD سیاثر روش تدر سه،یمورد مقا یهاگروهدر نتايج: 

 .بود 20 نمره از 90/13±24/0 فیبه همراه تکال یو در گروه آموزش مجاز V-TMTD، 21/0± 64/15روش  انینمرات دانشجو

 یلیتحص شرفتیبر پ فیائه تکالبه همراه ار ینسبت به روش آموزش مجاز V-TMTDبه همراه  یروش آموزش مجازگيري: نتيجه

 نوع آموزش را پوشش داد. نیضعف ا هنقط توانیم یمشارکت محور در آموزش مجاز یهاروشداشت. با استفاده از  یبرتر انیدانشجو

 

 یپزشک انیدانشجو ،یمشارکت یریادگی م،یت یاعضا سیروش تدر ،یمجاز سیروش تدری کلیدی: هاهواژ
 64تا  54(:4)22؛ 1401 نيمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ فرورد

 
مقدمه 

است که  رندهیادگیو  اددهندهی نیمتقابل ب تیفعال سیتدر

                                                 
 هنشكداد ،یعموم یآموزش وهگر ،(اری)استاد یدکتر فرحناز کمالنویسنده مسؤول:  *

توسعه  . مرکز مطالعات ورانیهرمزگان، بندرعباس، ا یدانشگاه علوم پزشك ،یپزشك

 .رانیهرمزگان، بندرعباس، ا یدانشگاه علوم پزشك ،یآموزش پزشك
kamalifarahnaz@yahoo.com 

دانشگاه  ،یپزشك هنشكددا ،یولوژیزیف وهگر ،(اری)استاد یروزجائیعرب ف میمر دکتر

 یریادگی جادای قصد به و دارمنظم و هدف یبر اساس طرح

کمک به وقوع  سی. هدف تدرشودیانجام م رندگانیادگیدر 

(؛ دکتر mfiruzjaee@gmail.com. )رانیهرمزگان، بندرعباس، ا یعلوم پزشك

دانشگاه علوم  ،یپزشك هنشكددا ،یحیعلوم تشر وهگر ،(اری)استاد یکارگر ابرقوئ اسیال

 (elyas.kargar@gmail.com. )رانیهرمزگان، بندرعباس، ا یپزشك

 10/11/1400، تاریخ پذیرش: 3/11/1400، تاریخ اصالحیه: 23/9/400مقاله:  تاریخ دریافت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 11

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5325-fa.html


 یمجاز میت یاعضا سیبا استفاده از طرح تدر یمشارکت یریادگی و همکاران یروزجائیعرب ف میمر
 

mui.ac.irijme.http://  55/  (10) 22: 1401مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / ارديبهشت 

