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بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تیم بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 1كوهپایه زادهجلیل كتر د

 2دكتر شیما جزایری 

 3هاجركرمی آق قلعه 

 چکیده:

نوعی روش آموزشی فعال و دانشجو محور است ،  (Team Based Learning)یادگیری مبتنی بر تیم:هدفزمینه 

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تیم بر منظوره پژوهش حاضر بها مورد توجه خاصی قرار گرفته است. كه اخیراً در دانشگاه

 .انجام پذیرفته است  1333تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

نفر از دانشجویان كارشناسی پرستاری  08از نوع تجربی به صورت قبل و بعد است كه بر روی  مطالعهاین  :روش بررسی

صورت گرفت. دانشجویان  مورد مطالعه با روش  1333دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

تصادفی به دو گروه مداخله وشاهد  روش(. سپس به سال 33تا  13انتخاب گردیدند )سن  آسان صادفی نمونه گیری غیرت

تخصیص داده شده اند. تفکر انتقادی با استفاده از پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون ، گلیزر قبل و بعد از مداخله در دو گروه 

 بررسی شد. میزان یادگیری دانشجویان از دو دسته مباحث تدریس شده با دو شیوه تدریس سخنرانی و یادگیری مبتنی

                                                 
 دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه پزشکی اجتماعی -1

 تغذیهاستادیار، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه علوم بهداشتی و  -2

رئیس اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشجوی كارشناسی ارشد، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه  -3

 آموزش پزشکی
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م، با استفاده از آزمون چند گزینه ای اندازه گیری و میانگین نمرات آزمون ها در دو شیوه تدریس، با آزمون های آماری برتی

T .مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه گردید 

یک از ابعاد آموزش به شیوه سخنرانی اثر معنی داری بر تفکر انتقادی و نیز هر داد كه  نشان به دست آمده نتایج:هایافته

منجر به بهبود تفکر انتقادی، استنباط، شناسایی  TBL(. این در حالی بود كه <80/8Pآن در پایان مطالعه نداشت )

(. همچنین اختالف P<881/8مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، و ارزشیابی استدالل منطقی گشته بود )در تمام موارد، 

( و زیر ابعاد آن از نظر آماری معنی دار بود )استباط P<881/8بر تفکر انتقادی ) بین دو شیوه آموزشی از نظر اثرگذاری

81/8=P881/8، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، و ارزشیابی استدالل منطقی>P)  استفاده از آموزش به

در گروه مداخله نسبت به پیش ، سبب افزایش معنادار میانگین نمرات تفکر انتقادی و ابعاد آن پس از آزمون  TBLروش

 (.P<881/8آزمون شده است)

های تفکر انتقادی به عنوان تواند باعث ارتقای مهارتمیTBLكارگیری روش های آموزش فعال از جمله ه ب :نتیجه گیری

روش یادگیری مبتنی بر تیم  ازمدرسان پرستاری  شودپیشنهاد میدانشجویان پرستاری گردد.  آموزش یک اصل اساسی در

 .برای آموزش مهارت های بالینی پرستاری در كنار روشهای سنتی استفاده نمایند

 و یادگیری مبتنی برتیم. آموزشیادگیری فعال ،  لید واژه ها:ک
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  مقدمه:

. پیشرفت (2012-2001)تدریس یکی از فرآیندهای آموزشی است كه در كارآیی نظام آموزشی، نقش مؤثری ایفا می كند 

های مداوم در زمینه تکنولوژی پزشکی و مراقبت از بیماران ، امــروزه پرستاری را به صــورت یک حرفه پیچیده، پر چالش 

و مطرح در آورده است و پرستاری كارآمد، پیشرفته و مطمئن نیازمند مهارت هایی نظیر حل مشکل و توانایی جهت 

. لذا امروزه اكثر دانشگاه های دنیا در پی یافتن روشهای آموزشی هستند كه بتوانند (2008)تصمیم گیری بالینی می باشد

موجب گسترس و ارتقای ظرفیت های تصمیم گیری بالینی و یادگیری مداوم و خود محور دانشجویان گردند.آموزش به 

. دانشجویان آموزش (2009)می گردد شیوه یادگیری فعال، موجب ارتقاء و همبستگی میان آموزش و بالین بطور معنی دار

دیده با روش های سنتی به جای تمركز بر درک مفاهیم و به كارگیری آنها به حفظ طوطی وار مطالب پرداخته و تنها 

