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 چکیده
مورد توجه است.  یآموزش نینو یها در روش یا به طور قابل مالحظه ،یریادگیدر امر  انیمشارکت دانشجو شیافزا :مقدمه

 یدانش فرد یکارگیر با ساختار مشخص است که هدف آن افزایش شناخت با به یمشارکت ییادگیر یبر تیم، نوع یمبتن ییادگیر
 یانو کار درم یوتراپیزیف یدانشجویان مقطع کارشناس یو یادگیر آموزشدانشجویان در قالب یک تیم است. در مطالعه حاضر، 

 گردید. انجامبر تیم  یمبتن یروش یادگیر بادست  یتهران در تدریس آناتوم یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده توانبخش

 یکارشناس یدانشجو 21و   یتدریس سخنران شیوه به یوتراپیزیف یکارشناس یدانشجو 36 یاین مطالعه رو :ها و روش مواد

صورت  90-91در سال تحصیلی  تهران یپزشک علوم دانشگاه یبر تیم در دانشکده توانبخش یمبتن یبه روش یادگیر یکار درمان
،  (Team Based Learningبر تیم) یمبتن یو یادگیر یروش سخنران بادو گروه تدریس  دردانشجویان با دو شیوه  ارزیابیگرفت. 

ی تی مستقل و تحلیل آمار یها ها در دو شیوه تدریس، با آزمون و میانگین نمرات آزمون انجام یا گزینه چهار امتحانبا استفاده از 
 واریانس یک طرفه مقایسه گردید.

 86/10 ،یو گروه یفرد یدر هر دو ارزیاب TBLتدریس  یاز انجام ارزشیابی، نمرات دانشجویان ط پس :پژوهش يها افتهي

وجود  ی، تفاوت معنادارTBL یگروه یارزیاب نیانگیو م یرشد را نشان داد. بین میانگین نمره دانشجویان در گروه سخنران درصد
 در عالقه دانشجویان به هر یک از دو روش مشاهده نشد. یمعنادار ختالف(. اP≤0.05)داشت

 یدر امر آموزش، نسبت به روش سخنران یروش موثر یادگیر کی TBLما نشان داد که  یها یافته :يگیربحث و نتیجه

نسبت به انتخاب مناسب روش  یوالن آموزشئبه تغییر دیدگاه دانشجویان، مدرسین و مس تواند یم یاین بررس یها یافته است.
 تعیین شده، کمک کند. یبه اهداف آموزش یثیر آن در انتقال دانش و دستیاباو ت یآموزش

 

http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ijme.mui.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D8%AA%DB%8C%D9%85
mailto:trastegar@sina.tums.ac.ir


 طیبه رستگار و همکاران ... یآناتومی دانشجویان توانبخش درس آموزشتاثیر یادگیری مبتنی بر تیم در 

361 
 

 مقدمه
نوین  های روشاز ابزار و  استفاده  امروز، دنیای در

ضروری به  مختلف، شرایط و ها موقعیت درآموزشی 
از مسائل مهم و جدید امروزی،  یکی. رسد نظر می

ها و   سرعت تغییرات محیطی و رشد فزاینده دانش
های علمی است. توسعه دانش و فناوری   مهارت

 های آموزشی می مهارت ها و  تغییراتی را در حیطه
 .طلبد 

یادگیری  آموزشی، یها  ترین مهارت  از مهمیکی 
یندی است که در نهایت به تغییر آیادگیری فر (.1)است

ترین راه برای بهبود   گردد و مهم  رفتار منجر می
 های روش ازمدت است. امروزه  عملکرد در دراز

الکترونیک  آموزش گروهی، آموزشمختلف سخنرانی، 
 آموزش در. شود استفاده می فراگیریو... در امر 

ست که به ا گو و  مباحثه و گفتبنای کار  زیر ،گروهی
. یادگیری در گروه (2)گیرد  صورت جمعی صورت می

سبب تغییر در  گیرد و  تر صورت می  بهتر و سهل
(. 3)شود  های ذهنی می  عالیق و باال رفتن توانائی

 افزایش ،افرادقیت الخافزایش  سببیادگیری در جمع 
و در  شود  میهای فردی و اجتماعی فراگیر   توانائی