 هایتیاز موقع ی(. در برخ1است) رندگانیادگیدر  یریادگی

 یبرخو در  اددهندهی اریدر اخت ندیفرآ نیکنترل ا یآموزش

 . امروزه تالشردگییم قرار رندهیادگی اریدر اخت گرید

به دانشجو واگذار شده و مدرس  ندیفرآ نیکنترل ا شودمی

را برعهده داشته  هاتیدر فعال ییکننده و راهنما تینقش هدا

 (. 2)باشد

شدن ابعاد مختلف  یکیجوامع به الکترون لیتوجه به تما با

 یآموزش یهامحیطبه  یمجاز کردیرو جیبه تدر ،یزندگ

و تعامل  سیتدر ندیفناورانه فرآ یهامحیط نیوارد شد. در ا

ابزارها و امکانات فناورانه  قیمدرس و دانشجو از طر نیب

 یریادگی هایهیتحول نظر گرید ی. از سوردگییصورت م

 دایسوق پ گراییامروزه به سمت سازنده س،یتدر بانیپشت

امکانات (. مدرس و دانشجو با استفاده از 3)کرده است

هر  ،یسازیشخص ،یارتباط ،یاچندرسانه ،یاطالعات

به  توانندیم یریادگی هایطیمح نیا یو هر مکان یزمان

ارتباط برقرار کنند.  گریکدیاشکال همزمان و ناهمزمان با 

از آنکه نقش ارائه کننده اطالعات  شیمدرس ب طیمح نیدر ا

 یریادگی ندیفرآ ییو راهنما تیهدا فهیرا داشته باشد، وظ

توسعه  نیب توانیاساس م نی(. بر ا4)است داررا عهده

 یریادگیی هیبه نظر شیو گرا یمجاز یریادگی هایطیمح

 (. 6و5)افتی یقیوث وندیپ ییسازنده گرا

 یهاکرونا، آموزش یماریب گیریهمهاز آمدن  شیچند پ هر

 یهاگروه یکشور برا یهاهدر حد کم در دانشگا یمجاز

 یهاکالس یلیاما با تعط شد،یتحت پوشش ارائه م

به صورت  انیبحث ادامه آموزش دانشجو ،یحضور

 نیمطرح و در دستور کار قرار گرفت و ا تریجد یمجاز

قرار نگرفته  یمورد توجه جد النوع آموزش که تا به ح

 نیبود، اکنون در کانون توجه همگان است و همگام با ا

آموزش  یهاهسامان یاندازراهبه فکر  هاهدانشگا دادها،یرو

 یبرا یآموزش مجاز تربیشهرچه  تیفیو بهبود ک یمجاز

 (. 7)خود هستند انیدانشجو

 یبپردازد که دارا ینالتحصیالفارغ تیبه ترب دیبا دانشگاه

باشند و  یدر زندگ یکار و سازگار یبرا ییهامهارت

 یمیت نهیبه طور اثربخش کار کنند و در زم گرانیبتوانند با د

 یهاستراتژی(. یـادگیری از طریـق ا8)توانمند باشند

ترین یکـی از سـودمندترین و معمول ،یمشارکت

(. 10و9)آموزشی در کشورهای پیشرفته است ایرویکرده

با استفاده از این شیوه تدریس، اهـداف آمـوزش پزشـکی 

ی هامهارتترین وجه ممکن از طریق توسعه عـالی بـه

ذهنی از قبیل استدالل و حل مشکل، توسـعه  تـرعـالی

ی بین فردی مثل گوش دادن، هامهارتها و کسب نگـرش

گردد. گروه فراهم می هبریسخن گفـتن، بحث کردن و ر

روش یادگیری از اند ی انجام شده نـشان دادههایبررس

رین رویکـرد آموزشی تاحتماال قابل دفاع یطریق مشارکت

 (.12و11)جدید است

ی مختلف برای تدریس به شـیوه هایکنون استراتژتا

(. در 13)ی کوچک ابداع شده استهاگروهدر  یمشارکت

مقاله را به منظور  122مطالعات از نوع فراتحلیل، که تعداد 

 یبررس یی مختلف مشارکتهایارزیابی اثربخـشی استراتژ

تمـامی تقریبًا اثربخـشی  کهاند دهیرس جهینت نیبه ااند کرده

 تربیشنـسبت بـه روش یـادگیری انفـرادی  هاروشایـن 

 ی(. دو مطالعه انجام شده با روش مشارکت14)ستا بوده

نسبت بـه روش  یکه روش مشارکتاند درایران نـشان داده

بـه کـار گرفتـه شـده در گـروه شـاهد بـر میـزان یـادگیری 

 شات(. علیرغم گزار16و15)دانـشجویان مؤثرتر بوده است

بر  یی آموزش فعال، از جمله روش مشارکتهاروشبرتری 

با  هاهی سنتی، هنوز در بسیاری از دانشگاهاروش

سخنرانی بـه یی بـا تعداد زیاد دانشجو، از روش هاسکال

شـود. عنـوان اسـتراتژی اولیه آموزشی اسـتفاده مـی

عـواملی چـون حجـیم بودن سرفصل آموزشی، محدودیت 

بـه فضای فیزیکی خاص و قابلیت اجرا  ـاززمـان، عـدم نی

دانشجو، از جمله دالیل  ادیی بـزرگ، با تعداد زهاسدر کال

انی اصلی تمایل مدرسین بـه اسـتفاده از روش سخنر

ی آموزش فعال هاههستند. با ادغام روش سخنرانی با شیو

مانند پرسش و پاسخ و یا مباحثه، می توان با کاهش احساس 

پذیر آموزش مؤثرتری را امکان ،رانخستگی در فراگی
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 یمشارکت یهاروشاستفاده از  یچگونگ ی(، ول15)ساخت