دریافت كننده اطالعات از جانب مدرس خواهند بود. چنین دانشجویانی در بالین تنها به اجرای ناآگاهانه كارهای عادتی 

با موقعیت های جدید به صورت انفعالی برخورد می نمایند و هیچ گونه تالشی در جهت نوآوری و تفکر  اكتفا نموده و

های پیشنهادی برای از بین کاریکی از راه .(2008) براساس شناسایی و برآورده ساختن نیازهای موجود نخواهند نمود

 Team)یادگیری بر اساس یادگیری مبتنی برتیمبردن خالء میان آموزش و بالین، تغییر سیستم آموزشی سنتی به 

Based Learning= TBL) می باشد .ارائهTBL  به عنوان یک شیوه آموزشی نوین برای اولین بار در دانشگاه مک

 با انگیزه افزایش توانایی دانشجویان در مطالعه مستقل، مهارتهای حل مسئله و آنالیز، رخ داد 1333مستر كانادا در سال 

(2010).  

از جمله شیوه ؛ (1308توانایی تفکر انتقادی، پردازش و ارزشیابی اطالعات قبلی با اطالعات جدید است )واتسون و گلیزر

های متاثر از یادگیری فعال، روش یادگیری مشاركتی و همیاری است. با توجه به بررسی ها و این واقعیت كه در كشور ما 

ه برای فهمیدن و یادگیری دروس می نمایند، بهره اندكی از فعالیتهای خود می فراگیران علیرغم تالش زیادی كاز بسیاری 

 و آینده باشد.  حاضرباید به دنبال روشهای جدیدی بود تا پاسخگوی نیاز فراگیران  ،برند
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موجب می شود فراگیران از اندیشه ها، اء مهم یادگیری مهارتهای شناختی اجز یکی از یادگیری مشاركتی به عنوان

بازخوردها، چگونگی حل مسئله و شیوه های یادگیری دیگر اعضاء گروه در تسلط یابی بر مفاهیم و مهارتهای آموزشی و 

گرفتن مطالب پیچیده كمک كنش های متقابل آنان در یاری رسانی به یکدیگر تاثیر پذیرفته و این عمل به فراگیران در فرا

فرصت های آموزش به طور برابر ، برای همه دانشجویان دلپذیر می شود.در رویکرد مشاركتی، یادگیری (2010)می نماید

در اختیار همه دانشجویان قرار میگیرد و رقابت به رفاقت تبدیل می شود. روحیه همکاری و مشاركت تقویت شده و همه 

 .(2012)(1308فراگیران كالس به تفکر و خالقیت فراخوانده می شوند)كرامتی، 

یک قالب آموزشی جامع و گروه محور است كه نخستین بار توسط لری كی مایکلسون در اواخر كتی و مشاریادگیری تیمی 

( چهار حوزه موثر بر یادگیری تیمی 2880. وارمانلسون و كاپوال )(2005)ایجاد شدبرای تسهیل یادگیری فعال  1398دهه 

وب به ویگوتسکی، یادگیری گروهی مشاركتی و كه از آن ناشی می شود را بر می شمارند كه عبارتند از :تئوری های منس

 .(2005)همیاری، آموزش دو جانبه و آموزش كارگاهی

( یک استراتژی آموزشی است كه در آن از گروه های یادگیرندگان جهت كار با یکدیگر برای TBLیادگیری مبتنی بر تیم )

رصتهای مناسب جهت تمرین محتوای درسی ارائه ف TBLیادگیری مواد آموزشی استفاده می شود. مهمترین موضوع در 

برای انتخاب های چند گزینه ای در آینده، در قالب یک تیم طول كالس درس و آماده ساختن دانشجویان در 

.دراین روش، استفاده از گروه های كوچک در كالس درس، بعنوان مکمل روش سنتی سخنرانی بکار گرفته (2014)است

فرآیند یادگیری، مشاركت دارند و درجهت حل مسائل و تصمیمات به بحث و گفتگو می  شده و دانشجویان بطور فعال در

 .(2012)پردازند

 

 :مواد و روشها

نفر از دانشجویان كارشناسی پرستاری دانشکده  08از نوع تجربی به صورت قبل و بعد است كه بر روی  مطالعهاین  

صورت گرفت. دانشجویان  مورد مطالعه با روش نمونه گیری  1333پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 
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تصادفی به دو گروه مداخله وشاهد تخصیص داده  (. سپس به روشسال 33تا  13انتخاب گردیدند )سن  آسان صادفی غیرت