 و بنیادین نهایت یادگیری گروهی یادگیری زیربنایی
های کوچک در   در تیم یادگیری .(4-6)شود  می

درك و  ،دینتقارشد تفکر ا ،لهئافزایش مهارت حل مس
 ای مهارت های ارتباطی بین فردی نقش عمده دبهبو
 (.7)دارد

 بهتر زمانی یادگیری معتقدند تربیتی شناسان روان 

 و سازی فعال با که است ماندگارتر آن ثیرات و شده
 بنا .باشد همراه یادگیری امر در فراگیر بیشتر مشارکت

 نوین های روش از استفاده بر متخصصان کیدات این بر

چند که یادگیری گروهی،  ره .(8)است محور دانشجو
اما  های فردی استوار است،  خود بر قاعده قابلیت

 افزایش توانایی افراد نیز تا حد زیادی به مشارکت آن
 در .(9)ها در تفکر و یادگیری گروهی وابسته است

 که شده مشخص همکاران و زاده  حسن مطالعه
 می بهتر و تر عمیق یادگیریسبب   گروهی یادگیری

 ثیرات به نیز همکاران و زاده مهدی مطالعه در (.10)شود 
 درضمناً  .(11)است شده اشاره گروهی یادگیری مثبت

 تر مناسب فراگیران بالینی های مهارت دیگری مطالعه

 تعدد و وسیع حجم به توجه با. لذا (12)بود شده بهتر و
 با و کارشناسی مقاطع در پایه علوم دروس واحدهای

 به نسبت (11،12)دانشجویان متفاوت نگرش به توجه
این دروس بر آن شدیم تا در مطالعه حاضر، میزان 

دست در  یدر تدریس آناتوم رادانشجویان  ییادگیر
 میزان رضایت آن اجرا و TBLبه روش  یآناتوم درس

 .کنیم بررسیها را  

 ها روشو  مواد

 یدانشکده توانبخش در و  تجربینیمه  حاضر مطالعه
 سال آن انجام زمان وتهران  یدانشگاه علوم پزشک

 36 شامل مطالعه مورد افرادبود.  90-91 تحصیلی
 یدانشجو 21 و یوتراپیزیف یکارشناس یدانشجو
آگاهانه در که  بودندترم اول  یدرمان کار یکارشناس
به  ناتومیآروش معمولی  در. کردند شرکت مطالعه

 مبحث مطالعه این در ما. شود شیوه سخنرنی برگزار می
 انیگروه دانشجو در فوقانی اندام دست در آناتومی
در گروه  و یسخنران به شیوه یوتراپیزیف یکارشناس
 یبه روش یادگیر یکار درمان یکارشناس انیدانشجو

 دکترای گروه، دو هر  مدرسبر تیم تدریس شد.  یمبتن
را   TBLکارگاه که بود استادیار رتبه با تشریحی علوم

و در ابتدای جلسه نحوه انجام این روش را  بود گذرانده
 ضمناً به طور کامل برای دانشجویان توضیح داده بودند.

هر دو گروه توصیه شده بود که مبحث  انیدانشجو به
 .مورد نظر را قبالً مطالعه نمایند

 به مطالب ارائه نحوه( سخنرانی شیوه)اول گروه در

  .بود آموزشی کمک وسائل با همراه و سخنرانی صورت
 اختیار در ای گزینه چهار سوال 11در انتهای جلسه 

 به سواالت به شد خواسته ها آن از و گرفت قرار افراد
. شد انجام ارزیابی سپس و دهند پاسخ دقیقه 11 مدت
 کالس در بالینی مورد یک آزمون انتهای در ضمناً
 .گرفت قرار بحث مورد و مطرح
 طوره دانشجویان ب ،بر تیم یمبتن یگروه یادگیر در

 از یکی و شده تقسیم نفره 1 گروه زیر 4 به تصادفی
 وظیفه .گردید انتخاب گروه دبیر عنوان به گروه اعضای

 ارائه و اطالعات آوری جمع وقت، نگهداری گروه دبیر
 بودند مدرس نظر زیر گروه چهار هر. بود مدرس به آن
 تمامی شرکت کننده کنترل و رهبر نقش مدرس و

این روش  ابتدا  در .بود  کالس  بحث در دانشجویان



 49دوره بیست و سه، شماره ششم، دی   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                                    