چالش مضاعف است. در  کیخود  یدر آموزش مجاز

 یاعضا سیطرح تدر یاثربخش سهیکه با هدف مقا یامطالعه

 شرفتیپ یهمراه با پرسش و پاسخ بر رو یبا سخنران میت

 زیتبر یعلوم پزشک اهدانشگ یپرستار انیدانشجو یلیتحص

همراه با پرسش و  ینشان داد که روش سخنران ،انجام شد

 TMTD (The Team Memberپاسخ نسبت به روش 

Teaching Design) انیدانشجو یلیتحص شرفتیبر پ 

 یسازبا فعال زی، نTMTDداشت اما روش  یبرتر

داشته  یمثبت آموزش اتتأثیردر روند آموزش  انیدانشجو

کردند از هر دو روش در آموزش  هیتوص نیمحقق نیاست. ا

 یماریب وعیبروز و ش شی(. بـا توجه به افزا16)استفاده گردد

بهبود و  هاهدر دانشگا یکرونا و لزوم ادامه آموزش مجاز

 یدر آموزش پزشک ژهیبه و یآموزش یهاروش یارتقا

راستا  نیبرخوردار است. در ا یاژهیو تیاز اهم شیاز پ شیب

 یمحتواها یارذدانشگاه از روش بارگ نیرسمد تربیش

همراه با صدا در  نتیبه صورت پاورپو یآموزش

و مشارکت اند دانشگاه بهره گرفته کیالکترون یهاسامانه

محوله از طرف استاد  فیدانشجو محدود به انجام تکال

که در مورد  یادیز یهاه. با توجه به دغدغاست مربوطه

وجود دارد، ارائه  یپزشک انیشجوو فعال دان مؤثرآموزش 

 Collaborative) یمشارکت یریادگیکه بتواند  یروش

learningبه  یرا به همراه داشته باشد ضرور انی( دانشجو

 یریادگیی های. با توجه به متنوع بودن استراتژرسدینظر م

محدود بـودن امکانـات اجرایـی در دوران  و یمشارکت

 رییگرفتند که شکل تغ میتصم قیکرونا، گروه تحق یپاندم

درس  سیتدر یاز طرح تدریس اعضای تـیم را برا یاافتهی

که از دروس نسبتا  ژهیاعصاب و حواس و یولوژیزیف

. دیاجرا نما یبه صورت مجاز است هیدشوار مقطع علوم پا

TMTD یداده شد که بتوان آن را در فضا رییتغ یابه گونه 

یی به این سؤال گوپاسخپی  راجرا کرد. محققین د یمجاز

کردن روش آموزشی طـرح  نیگزیهـستند که: در صورت جا

در  یتأثیرچه  فیالانجام تک یتـدریس اعـضای تـیم به جا

 یمند تیرضا زانیم پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد؟

نسبت به روش ارائه شده چگونه خواهد بود؟  انیدانشجو

چه  دیجد سیاستاد در استفاده از روش تدر یشیبازاند

 خواهد بود؟

 

 هاروش

بود.  یمطالعــه حاضــر، یــک مطالعــه اقدام پژوه

 یدانشگاه علوم پزشک یپزشک انیدانشجو یآماری هجامع

 انیهرمزگان بودند. مشارکت کنندگان مطالعه دانشجو

اعصاب و حواس را  یولوژیزیف بودند که درس یپزشک

چرخه از  کیمطالعه  نی. در انفر(77)انتخاب کرده بودند

الگو  نیاستفاده شد. در ا یپژوه ماقدا یاسه مرحله یالگو

 یابیمل اقدام و ارزششا یبعد یهاگام اول مشاهده و گام

 (. 17)است

 سیاول، مشاهده : با توجه به تجربه پژوهشگر در تدر گام

 یبرا ،یحضور سیدر دوران کرونا و عدم امکان تدر

 انیدانشجو یریادگیو مشکالت  یرشته پزشک انیدانشجو

 لیبه دل ،ژهیاعصاب و حواس و یولوژیزیدر درس ف

 تیو بهبود وضع یبه بازنگر ازیبودن محتوا، ن دهیچیپ

 یهاترمدر  طیشرا نیشد. در هم شاهدهم یریادگی یاددهی

 یمحتوا یارذقبل مباحث ارائه شده به صورت بارگ یمجاز

در  فیهمـراه بـا تکال همراه با صدا( نتی)پاورپو یآموزش

 بروز لیاز دال یکیدانشگاه بود.  یکیسامانه الکترون

امکان  انیبود که دانشجو نیمقطع ا نیمشکالت موجود در ا

بجز تقریباً را نداشتند و  یاندازه کاف هتعامل و مشارکت ب

را به مطالعه  یترم، زمان انیپا ایترم  انیدر موارد امتحان م

. لذا پژوهشگر برآن شد دادندیو رفع اشکال اختصاص نم

 سیرفع هر دو علت مشکل فوق، از روش تدر یبرا

 . دیعمول استفاده نمام سیدر کنار روش تدر یمشارکت

 یهاروشاز  یکی TMTDدوم، اقدام: از آنجا که روش  گام

 یهاکالسبه مشارکت در  انیدانشجو بیترغ یمناسب برا

داده  TMTDدر روش  یراتییمنظور تغ نیبه ا ست.ادرس 

به صورت  انیو مشارکت دانشجو سیکه تدر یشد به نحو
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الزم جهت  یریزبرنامهانجام شود. سپس  نیآنال و یمجاز

الزم  یهایآن زمان بند یاجرا یشد و برا نجامآن ا یاجرا

از  یکیدر  یگروه مجاز 9صورت گرفت. پس از آن استاد 

 ای 8 ینموده و به صورت تصادف جادیا یاجتماع یهاشبکه

 77)چون  اختصاص داد کیرا به هر انینفر از دانشجو 9

شدند(. برنامه نمی میتقس یمساو یهانفر بودند به گروه

در کالس  سیبود که مانند روش تدر بیترت نیمذکور به ا

ی هدر سامان استاد، سیتدری هضبط شد یوارونه، محتوا

شد. محتوای آموزشی برای ارائه می یبارگذار یکیالکترون

شد. در جلسه اول، می یسازمانده ،انیبـه دانشجو

توضـیحاتی در خصوص نحوه اجرا، برنامه زمانبندی هر 

ملزم به رعایت آن هستند،  هاگروهفعالیـت و مقرراتـی که 

از قبیل یادداشـت بـرداری از رئوس مطالب یا رسم نمودار 

برای استفاده در تدریس، عدم رجوع مکرر به متن اصلی 

ـر گرفته شده برای در هنگام تـدریس، رعایـت زمـان در نظ

به انجام هر فعالیت، گـوش دادن مـؤثر، صـحبت نکــردن 

گروه و  ییایو پو میت تیریهمزمــان، نحوه مد طــور

در هر جلسه  .نوآورانه، داده شد سیاستفاده از روش تدر

هر گروه  انیدانشجو نیو ب یبند میمبحث مربوطه تقس

مربوط به  مباحث انیمرحله دانشجو نیشد. در امی عیتوز

 لیکه تما یسیبا هر روش تدر یخود را در گروه مجاز

 یهایگروه همو مطالب را با  کردندیم سیتدر داشتند

از درک مطلب، از  نانیاطم یو برا گذاشتندیخود به بحث م

ادغام  کردی. با توجه به رودندیپرسیم زین یتسؤاالآنها 

هر  یمدرس در انتها ن،یبا بال یپزشک هیمباحث علوم پا

مرتبط به  یهایماریو عالئم ب سمیمکان انیجلسه ضمن ب

. مراحل پرداختیم نیمباحث و کاربرد آن در بال یجمع بند

 یشده در شبکه اجتماع لیتشک یهاگروهانجـام فعالیـت در 

شـامل مطالعـه انفرادی و سپس انجام کار تیمی، بـود. 