ند. تفکر انتقادی با استفاده از پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون ، گلیزر قبل و بعد از مداخله در دو گروه بررسی شد. شده ا

میزان یادگیری دانشجویان از دو دسته مباحث تدریس شده با دو شیوه تدریس سخنرانی و یادگیری مبتنی برتیم، با 

یانگین نمرات آزمون ها در دو شیوه تدریس، با آزمون های آماری استفاده از آزمون چند گزینه ای اندازه گیری و م

T نفر از بین دانشجویان پرستاری انتخاب و  08مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه گردید. محاسبه حجم نمونه

رد تحلیل و با زمینه تفکرانتقادی پرسشنامه  مربوطه  توزیع ، تکمیل و نتایج ، مو  TBLبعد از اجرای روش آموزشی 

ارزیابی قرار گرفت. ابزار بکار رفته در پژوهش ، برای ارزیابی مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان از پرسشنامه تفکر 

 انتقادی واتسون و گلیزر استفاده شد. 

 نتایج:

ابعاد آن در پایان  آموزش به شیوه سخنرانی اثر معنی داری بر تفکر انتقادی و نیز هر یک ازنتایج به دست آمده نشان داد 

، سبب افزایش معنادار میانگین  TBLكه استفاده از آموزش به روش (. این در حالی بود كه<80/8Pمطالعه نداشت )

 (.P<881/8نمرات تفکر انتقادی و ابعاد آن پس از آزمون در گروه مداخله نسبت به پیش آزمون شده است)

 TBL  منجر به بهبود تفکر انتقادی، استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، و ارزشیابی استدالل منطقی

(. همچنین اختالف بین دو شیوه آموزشی از نظر اثرگذاری بر تفکر انتقادی P<881/8گشته بود )در تمام موارد، 

(881/8>P( و زیر ابعاد آن از نظر آماری معنی دار بود ) 81/8استباط=P شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، و ،

 (.P<881/8(ارزشیابی استدالل منطقی

( استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان مداخله و شاهددر این پژوهش از طرح آزمایشی  با دو گروه )

نفر  08دارای حجم نمونه داد. پژوهش حاضر نشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل میدا 1332پرستاری ورودی مهرو بهمن 

قبل از شروع . (ینفر 08 دو كالس)دو كالس بود كه به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید دانشجویان ،شامل 

بعد از مذاكره با استاد مربوطه برای اجرای پژوهش حاضر ، مطالعه از كلیه شركت كنندگان رضایت نامه اخذ گردید. 
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 شاهدو دیگری به عنوان مداخله یکی از كالس ها به صورت تصادفی به عنوان گروه درخصوص شیوه اجرای پژوهش، 

به شیوه سخنرانی آموزش داده  شاهدبه شیوه یادگیری تیمی و در گروه  مداخله یک واحد درسی در گروهبرگزیده شدند. 

این تفکر انتقادی با استفاده از پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون ، گلیزر قبل و بعد از مداخله در دو گروه بررسی شد. شد.

سوال عمومی در پنج بخش  08ساخته شده و توانایی تفکر انتقادی را در دو فرم و از طریق  1308در سال پرسشنامه 

گیری می  گیری، مهارت تعبیر و تفسیر و مهارت ارزشیابی اندازه مهارت استنباط، تشخیص پیش فرض ها ، مهارت نتیجه

می باشد.نمرات در بخش استنباط از طریق درستی یا  13و بیشترین نمره هر آزمون از هر بخش  08كند. نمره كلی آزمون 

شده، در نادرستی عبارات، در بخش تشخیص پیش فرض ها با تشخیص وجود یا عدم وجود پیش فرض ها در عبارات ذكر 

بخش توانایی استنتاج با مشخص كردن نتایج استخراج شده و یا نشده از موقعیت ها، در بخش تعبیر و تفسیر با مشخص 

كردن تعبیر و تفسیرهای استخراج شده یا نشده از شرح حال ها و باالخره در بخش ارزشیابی دالیل با تشخیص دالیل قوی 

و كمتر، طبقه متوسط  18طبقه ضعیف نمره برای ندی نمرات در هر بخش، و دالیل ضعیف به دست می آید. درتقسیم ب

در نظر گرفته شد . این آزمون توسط تحقیقات متعدد در جامعه ایرانی هنجاریابی شده و ضریب  12-13و طبقه قوی  11

از دو دسته مباحث میزان یادگیری دانشجویان  .گزارش گردیده است 03/8باالی  آن براساس آزمون آلفا كرونباخ یپایای

تدریس شده با دو شیوه تدریس سخنرانی و یادگیری مبتنی بر تیم ، با استفاده از آزمون چندگزینه ای اندازه گیری شد و 

میانگین نمرات آزمون ها در دو شیوه تدریس، با آزمون آماری تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه گردید. 

