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در آموزش برنامه هاي ادغام یافته پزشکی دانشگاه علوم  یسنت يریادگییادگیري مبتنی بر تیم با  سهیمقا

  شاهرود    یپزشک
  اختصاصیاهداف ویژه / 

 تعییم میزان یادگیري مبتنی بر تیم در آموزش برنامه هاي ادغام یافته -1
  تعیین میزان یادگیري سنتی در آموزش برنامه هاي ادغام یافته -2

  
  ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید ) بیان مسئله (

پزشکی بسیار ضروري  اي، مانند هاي حرفه ش در رشتهدانش، مهارت و نگر آموزش مؤثر به منظور افزایش یادگیري در حیطه هاي
کاربرد گسترده آن در آموزش دانشجویان  امروزه شاهد گسترش روز افزون علوم آموزش پزشکی و همین دلیل است که است. به
  مهم در آموزش پزشکی هستند. در حال حاضر، روش ). روش هاي آموزش و یادگیري یکی از مباحث1هستیم(  پزشکی
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در سطوح  در این روش که یکی از رایج ترین روش هاي انتقال دانش .آموزش در دانشکده هاي پزشکی سخنرانی است غالب
یادگیري معنادار و عمیق ایجاد  علمی از استاد به دانشجو انتقال می یابد، اما معموالً مختلف است، اگر چه حجم زیادي از مطالب

 در بازنگري برنامه درسی .خود، ناتوان مانده است زشکی براي انجام وظایف حرفه ايتربیت دانشجویان پ نمی گردد. این روش در
توجه شده  محور –روش هاي آموزش و استفاده از روش هاي دانشجو  دانشجویان در بسیاري از دانشکده هاي پزشکی ، به اصالح

یادگیري دانشجویان  دف ارتقاي کیفیتروش آموزش یادگیري مبتنی بر تیم، با ه ) برTeam Based Learning=TBL (است.
ارائه گردیده قبلی و یادگیري فعال  اطمینان از حضور دانشجویان در کالس درس با آمادگی از طریق افزایش مهارت حل مساله،

مخصوص کار گروه کوچک و  فعال و مشارکتی ایجاد می کند، نیازي به فضاي این روش عالوه بر این که یک محیط یادگیرياست. 
تیم بر پاسخ گویی فردي و تیمی،  قابل اجرا است. یادگیري مبتنی بر ندارد و با یک مدرس در کالس بزرگ افزایش تعداد مدرسان
  اجراي یادگیري مبتنی بر تیم عبارت است از: مراحل .هاي گروهی تأکید دارد مشارکت در بحث تعامل گروهی و انگیزه

براي جلسه مورد نظر  موظف است قبل از شروع کالس بخشی از محتوا که تیم، دانشجو آمادگی: براي اجراي یادگیري مبتنی بر - 1
  نماید در نظر گرفته شده است را مطالعه

اجرا می شود.  چهار گزینه اي از محتواي مورد نظر تهیه شده است، آزمون که این  پس از اولین فعالیت کالسی،  آزمون فردي - 2
که بتواند موجب بحث گروهی  و وارد جزییات نشود. همچنین به اندازه اي مشکل باشد صلی باشدسواالت آزمون باید از عناوین ا

  . سؤال چهار زینه اي 20تا  10این مرحله می توان بین  بین اعضاي تیم بشود در
می شود.  اجرا آزمون به صورت فردي، همان آزمون به صورت گروهی در این مرحله بالفاصله پس از اجراي  ،آزمون تیمی - 3

 بعد از اتمام آزمون، اعضاي تیم در مورد اطمینان از مطالعه دانشجویان اجرا می شوند. آزمون هاي آمادگی فردي و گروهی براي
  ، توجیه می شوند.داده اند  سؤاالتی که در مرحله آزمون گروهی پاسخ نادرست

 مد نظر قرار گیرد این است که این تکالیف باید موجب دبایاي که در طراحی تکالیف  ترین نکته ، مهم ارائه تکلیف گروهی - 5
منبع  درگیر کند. در این مرحله دانشجو اجازه استفاده از کتاب هم چنین باید سطوح باالي شناختی را. ایجاد تعامل در گروه شود

 سهیمقا یشتر این فرایند با هدفبا توجه به موارد ذکر شده و وجود تردید در انتخاب بهترین شیوه آموزش با ماندگاري برا دارد. 
انجام شده شاهرود  یدانشگاه علوم پزشک در در آموزش برنامه هاي ادغام یافته پزشکی یسنت يریادگییادگیري مبتنی بر تیم با 

   است.
  