دقیقه زمان  20تـا  15طبـق ایـن برنامـه، در هر جلسه 

برای مطالعه انفرادی در نظر گرفته شد. مرحله اول کار 

 دقیقه( 10تا  7تیمی با تـدریس اعـضای گـروه )به مدت 

یافت. می بـرای یکـدیگر و بـا خالصه کردن نتایج پایان

 ریاز کل محتوا نظ یسپس هر یـک از اعـضا، موضوع

مرتبط با مبحث را دریافـت و بطور  یماریب کیی هارائ

دقیقه در مورد آن صحبت می کرد.  10انفرادی ظرف مدت 

 تهاز دانـشجویان هر گروه خواس س،یپس از اتمام تدر

و ابهامـات بـاقیمانـده را مطرح و  یشد سـؤاالت احتمالمی

 لی. نقش مدرس به عنوان تسهندیرفع نما یبا بحث گروه

 یگوپاسخ هاگروه نیضور بگر و راهنما بود و با ح

 ت آنها بود. سؤاالابهامات و 

گام بر اساس هرم کرک  نی: در ایابیسوم، ارزش گام

سطح از  نیو دوم نیاول یابیارزش (kirkpatrick)کیپاتر

 انیدانشجو یریادگی زانیو م رانیفراگ تیرضا یعنیهرم 

 رانیفراگ تیرضا یابیارزش ی(. برا16)مد نظر قرار گرفت

خواسته شد که نظرشان را در مورد تجربه  انیاز دانشجو

 یهانوشته لی. تحلسندیبنو V-TMTDاستفاده از روش 

 یمحتوا انجام شد. برا لیبا استفاده از روش تحل شانیا

 ترم انینمرات آزمون پا د،یروش جد تأثیر زانیم یبررس

ترم قبل که از روش  انیشرکت کنندگان با نمرات دانشجو

از  نانیاطم یشد. برا سهیبود، مقا یمعمول آموزش مجاز

 میاز لحاظ معدل ن دگان، شرکت کننهاگروههمسان بودن 

و تحلیل  هیشدند. تجز سهیبا هم مقا پلمیسال قبل، معدل د

 , SPSS (Armonk USA, NY-21، با نرم افزار هاهداد

IBM) میـانگین و انحـراف معیار نمرات  انجام شد و

مستقل  tمربوط به هر دو روش آمـوزش بـا آزمـون 

هر گروه در  یهافعالیت یسپس جهت بررس ؛مقایسه شد

V-TMTDمختلف با  یهاتیم یاعضا راتنم نیانگی، م

 زانیشد. م سهیمشارکت آنها با هم مقا زانیتوجه به م

 یهافعالیتگروه و  ییایبر اساس پو انیمشارکت دانشجو

 ها،یگروهاز هم کیهر  همختلف گروه هنگام ارائ یاعضا

خوب،  ،یعال یچهار سطح اسیتوسط مدرس در مق

 شد.  یابیارز فیمتوسط و ضع

 یهاروش ریمانند سا یآنجا که در روش اقدام پژوه از

لذا در گام  است قیاز تحق یمحقق خود جزئ یفیمطالعه ک

 و آن را یشیبازاندتواند بر عملکرد خود می یابیارزش
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مدرس، بعد از  زیمطالعه ن نی(. در ا17)دیگزارش نما

 یانجام داد. برا یشی، بازاندV-TMTDکاربرد ی هتجرب

 ،یشیبازاند یامرحله 4 یاز الگو دهکار با استفا نیا

( و York Barr)بار ورکیبه نقل از  (Albakri)یالبکر

آن با  سهیبه مقا دیجدی تجربه انیضمن ب ،همکاران

 (.18)قبل از آن پرداختی هتجرب

ترم  یاصول اخالق در پژوهش در ابتدا تیمنظور رعا به

در مورد اهداف مطالعه صحبت شد و  انیبا دانشجو

 نیو همچن یو مرحله نظرسنج دیموافقت آنان اخذ گرد

به صورت محرمانه و بدون  شان،ینمرات ا لیتحل

 )کد اخالق پژوهشانجام شد یمشخصات فرد

IR.HUMS.REC.1400.078). 