361 
 

افراد قرار گرفت و از  سوال چهار گزینه ای در اختیار 11
ها خواسته شد تا به صورت انفرادی به هر یک از  آن

سپس پاسخ  دقیقه پاسخ دهند. 11سواالت به مدت 
نامه های فردی جمع آوری و پاسخ نامه گروهی در 

قرار داده شد. از دانشجویان خواسته شد ها   اختیار گروه
ای   سوال چهار گزینه 11تا به صورت گروهی به همان 

های   سپس پاسخ نامه دقیقه پاسخ دهند. 11در مدت 
 .گرفت قرار بحث و استیناف مورد و آوری  جمع گروهی

 و االتوس کردن مطرح مدرس، وظیفه جا این در
و رفع  بحث هدف سمت به دانشجویان هدایت

بود. در انتهای مبحث یک مورد  یاشکاالت احتمال
 .(12)بالینی در کالس مطرح و مورد بحث قرار گرفت

ها، میانگین نمرات دانشجویان با   پس از ارزیابی آزمون
از نظر آماری مورد  Tست و ت SPSS vol.16 افزار  نرم

 در نظر گرفته شد. P≤0.05قرار گرفت تجزیه و تحلیل 

 پژوهش هاي يافته
و   18±92/0 فیزیوتراپیسن دانشجویان  میانگین

 ازبود.  19±22/0میانگین سن دانشجویان کاردرمانی 

 پسر نفر 10 و دختر نفر 26 فیزیوتراپی، دانشجوی 36
 نفر 7 و دختر نفر 14 درمانی کار دانشجوی 21 از. بودند
 دانشجویان گین نمرهمیان .(1بودند)جدول شماره  پسر

 نیانگیو م 9/11±1/1گروه دانشجویان فیزیوتراپی   در
( P≤0.05)بودTBL1/1±6/17 یگروه یارزیاب در نمره

 در االتوس به صحیح های  پاسخ (.1شماره  نمودار)
در  دانشجویانو  میانگین نمره  سخنرانی گروه آزمون

در یادگیری  االتوس به صحیح های  پاسخ این روش با 
 تفاوت TBL یگروه یارزیاب یانگینمبتنی بر تیم و م

 نمره میانگین(. P≤0.05)وجود داشت  داری معنی
نسبت به گروه سخنرانی  TBLگروه  در دانشجویان

 دانشجویان(. 1شماره  نمودار)داشترشد  درصد 86/10
 های سوال مربوط به مورد بالینی پاسخ در TBL گروه

. میزان رضایتمندی بهتری داشتند استنتاج و صحیح
 تدریسنسبت به روش  TBLروش  از نشجویاندا

 نشان)اطالعات نداشت داری  معنی اختالفسخنرانی 
 .(است نشده داده

 
 مطالعه مورد دانشجويان دموگرافیك مشخصات .1شماره  جدول

 سن میانگین زن مرد رشته

   18 ±92/0 26 10 فیزیوتراپی

 19±22/0 14 7 کاردرمانی

 19±07/0 40 17 کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجويان آناتومي درس نمرات معیار انحراف و میانگین .1شماره  نمودار
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 گیري نتیجه  و بحث
که حجم درس آناتومی در علوم  توجه به این با

پزشکی زیاد بوده و به باور غلط دانشجویان یادگیری 
این  دهنده نشان حاضر مطالعه نتایجآن سخت است، 

منجر به یادگیری  تیم بر مبتنی یادگیری روشبود که 
 . شود  می دانشجویان در آناتومیتر  آسان وبهتر 

 کسب به منجر این روش، قبلی مطالعات اساس بر

  بیشتر دانش کسب و لهئمس حل ارتباطی، های مهارت
  همکاران و واسان های  یافته در (.13،14)شود  می

 یادگیری روش با که دانشجویانی که گردید مشخص
 آزمون در بهتری عملکرد اند دیده آموزش تیم بر مبتنی
 با روش این مقایسه در ها  نآ چنین هم. دارند نهایی

 روش در دانشجویان که دریافتند سخنرانی روش
 سخنرانی روش از تر  فعال تیم، بر مبتنی یادگیری