  ( باذکررفرانس )مرور تجربیات و شواهد خارجی 
قابوس عمان، اجرا نمود هاند. نتایج مطالعه نشان داد که  ابراهیم اینوا و همکارانش این روش را در دانشکده پزشکی سلطان - 1

بهکاربردن روش یادگیري مبتنی بر تیم باعث افزایش مشارکت دانشجویان در کالس (حضور صددرصدي) شده است. این در حالی 
ي باعث ایجاد درصد بوده است. عالوه بر این، این روش یادگیر 70تا  50است که در سایر کالس ها حضور دانشجویان بین 

  .)1(یادگیري خود راهبر در دانشجویان شده است
واسان و همکاران از روش یادگیري مبتنی بر تیم براي ارائه دروس آناتومی و جنین شناسی در دانشکده پزشکی نیوجرسی   - 2

ایسه شد و مشخص گردید نیویورك استفاده نمودند. در این مطالعه عملکرد و تجربیات یادگیري دانشجویان با روش سخنرانی مق
  ).2دانشجویانی که با روش یادگیري مبتنی بر تیم آموزش دیده اند عملکرد .( بهتري در آزمون بورد ملی پزشکی داشتند( 

کولز و همکاران ذکر نمودند که در دوره هایی که به صورت یادگیري مبتنی بر تیم اداره می شود، دانشجویان ضعیفتر در  - 3
  .)6(ترم عملکرد بهتري نسبت به قبل نشان داد ه اندامتحانات پایان 
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( در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه وکشور بطور کامل با ذکررفرانس ذکر شود  مرور تجربیات و شواهد داخلی 
جویان پزشکی دکتر حسن زاده و همکاران در مقایسه روش یادگیري مبتنی بر تیم با روش سخنرانی که در خصوص دانش - 1

دانشگاه تهران انجام دادند دریافتند که این شیوه به مراتب تاثیر بیشتري در یادگیري دانشجویان داشته و بسیار بیشتر از طرف 
    .)7(دانشجویان مورد قبول واقع می شود
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( آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژي ، د یسبنوی شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را

  اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید )
 1394  دانشجوي پزشکی ورودي 30و با همکاري  و داوطلبانه سرشماري این مطالعه به صورت اقدام پژوهی و با روش نمونه گیري

نفر از دانشجویان پزشکی همان ورودي (به  30( به عنوان گروه مورد) و   1395 در سال تحصیلیشاهرود  در دانشکده پزشکی
، فیزیک یافته، مباحثی از دروس آناتومی، فیزیولوژي براي اجراي این روش آموزشی در برنامه ادغام .اجرا گردیدعنوان گروه کنترل) 

مشخص این روش اساتید داوطلب اجراي ا در دوره علوم پایه انتخاب شدند. در ابتد بینایی و شنوایی پزشکی و نوروآناتومی دستگاه
، در اختیار  و توجیه دانشجویان دستورالعمل اجرایی آن که به منظور راهنمایی اساتید و راهنماي یادگیري مبتنی بر تیم و هگردید

  آنان قرار گرفت. 
  تیم به ترتیب زیر بود: روش اجراي یادگیري مبتنی بر

دانشجویان گروه مورد بر اساس آموزش مبتنی بر تیم تحت آموزش قرار گرفته و گروه کنترل بر اساس گروه بندي دانشجویان: 
  همان روش سنتی قبل تحت آموزش یک مبحث مشترك (دستگاه بینایی و شنوایی) قرار گرفتند. سپس براي دانشجویان دو گروه 

  .صورت گرفتارزیابی دانشجو، منابع و ارزشیابی بلوك  اهداف، روش تدریس، روش ،ن و تاریخ جلسهآگاه سازي از زما
پرسشنامه هاي ارزیابی  و اعتراضپاسخ نامه هاي فردي و گروهی، برگه  حاوي سؤاالت آمادگی،بسته هایی : دانشجویانآماده سازي 

 سرتیم ها داده شد تا محتویات آن را بین و در آغاز کالس به هر یک از هشدگروه ها آماده  افراد همتایان قبل از هر جلسه به تعداد
  اعضاي گروه خود توزیع نماید.

سؤال چند گزینه اي از محتواي  10مرحله تعداد  در اینگرفته شد.  آزمون هاي آمادگی فردي و تیمیپس از اعضاي هر دو تیم 
به صورت  دقیقه) 7درخواست شد که در مدت تعیین شده (به طور متوسط و از آنان  هدر اختیار دانشجویان قرار گرفت مورد نظر
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سرتیم خواسته می شد که پاسخ نامه  سؤاالت پاسخ دهند. بعد از اتمام زمان تعیین شده از انفرادي و بدون استفاده از کتاب به این
اعضاي تیم بر  انجام گردید بطوریکه  براي گروه مورد آموزش بصورت تیمی جمع آوري نموده و تحویل دهد. سپسرا هاي فردي 

کار با  اعضا بود به عنوان پاسخ تیم خود انتخاب کردند. این سؤاالت، بحث نموده و یک پاسخ را که مورد توافق همه تک روي تک
ائت کرد سؤاالت را در کالس قر جمع آوري پاسخ نامه هاي گروهی، مدرس هر یک از استفاده از پاسخ نامه تیمی انجام شد. پس از