 

 نتايج

در دوران  سیهدف بهبود تدر با یپژوه اقداممطالعه  نیا

 یاعضا سیطرح تدر یِبا استفاده از روش مشارکت یمجاز

 گامحاصل از  جینتاانجام شد.  ،یبه صورت مجاز میت

 کرک هرم کی سطح در. بود سطح دو شامل یابیارزش

 ترم پایان در آمده عمل به نظرسنجی نتایج کیپاتر

 هیکل داد نشان بازپاسخ، سؤال براساس تحصیلی

 کار به آموزش روش از V-TMTD گروه انیدانشجو

ی داده هاپاسخی محتوا زیآنال از بودند، راضی شده برده

اصلی شامل یادگیری از طریق یاددهی و تم سه  ،شده

استفاده از تعامالت برای یادگیری و ملزومات تعامل 

 .(1جدول ) شد استخراجمجازی 

 

 V-TMTDی از نظرسنجی از دانشجویان در مورد تجربه و زیرطبقات حاصلها تم: 1جدول 

 زیرطبقات تم اصلی

 کمک به یادگیری یاددهی یادگیری از طریق

 تجربه تدریس به همساالن

 رسیدن به حد تسلط در یادگیری

 ینسبت به موضوع درس اشتیاق جادیا

 امکان خودارزیابی

 دانشجویان کلیه فعال مشارکت تعامالت در خدمت یادگیری

 یآموزش محتوای زمینه در نظر اظهار و مجادله و بحث

 یریادگی طیمح بودن مفرح

 به موقع به حضور لیتما

 کافی زمان ملزومات تعامل مجازی

 دسترسی به اینترنت

 

 نمرات ، کیکرک پاتر هرم سطح نیدوم در یابیارزش برای

 گذشته ترم انیدانشجو نمرات با انیدانشجو ترم انیپا

 77 کننده مشارکت انیدانشجو مرحله نیا در. شد سهیمقا

قرار  سهیمقا موردکه  یگروه انینفر بودند و دانشجو

به  یگروه آموزش معمول مجاز از. بودندنفر  71گرفتند 

-Vگروه  در.درصد( پسر بودند 46نفر ) 32 فیهمراه تکال

TMTD  دو گروه  هر که نددرصد( پسر بود 60نفر ) 46هم

سال داشتند. 22 یسن نیانگیم ،یمورد بررس انیدانشجو

 یتفاوت آمار ،یمستقل و مجذور کا t یآمار یهامونآز

تاهل  تیدو گروه از نظر سن، جنس و وضع نیب یدار یمعن

، معدل هاگروهاز همسان بودن  نانیاطم ینشان نداد. برا

شد. آزمون  سهیدو گروه با هم مقا پلمیقبل، معدل د مسالین

 جینتادو گروه نشان نداد.  نیب یتفاوت معنادار t یآمار

 انیدانشجو ،V-TMTDروش با  که داد نشاناین مطالعه 
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 .داشتند( 90/13±24/0) گرید گروه به نسبت( 64/15±21/0) یباالتر نمره نیانگیم

 

 یآموزش گروه دو حسب بر انیدانشجو نمرات اریمع انحراف و نیانگیم: 2 جدول

مشارکت  میزان انیدانشجو یهاگروه

 اعضای گروه

t P-Value  

 9/13±24/0 فیبه همراه تکال یآموزش مجاز گروه
-Vبه روش  سیبه همراه تدر یآموزش مجاز گروه 0001/0 70 44/6

TMTD 

21/0±64/15 

 

گروهی و میانگین نمرات گروه در جدول میزان مشارکت 

ارتباط معناداری  از نظر آماری البته، آورده شده است 3

با میانگین نمرات گروه  هاگروهبین میزان مشارکت 

 .(=p 59/0) مالحظه نشد

 V-TMTDنمرات در هر گروه روش  نیانگیو م انیمشارکت دانشجو زانیم: 3 جدول

 گروه نمرات نیانگیم مشارکت اعضای گروه میزان انیدانشجو یهاگروه

 80/15 متوسط 1

 37/15 خوب 2

 07/16 یعال 3

 63/16 خوب 4

 38/16 عالی 5

 87/14 متوسط 6

 50/14 خوب 7

 03/16 خوب 8

 41/15 عالی 9

 

 

در دو گروه متوسط و در چهار  هاگروهمیزان مشارکت 

 گروه خوب و در دو گروه عالی بود. 

 یاستفاده از الگو بامدرس  یشیبازاند از حاصل جینتا

در  (York Barrیورک بار ) یشیبازاند یامرحلهچهار

 (. 17)است شده هئارا 4جدول 

 

 همکاران و بار ورکی یشیبازاند یامرحله 4 یالگو از استفاده با مختلف مراحل جینتا :4جدول

ی همرحل

 یشیبازاند

 1399-1400در ترم اول  V-TMTD روش 1398-1399 دوم ترم در معمول یمجاز روش

 What) تجربه

happened?) 