بررسی شد و  Smirnov-Kolmogorovبا استفاده از آزمونانتقادی و زیر ابعاد آن  نمره تفکر نرمال بودن همچنین

 معنی دار تلقی گردید. 80/8زیر  P-valueنتیاج با 
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 :ه ها تیاف

شتند. میانگین سنی دانشجویان   ( حضور دا% 03دانشجوی پسر )  30 ( و% 09دانشجوی دختر )  03در پژوهش حاضر 

 بود. 00/3با انحراف استاندارد   90/21

در پایان  اثر معنی داری بر تفکر انتقادی و نیز هر یک از ابعاد آندر مقایسه با ابتدای مطالعه، آموزش به شیوه سخنرانی 

منجر به بهبود تفکر انتقادی، استنباط، شناسایی مفروضات،  TBLاین در حالی بود كه  (.<80/8Pنداشت )مطالعه 

همچنین اختالف بین دو (. P<881/8در تمام موارد، استنتاج، تعبیر و تفسیر، و ارزشیابی استدالل منطقی گشته بود )

، P=81/8استباط ) و زیر ابعاد آن از نظر آماری معنی دار بود (P<881/8) شیوه آموزشی از نظر اثرگذاری بر تفکر انتقادی

 .(1)جدول (P<881/8(شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، و ارزشیابی استدالل منطقی

 

 :بحث

دانشجویان پرستاری در هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از آموزش مبتنی برتیم بر مهارت های تفکر انتقادی 

بر تفکر انتقادی  آموزش به روش سنتی سخنرانی دارای اثر معنی داراین شیوه آموزشی در مقایسه با بود كه مشخص شد 

 ;2889)مانند: واینبرگر، ی مشابهیافته های حاصل از این پژوهش ، همسو با بسیاری از پژوهشهامی باشد. دانشجویان 

یادگیری اثر باشد كه همگی می(2014-2002) (2880مک كانل و دیگران،   ;1331،  ، فتحی1301، حجتی، حسینی

ند.وجود قابلیتهای زیاد روش تدریس تیمی ومشاركتی مانند اهمشاركتی بر تفکر انتقادی و مهارتهای آن را تایید كرد

فعالیتهای حل مسئله ، مباحثه ، تعاملهای اجتماعی، تعدد منابع ، اظهارنظرهای متفاوت و فرصت نقد یکدیگر، می توانند از 

كتی نسبت به محیطهای یادگیری سنتی با تکیه بر قابلیتهاست كه بسیاری از جمله عوامل برتری محیط های مشار

پژوهشگران ، در تبیین نتایج پژوهشهای خود ، یادگیری مشاركتی و تیمی را به عنوان یکی از موثرترین روشهای تقویت 

  ;1308، اسکان و جانسون،انواع مهارت های تفکر دانسته اندو از نقش ارزنده آن در یادگیری حمایت كرده اند)جانسون

دیکیسی و    ; 2880هوانگ ، لویی و تانگ ،   ; 2880نورمن ، رز و لهمن    ; 2883كوپنهوور و شرادر،   ;1338اسالوین ، 
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در یافته های پژوهش خود بین گروههای  اگرچه گری ؛(2008-1978) ( 2880دایموس    ; 2883گری،  ; 2883یاوزر، 

توانایی ارزیابی انتقادی تفاوت معنادار پیدا نکرد اما یافته های پژوهش او نیز اثر یادگیری مشاركتی آزمایشی و گواه از نظر 

( ، 1300راس)معهذا باید خاطر نشان كرد كه برخی از پژوهشگران مانند  را بر مهارتهای دیگر تفکر انتقادی تائید كرد.

روش تدریس مشاركتی در تقویت 1988)-(1997 (2881)( و النکستر و استراند 1339، كانکل و شافر )(1303گرگاس)

عوامل متعددی می توانند در توجیه تفاوت بین یافته های پژوهشهای مختلف نقش مهارتهای تفکر را بی اثر دانسته اند. 