 فعال مشارکت گروهی تعامالت و ها بحث در و هستند

. (11)شوند می حاضر کالس در قبلی مطالعه با و دارند
 که داشتند اظهار خود مطالعه در همکاران و مایکلسون

 یادگیری ایجاد باعث تیم بر مبتنی یادگیری روش
 در دانشجو عملکرد بهبود و دانشجویان در عمیق

دیگری  مطالعه. در (16)گردد می ترم پایان امتحانات
مشخص شد به کارگیری روش مبتنی بر تیم در 
آموزش اخالق پزشکی، دیدگاه و برخورد دانشجویان 

منی و وم مطالعه . در(17)پزشکی را تغییر داده است
تدریس  پزشکی در همکاران روی دانشجویان دندان

 ارتودنسی نظری میزان یادگیری و رضایت از واحد
از روش سخنرانی یوه یادگیری مشارکتی بیش ش

 مشخص نیز همکاران و زاده  حسن مطالعه در .(18)بود
 ایجاد برایرا  تیم بر مبتنی یادگیری دانشجویان که شد

  هم .(12)دانند  می مناسب ها آن در عمیق یادگیری
 هم با فرد تعامل که دارد وجود فرضیه این چنین

 آنان، کنار در مسائل آمیز موفقیت حل و هایش گروهی
 و گردد می دانشجویان نفس به اعتماد افزایش سبب

 مطالعهاما  .(19)کند می تسهیل را ها نآ یادگیری
اختالف  همکارانچنین مهرام و   هم همکاران، و دالرام
داری را در میانگین معدل پایان ترم دانشجویان   معنی

بین روش سخنرانی و روش یادگیری مبتنی بر تیم 
 .(1،9)نشان نداد
 باالی رضایت زگیب، مطالعه در که این رغم علی

 بهبود و گروهی آموزش روش و دوره از دانشجویان
 شده داده نشان شده تبیین اهداف در ها  آن عملکرد

این مطالعه رضایت دانشجویان در دو  در. (20)است
که مطالعه بیگی   حالی درداشت ن یگروه تفاوت معنادار

 اجرای از دانشجویان رضایت دهنده نشان و همکاران
 ها نآ بهتر یادگیری و تیم بر مبتنی یادگیری جلسات
 به ما مطالعه نتایج در اختالف وجود شاید که( 3)داشت
 .است بوده دانشجویان کالس و رشته غیرهمسانی دلیل

 عمیق، یادگیری باعث تیم بر مبتنی یادگیری روش
 .شود  می یادگیری تسهیل و دانشجویان مشارکت
 به تیم بر مبتنی یادگیری روش از گردد می پیشنهاد
 و فراگیران آموزش در سنتی های روش موازات

 بیشتر پزشکی علوم مختلف های رشته دانشجویان
 .گردد استفاده

 سپاسگزاري
بدین وسیله از زحمات دانشجویان محترم شرکت 

 کننده در این پژوهش قدردانی می نمائیم.
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Abstract 

Introduction: Student’s learning is very 

important in novel education methods. 

Team-based learning (TBL) is a structured 

form of cooperative learning, which aims to 

increase students’ skill of access to higher-

level of cognitive learning using individual 

knowledge in a team. In this study, 

Physiotherapy and occupational students’ 

learning was done through the two methods 

of lecture and TBL for Hand Anatomy. 

  

Materials & methods: This study was 

carried on 36 Physical therapy and 21 

Occupational therapy BS students of 

rehabilitation school of Tehran university of 

Medical Sciences in 2002 year. Students’ 

learning in topics instructed through 

multiple choice tests in lecture and TBL 

methods and assessment scores were 

compared using independent t and one-way 

ANOVA. 

  

Findings: Students exam scores were 

increased through TBL in 10.86 percent. 

Significant difference was observed 

between lecture and TBL (p≤0/05). A 

significant correlation was not found 

between their interest to learn through TBL 

or lecture. 

 

Discussion & Conclusions: The results 

showed that TBL method was more 

successful compared to lecture method. The 

findings of this study may prove helpful to 

change the opinion of students, lecturers, 

and educational managers about the effects 

of choosing appropriate training methods 

for knowledge transfer and achieving 

educational objectives.  

 

Keywords: Learning method, Team-based 

learning (TBL), Lecture
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