 یهاکالس شدن یمجاز و کرونا بروز به توجه با

 یهاکالس که میشد مواجه یدیجد تجربه با درس،

. کرد لیتبد راکدتقریباً  کالس به را قبل یتعامل

 مقرر زمان در را شده ارائه فیتکال اکثرا انیدانشجو

 مورد در یول. فرستادندمی استاد یبرا و انجام

. داشتند شرکت یمجاز یهاکالس در یهمگتقریباً  انیدانشجو

 .بود ادیز یمجاز یهاگروه در جانیه و شور

 .بود شده ادیز بحث و یشلوغ

. میبود انیدانشجو یبرخ یسو از یجالب اریبس ابتکارات شاهد

 دوستان کردندیم تالش نیهمچن س،یتدر نیح در انیدانشجو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 11

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5325-fa.html


 و همکاران یروزجائیعرب ف میمر یمجاز میت یاعضا سیبا استفاده از طرح تدر یمشارکت یریادگی
 

 http://ijme.mui.ac.ir (10)22: 1401/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / ارديبهشت 60

 یقیدق اطالعات میتوانستنمی فیتکل آن انجام یچگونگ

 میاوریب بدست

 و یکاربرد اریبس یهامثال از خاطر نیبهم و کنند هیتوج را خود

 .کردندیم استفاده درک قابل

 .گرفتیم انیدانشجو و استاد از یتربیش زمان

 در تعامالت و یکارگروه یبررس به جلسه هر از بعد و نیح در

 .میپرداختیم هاگروه

 لیتحل و هیتجز

(Why?) 

 چگونهیه یول ییمحتوا پوشش از نانیاطم رغمیعل

 در انیدانشجو مطالعه یحت و یریادگی از ینانیاطم

 .نداشت وجود ترم طول

  

 تیاکثرتقریباً  جلسه هر در محتوا کامل پوشش بر عالوه

 .داشتند مشارکتها بحث در و شدندیم ریدرگ انیدانشجو

 هر در انیدانشجو یریادگی و مطالعه زانیمها بحث به توجه با

 .بود یابیارز قابل یبخوب جلسه

 بر در را عالقمند انیدانشجوخصوصب انیدانشجو تیرضا

 .داشت

 و یریادگی

 So)یریزبرنامه

what) 

 یریادگی زانیم متوجه مدرس عامل،تبدلیل عدم وجود 

 یاگونه به ستا الزم لذا شودمین انیدانشجو

 چند هر داده شده، فیتکال. نمود ریدرگ را انیدانشجو

 فقط یول کندیم کمک آنها شدن ریدرگ به یااندازه تا

 .شودمی شامل را یمحدود یهابخش

 شود شامل را یتربیش مشارکت دیبا ندهیآی هبرنام

 تربیش TMTD روش نیهم جمله از یمشارکت یهاروش از

 .میینما استفاده

 یهاکالس در یبیترک آموزش از استفاده صورت در یطرف از

 کالس در استاد از یترکم زمان تواندیم محتوا انتقال یحضور

 قتریعم و تعامل به را ماندهیباق وقت تواندیم استاد لذا ردیبگ درس

 .دهد اختصاص یریادگی نمودن

 Now)اقدام

what) 

 از استفاده یبرا بعد ترم در یریزبرنامه اساس بر

 .شود اقدام TMTD روش

 یمشارکت یهاروش از زین پساکرونا دوران در و ندهیآ یهاترم در

 .میینما استفاده تربیش یمجاز و

 

 بحث

با  یدر دوران مجاز سیمطالعه با هدف بهبود تدر نیا

به  میت یاعضا سیطرح تدر یِاستفاده از روش مشارکت

اقدام  یابیارزش یانجام شده است. برا ،یصورت مجاز

از پاسخ با ب سؤالبا  انیدانشجو یمندرضایتانجام شده، 

اقدام،  تأثیر زانیم یبررس یشد و برا یبررس یفیروش ک

 یترم در دو ترم متوال انیپا یهاآزمون جیتانی سهیاز مقا

  استفاده شد. یبا روش کم

 نیانگیم نینشان داد که ب یابیاز گام ارزش یبخش کم جینتا

تفاوت  V-TMTDبا و بدون روش  انینمرات دانشجو

 سیمعنا که روش طرح تدر نیوجود دارد. بد یمعنادار

و ارتقا  یریادگیدر امر  یبه صورت مجاز میت یاعضا

 در ژهیاعصاب و حواس و یولوژیزینمرات درس ف

 یامطالعه حاضر، مطالعه دییدارد. در تا تأثیر انیدانشجو

به  یو روش سخنران یاریروش هم سهیبا مقا رانیدر ا

عنوان روش آموزشی غیر فعال و سنتی نشان داد روش 

( به نظر می رسد ادغام 15کارآمدتر بوده است) یمشارکت

ی آموزشی مانند پرسش هاهروش سخنرانی با سایر شیو

مطالب به  رائهسبب ا تواندیم ،یمیت سیتدرو پاسخ و 

گردد و با جلب توجه فراگیران و کاهش میزان  یتعامل یسو

(. 18و15)از یکنواخت شدن روند آموزش بکاهدخستگی، 

 یبر رو 98-97 یلیکه در سال تحص یگریدی هدر مطالع

دانشگاه اراک صورت  یدانشکده کشاورز انیدانشجو

با  سهیدر مقا TMTDنشان داد روش نتایج  ،گرفته است

 یتربیش یلیتحص شرفتیمعمول، سبب پ ینرانروش سخ

 (.19)شودمی انیدر دانشجو

مطالعه  193 یمطالعه فراتحلیل، بر رو کیحاصل از  جینتا

ی هاروشبا  یدر خصوص مقایسه تأثیر روش مشارکت

درصد  50آموزشی سنتی بر یادگیری نشان داد در بیش از 

مؤثرتر از  ییکرد آموزشی از طریق مشارکتموارد، رو

درصد دارای تأثیر مشابه و در  40روش سخنرانی، در 

ی هاروشکمتری نسبت به  بازدهیدرصد  10کمتر از 
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 یگری(. مطالعه د13)یادگیری انفرادی و رقابتی داشته است