برای مثال می توان به تعاریف متفاوت تفکر ، نوع تفکر مورد بررسی ، نوع موضوع یا مبحث مورد تدریس ،  ؛داشته باشند

تعریفهای مختلف و ویژگیهای یادگیری مشاركتی ، تفاوت در اندازه های مشاركت ، اصول متفاوت كار در گروههای 

حجم نمونه های بررسی شده ، تفاوت در روشهای مشاركت ، سن، جنس و مقطع یا رشته تحصیلی آزمودنیها ، تفاوت در 

انتقادی كالیفرنیا،  آماری بکار رفته و نوع آزمونها مورد استفاده در اندازه گیری متغیرها ) به عنوان مثال آزمونهای تفکر

بی كه  مطرح با توجه به مطالساخته ( اشاره كرد. آر ، طبقه بندی بلوم و آزمونهای محقق –سی  -واتسون، گلیزر، كرنل، او

گلیزر برروی دانشجویان  -سوالی  واتسون  08 اجرای پرسشنامهشد وبراساس تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از 

باعث  TBL بدست آمده نشان داد كه ، نتایج(2007)و پژوهشهای مشابه قبلی  علوم پزشکی ایرانپرستاری دانشگاه

دانشجویان شده است كه این موضوع می تواند باعث باز خورد مثبت از جانب مدرس و دانشکده ها به  تفکر انتقادیارتقاء 

بنابراین پیشنهاد می شود در آموزش دروس .انشجو جهت مطالعه مطالب درسی شوددانشجو و افزایش عالقه و انگیزش د

استفاده شود. همچنین با توجه به  مبتنی بر تیمآموزش پرستاری كه نیاز به كارهای عملی دارد از روش یادگیری بر اساس 

 درآموزش پرستاری، پژوهشگر امیدواراست نتایج این تحقیق بتواند تفکر انتقادیو ضرورت  TBL اهمیت استراتژی آموزش

مبتنی ه این شیوه و ایجاد عادت و مهارت در امر یادگیری بر پای یبرنامه ریزان را برآن داردكه به منظورتوفیق بیشتر دراجرا

 .این روش در دانشگاهها همراه با روشهای دیگر جهت آموزش دانشجویان پرستاری اجراء گرددبر تیم 
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 نتیجه گیری:

در مجموع می توان از تحقیق حاضر و تحقیقات انجام شده دیگر همکاران ، نتیجه گرفت استفاده از یادگیری مبتنی بر تیم 

نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به مدرسان جهت تصمیم گیری در گردد.میموجب افزایش تفکر انتقادی دانشجویان 

درسان رابطه با انتخاب شیوه های تدریس و یا ادغام این روشها با روشهای سنتی بر حسب موقعیت كمک كند. بنابراین م

مهارت های تفکر انتقادی ووزش بیشتر آشنا شوند و از آن برای آم مبتنی بر تیم پرستاری باید با روش یادگیری بر اساس 

 .بالینی پرستاری در كنار روشهای سنتی استفاده نمایند

 "گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده استهیچ" 

 تشکر و قدردانی:

بدین وسیله از اساتید محترم و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران كه در انجام این مطالعه مشاركت و 

 ری نموده اند تشکر و قدردانی می گردد.همکا
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Abstract 

Objective  :  Team-based learning (TBL) is a student-centered educational technique that 

has recently been focused in universities. The present study evaluated the impact of TBL 

on students' critical thinking in nursery students of Iran University of Medical Sciences in 

1393. 

 

Methods:We conducted a quasi-experimental study on 81 students of Nursery, aged 19 to 

36. Sampling was Simple random sampling and the participants were randomly assigned to 

two groups (40 cases and 41 controls). Critical thinking was assessed using Watson - 

Glaser questionnaire before and after  the intervention. After teaching by virtue of TBL or 

lecture, the levels of students ‘ learning was measured based on average test scores in both 

teaching methods, and compared with independent T-test and analysis of variance. 

 

Result:The results showed that using TBL could have a significant increase in critical 

thinking scores and its dimensions compared to the lecture (P-value <0.001). 

Discussion: It seems that active learning methods, including TBL can promote critical 

thinking skills as a fundamental principle in the education of nursing students. We suggest 

nursing teachers to use team-based learning method alongside traditional learning methods. 

Keywords: active learning, education, team-based learningin. 
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