 داد. در مرحله بعد به دانشجویان کاملیتوضیح بیشتر داشت، شرح  پاسخ را پرسید و در مورد سؤاالتی که نیاز به و از هر گروه علت
 اعتراضروي برگه  یا نحوه نگارش سؤال اعتراض کنند و اعتراض خود را بر فرصت داده می شد تا در صورت لزوم به کلید سؤاالت و

اعتراض به سؤال یا پاسخ آن را با  که به آن اعتراض داشتند را وارد نمودند سپس دالیل ن برگه دانشجویان سؤالیپر کنند. در ای
مرتبط  سناریویی پس از انجام این مراحل، سناریوي معرفی بیمار براي دو گروه اجرا گردید بطوریکهمی کردند.  نس ذکرانوشتن رفر

گردید. در این  صورت تشریحی و در سطوح باالي شناختی طراحی عدد و به 5تعداد  به با مبحث مورد مطالعه طراحی شد. سؤاالت
جمع آوري شده و مورد بحث و  سناریو نیز دقیقه به این سؤاالت پاسخ دادند. در نهایت  30در مدتافراد دو گروه مرحله تمامی 

پوشش داده نشده یا قسم تهاي مبهم میشد. در  توايدقیقه از وقت، صرف سخنرانی از مح 30پایان، حدود  بررسی قرار گرفت. در
 این ارزشیابی با استفاده از .پرداختند محقق ساختهفرم ارزشیابی  با استفاده ازدو تیم به ارزیابی اعضاي دوره آموزشی، اساتید پایان 

  ه و دو گروه با هم مقایسه شدند.، انجام شدنمره بود 100داراي یک پرسشنامه که 
: 
 

  
( آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و د یسبه انگلیسی بنوی  تصري از فعالیت صورت گرفته راشرح مخ

 تطبیق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید )
 
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).  
Methods: This action research was planned for a census sample (n=٦٠) basic science students of 
Shahroud University of Medical Sciences. 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 
Vision and hearing devices programs. Data gathered by observation recording sheets, and a 
researcher-made questionnaire, and analyzed using descriptive statistics. 
Results: A major part of the students have admitted TBL as a deep learning approach. Students 
believed that TRATs were useful, team application was a learning facilitator in TBL classes and 
the class management was suitable. 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. 
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تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر شیوه هاي 
  کنید.

 توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:
 برگزاري دوره هاي آموزشی در جهت انتقال نوآوري 
 پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها 
  شیوه هاي نشر نوآوري اعم ازCDاالت داخلی یا خارجی/تارنما/کتاب/ راهنما/ پاورپوینت / مق 
 شواهد تعمیم نوآوري در اماکن دیگر و نتایج آنها 

 خبرگان/ همکاران /مشتریان یا فراگیران نقد  
  

سه کالس توجیهی براي اساتید و همچنین کارگاه هاي مرتبط ، شروع به فعالیت این فرایند با برگزاري چندین جل
 نموده و نتایج آن جهت ارائه به چندین جشنواره ارائه گردیده است.

  
  

نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را 
  بنوییسد 

 توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:
  شواهد دستیابی به اهداف  براي هریک از اهداف ویژه به تفکیک 
 میزان رضایتمندي فراگیران/مشتریان 
  پیشنهادات براي آیندهتقاط قوت و ضعف و 

جویان در روش مبتنی بر تیم بسیار بیشتر از روش سنتی بوده و باعث ارتقاي رضایتمندي تعداد کثیري از دانش
  دانشجویان در این خصوص شده است.

از نقاط قوت این فرایند می توان به آموزش بهتر، ماندگاري بیشتر اطالعات آموزش داده شده، ارتقاي روحیه 
  ین دانشجویان و افزایش بحث هاي هدفمند علمی اشاره کرد.مشارکت و همکاري در ب

از مهم ترین نقاط ضعف این شیوه هم می توان به وقت گیر بودن این شیوه، عدم آشنایی کامل تعداد زیادي از 
 داد زیاد دانشجویان پزشکی براي گروه بندي اشاره کرد. یوه آموزشی و همچنین تعاساتید با این ش

  
  

  نوآوري  سطح
 . در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است  
 ورت گرفته است .در سطح دانشکده براي اولین بار ص  
 . در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است  
 . در سطح کشور براي اولین بار صورت گرفته است  
 . در دنیا براي اولین بار صورت گرفته است  
  
  

  .  ده استشمجري فرایند بوده و متعهد می گردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده  احسان نزاکتیدکتر  اینجانب 



۶ 
 

  
الزم است مجموعه ایی ازمستندات ، فیلم و .....مرتبط با فرایند که ارزیابی واقعی آن را ممکن می کند بصورت  توجه :

که  فایل تهیه  و بهمراه فرم درخواست ارزشیابی جشنواره کشوري ارسال شود. این مجموعه باید حاوي اطالعاتی باشد
مثال در حیطه تدوین و بازنگري برنامهحداقل باید  (یر افراد در مراکز دیگر فراهم نمایدرا توسط سا امکان اجراي این فعالیت

  ).کوریکولوم کامل ضمیمه باشد 
 
 

  