به  سیتدر تأثیر سهیو همکاران در مقا یعیکه توسط شف

 یریادگیبر  یو سخنران میت یاعضا سیطرح تدر وهیش

الرستان  یدانشکده علوم پزشک یپرستار انیدانشجو

 انینمرات آزمون پا نیانگیانجام شد، نشان داده است که م

در گروه آموزش به روش  انیترم کسب شده دانشجو

TMTD بوده است و روش  یاز سخنران تربیشTMTD 

 جیتا(. ن20)دهد شیرا افزا یریادگی یمؤثربه طور  تواندیم

آموزش به  تأثیر سهیو همکاران در مقا یمطالعه کرم

 زانیبر م ییو بازگو میت یاعضا سیتدر یهاهویش

 المیا انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو یاددهی -یریادگی

 -یریادگی زانیبر م یمیآموزش ت وهینشان داد که ش

نسبت به روش  یتربیشمثبت  تأثیر انیدانشجو یاددهی

 یهاروش نیب نیداشته است. همچن ییآموزش بازگو

 یریادگی قیتعم شیدر افزا ییو بازگو TMTD سیتدر

وجود  یمعنادار اوتمدت مطالب( تف یطوالن یریادگی)

 یاثربخش یبررس که به یگریمطالعه دهای یافته(. 21)دارد

بر  میت یاعضا سیبه روش تدر سیتدر یالگو یآموزش

انجام شد مشخص  ابتیبهورزان در مورد د یآگاه زانیم

کنترل و  یهاگروهبهورزان  ینمره آگاه نیانگینمود که م

 یعنبعد از مداخله تفاوت م ابتید یماریآزمون در مورد ب

بهورزان  یآگاه نیانگیکه م یوجود داشت، به طور یدار

 (. 22)داشت شیدر گروه آزمون افزا

شده  لیتشک یهاگروهمشارکت  زانیمطالعه م نیا در

برخالف  نیا ،نداشت هانمرات گروه نیانگیا مبای رابطه

 دادیفر بود که نشان م یخشنودی هحاصل از مطالع جهینت

در  یمیرفتار کار ت تیموجب تقو TMTDروش 

از  یتواند ناشمی تفاوت نی(. ا19)شودمی انیدانشجو

و  یلیرشته تحص کنندگان،شرکت  یهاویژگیتفاوت در 

 باشد. یآموزش طیمح

که در دوران  ستا نیمداخله ا نیقابل توجه در ا نکته

 ،یمقاطع آموزش هیشدن کل یمجاز لیکرونا به دل یپاندم

 خیمطالعه دروس، قبل از تار یبرا انیدانشجو زهیانگ

وجود ندارد و لذا تقریباً ترم  انیپا ایترم  انیامتحانات م

بهنگام درس و تکرار آن ی همطالع یبرا یروش عامل نیا

و تر قیعم یریادگیبه  تواندیبود که م یل بعددر فواص

فراتحلیلی که ای مطالعه نتایجمنجر شود.  تربیش شرفتیپ

مطالعه را بررسی نمود، نشان داد که روش یادگیری  193

در ایجاد احساس موفقیت در  ،یاز طریق مشارکت

دانشجویان از سایر الگوهای تدریس مؤثرتر و به ندرت بر 

  .(13)اثر نامطلوب داشته است انشجویانعملکرد نهایی د

محتوا نشان داد  لیو تحل یفیحاصل از بخش ک جینتا

خود  یریادگیبه  یاددهیبا استفاده از  نکهیاز ا انیدانشجو

 یبرا زین یکردند و از تعامالت درون گروهمی کمک

 نیا جیبودند. نتا یکردند، راضمی استفاده تربیش یریادگی

 قی. در تحقیاست هم راستا یادیمطالعات ز جیمطالعه با نتا

درصد دانشجویان مورد بررسی، تأثیر  90تا  70مشابه 

برگزار شده بود بر  ییی را که به روش مشارکتهاسکال

ی تفکر در سطوح باالتر، هامهارتپیشرفت تحصیلی، 

خودارزیابی، ایجاد عالقه نسبت به موضوع درسی، تمایل 

کالیف، رسیدن به حد تسلط به حضور در کالس، انجام ت

ی هاروشاز تر در یادگیری و رشد اخالقیات بسیار مثبت

(. 23)سنتی آموزش نظیر سخنرانی برآورد کرده بودند

 ییتوانا ،یتفکر انتقاد تیدر بهبود و تقو یمیت یهاآموزش

 یریادگیدر تداوم  زهیانگ جادینگرش و ا ریی، تغمسألهحل 

 ییکوچک دانشجو یهاگروه(. وجود 22)است مؤثر اریبس

 نیتعامالت اثربخش ب جادیبه ا منجردر کالس درس، 

ای (. شرکت کنندگان در مطالعه23)گرددیم انیدانشجو

اشاره  زین یروش مجاز یهامحدودیتاز  یبه موارد گرید

از آن حاصل شد.  " یملزومات تعامل مجاز"کردند که تم 

 رساختیو زبر بودن مورد به زمان نیدر ا انیدانشجو

که از  یبودند. در مطالعات هاشاره کرد ازیمورد ن نترنتیا

اشاره شده  تیمحدود نیاستفاده شده به ا یروش مجاز

  (.24است)

 ،یپژوه اقدام نیا یشیبازاند جیکلی، با توجه به نتا بطور

 یآموزش مجاز یموفق در راستای هاین مداخله یک تجرب
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وزش دانشجویان برای آم 19-دیکوو یپاندم طیدر شرا

 یبرا تواندیم V-TMTDبود که نشان داد روش  یپزشک

 تربیش تیو رضا یریادگی ،تربیشجلب مشارکت 

حاصل از  جیبا نتا جهینت نیا شدبا گشاراه انیدانشجو

 زیاصفهان ن یدر دانشگاه علوم پزشک یحقانی همطالع

 (.25)مطابقت دارد

عملکرد و  ،یابیارزشی همطالعه: در مرحل یهامحدودیت

عملکرد ی هسیبه کار گرفته شده با مقا سیروش تدر تأثیر

 یناش یهامحدودیت ؛ترم قبل از آن انجام شد انیدانشجو

زمان اجرا باهم  حجم نمونه و -1از آن عبارت بودند از 

وجود نداشت  یتصادفگیری ان نمونهامک -2متفاوت بود. 

و از  یعیبه شکل طب سهیگروه مطالعه و مقا وچون هر د

 سهیبه منظور مقا یشکل گرفته بودند. از طرف شیپ

گروه دو روش و  کیدر  ،یدو روش مجاز نیا یکارآمد

روش به کار گرفته شد. البته با توجه به  کی گریدر گروه د

 قابل اغماضای مشکل تا اندازه نیا یروش اقدام پژوه

 .است

 

 گيرينتيجه

آموزشی طرح  ی این مطالعه نشان داد که روشهاهیافت

می تواند  زین یبه صورت مجاز م،یت یاعضا سیتدر

در  نینو ییادگیری را بهبود بخشد و به عنوان روش

به کار  یآموزش مجاز تیفیبهبود ک یبرا یآموزش مجاز

به منظور ارزیابی تر گرفته شود. انجام مطالعات جامع

بر  یتأثیرات کوتاه مدت و درازمدت یادگیری مشارکت

لی دانش آموختگان و همچنین بررسی نظرات عملکرد شغ

 بر  یروش مشارکت نیدانشجویان در زمینه تأثیر ا

 یهاگروه لیتشک زهیو انگ تربیشمندی به مطالعه عالقه

روش  نیا باشد. پیشنهاد می شود از دیمف تواندیم یریادگی

. برگزاری دبرای آموزش دانشجویان استفاده گرد

 نیمدرس یبرای آشنای یمشارکتی روش تدریس هاهدور

و کسب مهارت الزم در  یو ایجاد زمینه برای تمرین عمل

ی هاسخصوص ماهیت روش و تناسب آن برای در

ی هاروشرا برای تحول در  یزمینه خوب تواندیمختلف، م

ی آموزش هاهتدریس و افزایش کیفیت آموزش در دور

 .دفراهم نمای یپزشک

 

 قدرداني

 نیکه در ا یانیاز دانشجو دانندیبر خود الزم م سندگانینو

مقاله  نی. اندیو تشکر نما ریتقد ،اندمطالعه مشارکت داشته

معاونت محترم  تیاست که با حما یقاتیمنتج از طرح تحق

هرمزگان انجام  یدانشگاه علوم پزشک یو فناور قاتیتحق
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IR.HUMS.REC.1400.078 طرح اختصاص  نیبه ا
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Using the Virtual Team Member Teaching Design (V-TMTD) in 

Medical Basic Sciences course during the Covid-19 pandemic: An 

Action Research Study 

 

Maryam Arab Firouzjaei1, Elias Kargar-Abargouei2, Farahnaz Kamali3 
 

Abstract 

 
Introduction: During the Covid-19 pandemic, basic medical education has been generally provided through 

virtual education along with assignments through the electronic systems. Cooperative learning is one of the 

appropriate educational methods. This study endeavored to improve teaching in virtual duration using the 

Virtual Team Member Teaching Design (V-TMTD). 

Methods: This study was action research. The population was medical students of Hormozgan University of 

Medical Sciences. Participants were all medical students in the neurophysiology course of Hormozgan 

University of Medical Sciences during the Covid-19 pandemic in the academic years 2020-2021. In the first 

semester, the teaching of neurophysiology course was done through virtual education with the presentation of 

individual assignments, and in the second semester, along with virtual education, the virtual V-TMTD method 

was used. Students' academic achievement was assessed by comparing the final scores of the two groups. The 

groups were compared by paired t-test and independent t-test. 

Results: In the groups, the effect of V-TMTD on students' academic achievement was shown. The mean and 

standard deviation of the scores of the students in the experimental group after V-TMTD training was 

15.64±0.21 and in the virtual education group with assignments was 13.90±0.24 out of a total score of 20. 

Conclusion: Virtual education method with V-TMTD was superior to students' academic achievement with 

virtual education method with assignments presentation. Using participatory methods in e-learning, the 

weakness of this type of education during the corona pandemic can be covered. 
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